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Abstract
Recent times, examining the stress on Lowbed trailer vehicles by using the ‘Finite Elements Methods’ has just become a
very important project issue in the world. Lowbed trailer vehicles has been treated by a diversified point of view. It was examined and determined the connection welded areas which’s been under the critical stress on semi-trailer ramp as a being
significant loading vehicle in our country’s transportation. At the first stage, lowbed semi-trailer ramp was modeled in 3D
model area and type approval certification (homologation) according to the allowable dimensions on CATIA programme.
The boundary conditions have been determined on this 3D model. The loads carried by the Lowbed ramp have been applied
in the Hyperworks programme by using the ‘Finite Elements Method’ and the structural analysis was simulated. As a result
of the obtained stress (MPa) and total deformation (mm) analysis, the welded connection regions under critical stress were
determined. The mounting part which has the ultimate tension were re-modeled and subjected to structural analysis by applying mesh on Hypermesh programme. As a result, according to the structural analysis, by optimising design of the ramp, a
more useful and lightweight trailer ramp has been designed.
Keywords: Finite elements method; Lowbed; Ramp; Semi-trailer; Structural analysis.

1. Introduction
Trailer is connected to the fifth wheel of the tractor with the help of a connection called king pin which has at least 3 axles
according to the characteristics of the load to be transported with the development and importance of the transportation sector in recent years. It is one of the most cost-effective road transport methods whose production is standardized over time
and which is the least cost based on the load type. The trailers are designed according to the international standards and determined by highways and welded to each other with sheet metal materials and suitable cross-section profiles. According to
the axle systems and trailer types, brake, hydraulic, suspension, transport and electronic systems are equipped with trailers
produced. It is offered to buyer according to customer's transport requirement.
In this study, lowbed semi-trailer ramp was designed in CATIA program and modeled in Hyperworks program and static
loads were applied on it. As a result of this analysis, critical stress and displacement values in the welded region were determined. Welded ramp body and tail frame connection under critical stress are also modeled and structural analysis applied in
the Hyperworks program.
Trailer of analysis on topic, some of whom have done worked. Lowbed semi trailer chassis carry very heavy loads in uneven
road conditions; It has been found that after a while it creates some structural problems. He found that the resulting problems
were structural problems and damages in the welded areas. He examined semi-trailer vehicles and the dynamic behavior of
the welding process used in the production of these vehicles [1].
They studied aerodynamic drag of semi-trailer vehicles. In the study, measurements were made in a wind tunnel using a
model vehicle prepared according to 1/10 scale. Experimental results on the base model showed that; the bodywork and the
outer cladding material have a remarkable effect which reduces aerodynamic wind movement by %26 [2].
They applied the loads carried by the lowbed on the 3D model of the lowbed chassis and performed structural analysis in
ANSYS 10 program. As a result of the analysis, they determined the regions where the stresses are high and subjected them
to thermal analysis again in ANSYS program [3].
According to the most preferred production and sales trailer used as dry cargo trailer, suitable parameters were obtained for a
new dry cargo trailer and material selection was made. As a result, the dry load trailer has been re-designed with the decision
materials and carried out static analysis by finite element method. As a result of the analysis made design optimization [4].

*Corresponding author, E-mail: kutukyasin@gmail.com
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2. Section
2.1. Computer Aided Design Operations
A part subjected to an external force is under tension and strain. The stress cannot be measured directly. But the effect can be
measured. Stress can be calculated if the relationship between stress and strain is known. Stress is defined as the force acting
on the unit area of an object. Stress is expressed using the following equation (Equation 1).
𝜎=

𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒
𝐴𝑟𝑒𝑎

=

𝐹

(1)

𝐴0

The materials undergo deformation and deformation under stress. The measurement of this deformation is expressed as
strain. For strain; unit elongation, elongation rate, change rate, deformation rate, such as to make definitions would not be
wrong. Strain is also expressed using the following equation (Equation 2).
It is defined as the modulus of elasticity to the extent of the deformation of the material under force. Meaning indicates the
force to be applied in order to increase the unit length by one fold in a material with a unit cross-sectional area. Some of the
sources may be referred to as Young modulus. It is calculated from the slope of the stress-strain curve. This statement is
referred to as Hooke's law. The unit is shown as N/mm2 . The modulus of elasticity is expressed using the following equation (Equation 3).
𝜀=

∆𝐿

(2)

𝐿
σ

𝐸=
(3)
ε
Figure 1 shows the stress types of the properties of the material. Yield stress (σy ), is defined as the boundary strain at which
the material starts plastic deformation. Under the yield stress, the materials return to their original position (elastic behavior)
after loading, ie. after exposure to any force, but at higher values than the yield value, the deformation is permanent (plastic
behavior).
The final stress (tensile strength) is the stress obtained with the highest force as a result of loading. The material extends
homogeneously up to the tensile strength (σu ). After this point, the cross-section is narrowed and breaks. It is the maximum
stress that the material can withstand. Engineering is the maximum stress on the stress-strain curve.

Figure 1. Yield, ultimate and tensile stress [5]

2.2. Analysis by Finite Element Method
2.2.1. Creating solid model
The chassis structure called lowbed loading ramp was analyzed under realistic loads and support conditions. The critical
region where the highest stresses occur is determined and this region is examined in more detail. As a result of this study, the
3D solid model was created and finite element analysis was applied. For this purpose, a low-bed ramp model which is continuously produced is discussed. Figure 2 shows the 3D solid model of the ramp designed.

2

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Figure 2. 3D solid model of lowbed semi-trailer ramp

2.2.2. Mesh and static loading
In the modeling of the meshing structure, parts below 10 mm thickness are modeled as shell body or surface body. Components with a thickness of 10 mm or more are modeled as Solid body in the HyperWorks program. The feature files of these
modeled parts are created in the program. When we enter this feature files; thickness of the part, modulus of elasticity, density etc. information. Material information should be entered by accessing the property files of the parts modeled as shell body.
Table 1 shows the types of meshing structure in the ramp.
Table 1. Types of meshing used in analysis [6]

Figure 3 shows a perspective view of 6 different scenarios of loading. The first scenario was created so that the end of the
tread area of the rear tire of the vehicle to be loaded on the lowbed semi-trailer corresponds to the end of the ramp length.
The next steps were carried out assuming that the vehicle to be loaded proceeds as far as the discharge area. 20 tons (196.13
kN) equivalent load was applied to the upper surface of the ramp by keeping the structure separated from the finite elements
from the support regions. The distribution of stresses caused by this loading effect in the ramp according to the equivalent
stress criterion (Von Mises) is shown in Figure 4.
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Figure 3. Perspective view of 6 different scenarios of the load applied to the ramp

Figure 4. Highest equivalent stresses as a result of ramp loading

As a result of the structural analysis, the maximum deflection values that occur according to six different scenarios are
shown in Figure 5.
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Figure 5. Ramp load displacement as a result of the highest values occurring

3. Conclusions
As a result of the studies, static strength analyzes of the trailer ramp were performed. The models designed have been
confirmed for critical points and the suitability of the installations. According to the results of the structural analysis, when
the lowbed semi-trailer ramp is under the effect of static force of 196.13 kN, the equivalent tensile value varies between 300
MPa and 670 MPa. The highest equivalent stress value determined is well below the yield limit of the material. It also shows
that the highest equivalent tensile material works in the elastic region in the strain-strain graph.
The highest equivalent stress values appear in the region of the ramp between the tail and the body. However, it is the
equivalent stress value in the middle of the body seen in the sixth loading position. This value is below the yield strength.
According to the results of structural analysis; structural deformation was detected in some parts of the lowbed ramp. The
deformation measure varies between 0 and 10,525 mm in the z axis direction. Since these displacement values are in the
elastic region, they do not constitute a problem in strength.
In this study, static analysis was applied to the existing ramp before the designed ramp. The geometry, body and tail of the
previous variant are similar to the newly studied ramp. However, the weight, cross-country and the thickness of the
television is different.

Acknowledgment
TIRSAN TRAILER A.Ş. provides support and all facilities during the project. Thanks all you. Who does not spare,
encourages and directs its knowledge and experience in design, provides all kinds of financial and moral support. I would
like to thanks Yıldız ÇOBAN, Lowbed Standard Group Responsible Specialist and Bülent YEĞENOĞLU, Lowbed
Director, for their support. I would like to express my gratitude to Can HAŞİMOĞLU, who has benefited from his valuable
knowledge and experience during my education, I have not hesitated to receive his knowledge and support in all matters,
and has been able to help, encourage and guide me in the same diligence.
Nomenclature
σ
F
𝐴0
𝜀
∆L
L
E

Stress (MPa)
Force (N)
Area (𝑚𝑚2 )
Strain
Elongation distance (mm)
Total length of the part (mm)
Elasticity module (MPa)
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𝜎𝑦
𝜎𝑢
𝜎𝑓

Yield stress (MPa)
Ultimate stress (MPa)
Tensile strength (MPa)
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Bir Üretim Tesisinde Monoray Taşıma Sistemleri Üzerine Bir Algoritma
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1
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Özet
Fabrikalarda üretim esnasında ağır yüklerin transfer işlemleri monoray vinçler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Transfer
hatları üzerinde hareket eden ve vinçleri taşıyan araçların yönetim ve kontrolü konvensiyonel sistemlerde manuel olarak
yönetilmektedir. Esasen bu durum birçok sayıda operatör ile gerçekleştirilmekte ve insana bağlı hatalar meydana
gelebilmektedir. Bir treyler üretim tesisinde bulunan boyahane hattında yüksek tonajlı şasilerin çeşitli prosesler arasındaki
transferi monoray sistemler ile gerçekleştirilmektedir. Boyahane hattı içerisindeki her bir prosesesin sürekli dolu olması
hedeflenerek hat içerisinde toplamda farklı tipte 10 adet şasisinin prosesleri gezmesi istenmektedir. Bu kapsamda kaynaklı
imalattan çıkan şasilerin boyahanedeki süreçleri tamamlayarak ilgili montaj hattına teslim edilecektir. Bu süreçte transfer
sistemi otonom olarak ilerleyecektir. Geliştirilen algoritma içerisinde arıza durumları, şasilerin hat içerisindeki konumları ve
personellerin çalışma alanları sensörler ile belirlenmiş ve güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır. Operatörden bağımsız olarak
hızlı ve akıcı olarak gerçekleşecek olan bu trafik yönetimi sayesinde imalatta kalite ve hız sağlanmış olacaktır.
Anahtar kelimeler: Endüstriyel Sistemler; Malzeme transfer sistemleri; Monoray Vinç; PLC; Programlanabilir lojik denetleyicisi;
Otomasyon; Rotalama.

Developing an Algorithm on Monorail Transport Systems in a Production Facility
Abstract
Transfer of heavy loads during production in factories is carried by using monorail cranes. The management and control of
the vehicles moving on the transfer lines and carrying the cranes are managed manually in conventional systems. In fact, this
is achieved by a large number of operators and human-induced errors can occur. The transfer of the high tonnage chassis
between the various processes in the paint shop line in a trailer production facility is realized with monorail systems. In order
to ensure that each process in the paint shop line is continuously filled, a total of 10 different chassis are required to travel
through the line. In this context, the processes of the welded chassis will be completed and delivered to the relevant assembly
line. In this process, the transfer system will proceed autonomously. Within the developed algorithm, the fault conditions, the
positions of the chassis in the line and the working areas of the personnel are determined with sensors and a safe working
environment is provided. Thanks to this traffic management, which will take place fast and fluently, regardless of the operator,
quality and speed will be ensured in manufacturing.
Keywords: Industrial Systems; Material transfer systems; Monorail Crane; PLC; Programmable logic controller; Automation; Routing.

1. Giriş
Bu tez çalışması kapsamında treyler üretimi yapan firmalar arasında en büyük lowbed üretim tesisine sahip olan firmanın
lowbed boyahanesinde şasilerin transfer süreci otonom kontrole çevrilmesi için bir algoritma geliştirilerek literatürde bilinen
kontrollü transfer sistemlerine yüksek tonajlı şasi transferi için otonom kontrollü monoray vinçlerin kullanımı eklenmiştir.
Şasi transfer sisteminin kontrolü geliştirilen algoritmanın Mitsubishi Q serisi PLC’ye aktarılması ile sağlanmıştır.
Çalışma kapsamında algoritmanın geliştirilmesini kolaylaştırmak için ilk olarak boyahane hattının basitleştirilmiş haritası
oluşturulmuştur. Haritanın basitleştirilmesi, istasyonların ve üretim hollerinin durak noktaları olarak belirtilmesi ve sabit
rayların tek çizgi ile gösterilmesiyle sağlanmıştır. Durak noktaları numaralandırılmış ve bu numaralar üzerinde hareket kısıtları
çıkarılmıştır.
Boyahane içerisinde iş kazasını önlemek için hat içerisine lazer perdeler yerleştirilmiş ve personel hatta girdiğinde veya hat
*Sorumlu yazar, E-mail: kuntay.koca@gmail.com
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içerisindeki personel dışarı çıkmadığı durumlarda sistemin çalışmasını önleyecek iş güvenliği kısıtları çıkarılmıştır. Aynı
zamanda sistemin doğru çalışması için hareketli raylar üzerinde dört adet ve istasyonlarda iki adet mekanik sensör
bulunmaktadır. Hareketli rayların ve istasyonların üzerindeki bu sensörler ile şasileri taşımakta kullanılan ikili monoray vinç
gruplarının raylar üzerindeki pozisyonları takip edilmiştir.
Geliştirilen algoritma ile monoray vinçlerin anlık konum takibinin yapılamaması tezin dezavantıjı olarak gözmelenmiştir.
İlerleyen çalışmalarda parkod okuma gibi anlık veri takibi yapılabilen sistemler eklenerek sistemin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
2. Monoray Vinçlerin Rotalanması
2.1. Boyahane Transfer Hattının Kontrolü
Transfer hattı, lowbed üretim tesisinde kaynaklı imalattan çıkan şasilerin boyahane prosesi içerisindeki transferini
gerçekleştirerek şasilerin montaj hattına iletilmesi için kullanılan şasi taşıma hattı olarak tanımlanmaktadır (Şekil 1.). Transfer
hattı daha anlaşılır olabilmesi ve daha iyi analiz edilebilmesi için nokta ve çizgilerle ifade edilmiş bir forma dönüştürülmüştür
(Şekil 2).

Şekil 1. Trasfer hattı layout görüntüsü

Şekil 2. Transfer hattının sadeleştirilmiş görüntüsü

8

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Şasilerin kaynaklı imalattan alınarak boyahane içerisindeki sürecinin tamamladıktan sonra montaj hattına iletilmesini
sağlayacak algoritma bu bölümde tasarlanmıştır. Algoritma hareketli köprülerin ve monoray vinçlerin hareket kısıtları ile
şasilerin hedef rotaları takip edilerek geliştirilmiştir. Hareket çevrimleri hareketli köprülere bağımlı olduğu için her bir
hareketli köprü için özel bir algoritma tasarlanmıştır. Rotalama algoritması bu beş adet algoritmanın iç içe kullanılmasıyla
sağlanmaktadır.
Bu çalışmada operatör kaynaklı imalat çıkışına vinç çağırmak için ve şasi yüklenmiş vinçleri boyahane içerisine göndermek
için HMI ekranını kullanmaktadır. Çalışmada oluşturulan HMI beş adet farklı ekrandan oluşmaktadır. Birinci ekranda operatör
kaynaklı imalattan çıkmış şasinin bulunduğu hölü işaretlemektedir ve HK1 köprüsünü üzerinde monoray vinçler ile bu hole
çağırmak için kullanmaktadır.
İkinci ekranda operatör yükleyeceği şasinin tipini seçmektedir. Şasi tipi seçildiğinde seçilen şasi tipine göre üçüncü ekran,
dördüncü ekran veya beşinci ekran açılmaktadır.

Şekil 3. Çalışmada kullanılan HMI'ya ait birinci ekran (Ana Ekran)

2.2. Kaynak Araştırması
Yılmaz (2014) bina yüzeylerinin sabit formlarda olmayıp değişik form tiplerinde inşa edildiği için monoray vinç hatlarının
hareket serbestliğinin geliştirilmesi üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışmasında monoray vinçlerin binaların istenilen yerine
erişimini sağlayabilmek için bir monoray hattı tasarımı geliştirmiştir. Geliştirdiği tasarımı sonlu elemanlar metodu ile analizi
yapmıştır.
Demir (2010) PLC’deki analog işlemlerin cep telefonu ile iş yerinden uzak mesafelerde kontrol edilebilmesi için çalışmıştır.
Çalışmasında cep telefonu, bilgisayar, RF ve PLC’yi bir arada kullanmıştır. Cep telefonu hattının bağlı olduğu kod çözücü ile
PLC ve PLC’nin bağlı olduğu makinenin uzaktan kontrolünü sağlarken aynı zamanda da Uzaktan masaüstü izleme programı
kullanarak başka bir bilgisayardan ürtim hattının kontrolünü sağlamıştır.
Yücenur (2011) çok depolu araç rotalama probleminin optimizasyonu için karınca kolonisi algoritması ve genetik algoritmayı
bir arada kullanarak melez bir algoritma geliştirmiştir. Literatürde bilinen 23 problem setinin 15 tanesinden daha iyi sonuçlar
elde ettiği karınca kolonisi ve genetik algoritma kullanarak oluşturduğu kendine has melez algoritması ile literatüre yeni bir
algoritma getirmiştir.
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Lafcı (2016) gezgin bir robotun sabit ve dinamik engellerin olduğu bir ortamda istenilen hedefe otonom olarak gidebilmesi
için bir hareket algoritması geliştirmiştir. Hareket alogirtmasını geliştirirken A* Arama Algoritması’ndan faydalanmıştır. Aracın gezeceği ortam bilgisinin çalışma başında mevcut olduğu varsayarak algoritmayı geliştirmiştir. Çalışmasında robotun
önüne çıkacak dinamik engelleri lazer tarayıcı ile saptamakta ve robotun engellerden kaçınmasını sağlamaktadır.
Demir (2015) raylı sistemlerin önemini vurgulayan ve çevre dostu, ilerleyen ülkeler için ülke gelişimi etkileyecek, gelişime
açık bir sektör olduğunu bir çalışmasında vurgulamıştır.
Daş (2003) endüstride kullanılmak üzere bir malzeme transfer sistemi tasarlamıştır. Transfer işlemini SCARA (Seçici Serberst
Esnemeli Robot Kolu) robotu ile gerçekleştirmiştir. SCARA robotunun kullanımında robotun malzemeleri bir noktandan hedeflenen başka bir noktaya taşımasını sağlamak için robotun kontrolü PLC üzerinden gerçekleştirmiştir
3. Sonuç
Bu tez çalışmasında da lowbed üretimi yapılan bir fabrikada üretilen şasilerin kaynaklı imalat çıkışından montaj hattına kadar
izlediği boyahane süreçlerinin otonom hale getirilmesi hedeflenmiştir. Rota oluşturma algoritması ilk olarak sezgisel
optimizasyon algoritmalarından bir tanesi olan Genetik Algoritma ile oluşturulması çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sırasında
GA ile rotalama için sabit verilere ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir ancak boyahane içerisine giren her araç şasisi için özel
değerler içeren veriler olduğundan kromozomu oluşturacak gen diziliminde gen sayıları farklılık göstermiştir. Oluşan bu
farklılıktan dolayı çaprazlama ve mutasyon gerçekleştirilememiş dolayısıyla rota çözümü gerçekleştirilememiştir. Bu sonuç
ışığında mevcut boyahane sürecinin otonom çalışmasını sağlamak için özgün bir algoritma geliştirilerek sistem çalışma
koşulları tanımlanmış ve PLC kontrollü bir uygulama ortaya çıkarılmıştır. Bu algoritma Mitsubishi PLC (Programlanabilir
Lojik Denetleyicisi) üzerinde LADDER kodlama ile kodlanarak transfer işleminin kontrol edilmesi sağlanmıştır.
Boyahane tesisinde ağırlıkları 3,5 – 10 ton arası olan toplam 10 adet lowbed şasisinin aynı anda boyahane içerisinde prosesler
arasında monoray vinçler ile otomatik olarak ilerlemesi sağlanmıştır.
Yapılan çalışmada yüksek tonajlı lowbed şasilerinin taşınması sırasında ortamda personel olmaması için transfer işleminin
otomatik olarak yürütülmesi gerçekleştirilmiştir.
Tasarlanan sistemde bir adet şasi iki adet monoray vinç ile taşınmıştır ve araçların vinçlere yüklendiği alanda yüklenen
araçların sisteme tanıtılması için bir HMI ekranı hazırlanmıştır. Kaynaklı imalattan monoray vinçlere yüklenen şasilerin bilgisi
hazırlanan HMI ekranı sayesinde sisteme işlenebilmektedir böylece boyahane içerisinden geçip montaj hattına iletilecek olan
monoray vinçler rotalarını otomatik olarak belirleyebilmesi sağlanmıştır.
Dağınık yerleşme ve personel kontrollü mevcut transfer sisteminde şasinin kaynaklı imalat sonrası montaj hattına kadar geçen
boyahane süreci bir araç için 10,4 saat sürmekte ve 13 personel sürece dâhil olarak toplam 18,4 a.s (adam-saat) işçilik
yapılmaktadır. İmalat personelinin adam saat ücreti 8 Euro olduğu göz önüne alınarak 1 şasinin boyahane sürecinde 147,2
Euro yani 942 Türk Lirası (15.07.2019 güncel kur, 1 Euro = 6,4 Türk Lirası) işçilik maliyeti oluşmaktadır. Deneysel çalışmanın
yapıldığı işletmede 2018 yılı verilerine göre yıl içerisinde toplam 500 adet lowbed üretilmiştir. Araç başı olan 942 liralık
maliyet ile senelik 500 araç i üretiminin ardından 471.000 lira 2018 yılı lowbed boyahane işçilik maliyeti oluşmuştur.
Önerilen sistemde düzenli hat akışı sağlanması ve transfer sürecinin otonom kontrolü ile gecikmeler minimuma indirilmiştir.
Sistem otonom çalıştığı için transfer sırasında kullanılan personeller istasyonlara dağıtılarak mevcut 13 personelin yeni
yönteme göre görevleri ve yerleri değiştirilmiştir. Yeni yöntem ile geliştirilmiş otonom sistem ve iş gücünün daha verimli
kullanımı ile adam saat te %37’lük ve üretim süresinde %48’lik iyileşme sağlanmıştır. Bunların sonucunda şasinin kaynaklı
imalat sonrası montaj hattına kadar geçen boyahane süreci bir araç için 5,5 saat ve araç başı 11,5 a.s (adam-saat) işçilik
maliyetine ulaşılmıştır. Sonuç olarak araç başı 5 saat daha hızlı ve 6,9 a.s işçilik kazancı sağlanmıştır. İmalat personelinin
adam saat ücreti 8 Euro olduğu göz önüne alınarak 1 şasinin boyahane sürecinde 55,2 Euro yani 353,3 Türk Lirası (15.07.2019
güncel kur, 1 Euro = 6,4 Türk Lirası) kazanç sağlanırken 2018 senesi üretilen 500 adet lowbed referans alınarak senelik
176.640 Türk Lirası kazanç sağlanmıştır.
Önerilen sistem ile 2018 yılında üretim yapılmış olsaydı 500 adet lowbed yerine %52 süre iyileştirmesi ile 950 adet lowbed
335.600 Türk Lirası kazanç ile üretilebilecekti.
Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te mevcut sistem ile çalışma sonucu verileri ve karşılaştırma verisi paylaşılmıştır.
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Tablo 1. Mevcut sisteme ait süre ve adam saat verisi
İstasyon

a*s

Geçen süre Adam sayısı (adt)

Kumlama

222

145

2

Kum Temizleme

133

66

2

Macun Zımpara

220

138,5

2

Astar

134

62

2

Boya

219

102

2

Fırın

30

30

2

Şoför

1

Toplam
Tolerans
Net Deger (dk)
Net Deger (sa)

958
15%
1101,7
18,362

543,5

13

625,025
10,417

Tablo 2. Önerilen sisteme ait süre ve adam saat verisi
İstasyon

a*s

Geçen süre

Adam sayısı (adt)

Kumlama

90

60

1

Kum Temizleme

90

45

2

Macun Zımpara

150

90

2

Astar

120

30

4

Boya

120

30

4

Fırın

30

30

0

Şoför

0

Toplam
Tolerans
Net Deger (dk)
Net Deger (sa)

600
15%
690
11,500

285

13

327,75
5,463

Tablo 3. İyileşme verisi
Fark
İstasyon

a*s

Geçen süre (dk)

Kumlama

132

85

Kum Temizleme

43

21

Macun Zımpara

70

48,5

Astar

14

32

Boya

99

72

Fırın

0

0

358

258,5

6,862

4,955

37

48

Toplam
Net Deger (sa)
İyileşme(%)
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Abstract
In this study, bioethanol produced from sugar beet was blended in 5%, 10% and 15% with gasoline. The gasoline and blend
fuels were tested in a single-cylinder, four-stroke, natural aspirated spark ignition engine under five different engine loads (2
Nm, 2.5 Nm, 3 Nm, 3.5 Nm and 4 Nm) and 2500 rpm engine speed. Besides, important fuel analyses of test fuels have been
performed. It was found that bioethanol use resulted in slightly increment on break specific fuel consumption (up to 16.74%).
However, 10% bioethanol fuel addition resulted in slightly increment on brake thermal efficiency by 0.4% at 4 Nm engine
load. The bioethanol also increased exhaust gas temperature and CO2 emissions and decreased carbon monoxide, hydrocarbon
emissions for the all engine loads.
Keywords: Bioethanol; Engine performance; Exhaust Emissions, Gasoline.

1. Introduction
Air pollution by greenhouse gases possess a significant environmental risk to people's health in both developed and developing
countries. Moreover, the International Energy Agency recorded the average of greenhouse gases emissions per sector worldwide, the list is led by the use and production of energy, industry, transport, and households, these contribute with the majority
of the production of SOx, NOx, CO and particulate matter [1]. Internal combustion engines are also an important source for
these gases. Therefore, researches have focused cleaner alternative energy sources.
Biofuel such as bioethanol, biodiesel and bio-hydrogen is one of the promising alternatives [2]. Bioethanol or fuel ethanol is
one of the most important biofuels produced from bioenergy crops and biomass. It is considered as clean, renewable and green
combustible fuel alternative to gasoline because of its high octane number, high heat of vaporization, and low vapor pressure.
Furthermore, ethanol is easily miscible and used as oxygenated portion in gasoline for cleaner emission. Bioethanol enjoys a
better position than biodiesel due to greater environmental sustainability of raw materials it is obtained from, lower greenhouse
gas emissions, lower production cost and a more favorable future evolution [3-6]. At present, due to progressing diminishing
of petroleum reserves, dependence of many countries of import of this raw material and negative consequences of its use, use
of ethanol for fuel purposes is regaining significance [7].
Some researchers exhibited that lower calorific values of bioethanol according to gasoline is caused a drop in engine performance parameters [8-11]. However, there are also studies showing that ethanol positively affects engine performance due to
during the intake process, the high latent heat of evaporation for bioethanol caused a decrease in the specific volume of air–
fuel mixture at higher engine speeds, so a greater air–fuel charge flowed into the combustion chamber and increased the
volumetric efficiency during the intake process. This increasing volumetric efficiency is caused a rise in brake thermal efficiency [12-16]. Bioethanol contains more than 30% oxygen. Therefore, it burns as cleaner according to gasoline. Besides, it
has lower C atom amounts than gasoline. These are important advantages for exhaust emission parameters. In literature, the
many researchers presented that bioethanol decreased harmful exhaust gases [8, 17]. But, the low production of HC in the
cylinder and high oxidation of HC in post-flame are considered to be the main reasons to the low HC when operating on the
oxygenated fuels. In addition, the oxygenated fuel is considered to produce low unburned HC in crevices, deposits and lubricating oil layer. This phenomenon is probably due to the high value of latent heat of vaporization of ethanol; the great temperature drop of the cylinder gas will slow down the flame propagation speed [18-20]. However, a high temperature during
combustion and the high oxygen content of the bioethanol yield high NOx emissions, and thus some studies have shown that
NOx emissions can increase [21-23].
The purpose of this study is to investigation the fuel properties of bioethanol, and its effects on performance and emissions of
spark ignition engines.

*Corresponding author, E-mail: mciniviz@selcuk.edu.tr
13

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

2. Materials and Methods
Bioethanol used in the tests was obtained from Cumra Sugar Integrated Plant, Konya, Turkey, and was produced from sugar
beet. It was blended 5%, 10% and 15% with gasoline as volumetric. Thus, four test fuels were occurred as G, E5, E10 and
E15. Table 1 shown some important fuel properties of test fuels. In the tests, a carburetor spark ignition engine, whose technical
characteristics are given in Table 2, was used.
Table 1. Important fuel properties of test fuels
Fuels / Properties
Density (kg/m3, at 15oC)
Viscosity (mm2/s, at 40 oC)
LHV (MJ/kg)
LHV: Lower Heating Value

Gasoline
729.26
0.5661
42.582

E5
735.52
0.5927
41.815

E10
738.09
0.6178
40.901

E15
739.85
0.6278
40.062

Table 2. The technical properties of test engine
Engine type
Cylinder number
Cylinder volume (cm3)
Diameter × stroke (mm)
Compression rate
Maximum engine torque (Nm)
İgnition time

4-stroke, air cooling
Single
250
65.1 x 44.4
7/1
4.5@2500 rpm
25 oCA before TDC

Tests were conducted under five different engine load values as 2 Nm, 2.5 Nm, 3 Nm, 3.5 Nm and 4 Nm at constant 2500 rpm
engine speed which obtained of maximum engine torque value.
3. Results
Specific fuel consumption and thermal efficiency are very important for interpretation of performance parameters. In Figure
1, the changes in brake specific fuel consumptions (bsfc) and brake thermal efficiency (bte) are shown. The main reason for
the reduction up to 16.74% in bsfc values as a result of using bioethanol can be explained by the fact that bioethanol has a low
calorific value than gasoline, which gives rise to the requirement that more fuel be consume in order to obtained the same
engine power. Due to same reason, brake thermal efficiency values for test fuels used of bioethanol have been decreased by
average 3.21%, 6.31% and 10.52% respectively for E5, E10 and E15 fuels excepted 4 Nm engine load. The maximum bte
value at 4 Nm engine load was obtained as approximately 13.7% with E10 fuel owing to its higher volumetric efficiency.
Changes of Exhaust gas temperature and HC emission values have been shown in Figure 2. HC emission is depending on
temperature of end of combustion in cylinder as basic. While exhaust gas temperature was increased up to 5.7% owing to
combustion efficiency improved thanks to its oxygen content, HC emissions decreased up to 42.2% with use of bioethanol
due to same reason. Besides, HC emissions were decreased with increase of combustion efficiency owing to latent evaporation
heat of bioethanol.
The CO emissions is occurred the deficiency of the amount of oxygen in combustion chamber. Therefore, CO emissions for
all test fuels decreased up to 25.7% with increase of bioethanol ratio in test fuels owing to approximately 35% oxygen in
bioethanol. CO emission values increased depending on increase of engine load as shown in Figure 3 due to decrease of air
amount entered in cylinder. Similarly, CO2 is an ordinary gas uncovered with burn of fuel. The high CO2 emission amount is
a sign of complete combustion for fuel. Therefore, the oxygen in bioethanol has caused a better combustion, and thus can say
that CO2 emissions of bioethanol addition fuels are up to 9.6% higher than gasoline as given Figure 3.
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Figure 1. bsfc and bte changes of the test fuels
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Figure 2. Exhaust gas temperature and HC emission changes of the test fuels

4,6
4,4
G

E5

E10

E15

4,2
4,0

2

2,5

3

3,5

4

Engine Load (Nm)

Figure 3. CO and CO2 emission changes of the test fuels

4. Conclusions
The results obtained using gasoline and gasoline-bioethanol blends are as follows.


Bioethanol decreased bsfc values due to its low calorific value.
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Although thermal efficiency of bioethanol addition fuels are lower at engine loads excluding 4 Nm according to gasoline due to their low calorific values, E10 fuel increased thermal efficiency owing to combustion improved by high volumetric
efficiency.

The oxygen content of bioethanol has been caused a decrease in all exhaust emission parameters.

Especially, E10 fuel could be used easily without any modification in spark ignition engines in order to it improved
both exhaust emissions and thermal efficiency. But, some engine parameters such as ignition advantage and compression ratio
need to change for use of high ratio bioethanol.
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Abstract
A simple macro-model (SMM) of BJT (bipolar junction transistor) switch to simulate low power highly efficient class-E PAs
(power amplifiers) to be utilized with wireless power transfer (WPT) purpose is proposed. The main aim is to be able initiate
and establish a base work to create future kW power PAs for the field of rechargeable electric vehicles (REVs), a fast advancing
branch of automotive industry. In the first stage of the work, a class-E PA (BJTPA) that uses a BJT transistor as a switching
element is first designed, then a macro-model based amplifier (SMMPA) that uses a proposed simple macro-model of BJT as
a switching element, is designed. In the second stage, both BJTPA and its macro-model based counterpart SMMPA, are
simulated in LTspice XVII of Analog Devices Inc. The specifications of the class-E PA to be worked on are switching
frequency of fs=500 kHz, duty cycle of 50%, 12 V DC power supply, a transformer of 10uH/8uH with k=0.25 coupling factor
aimed for WPT applications, a load of 8 Ohms. Both BJTPA and SMMPA are observed to have very close waveforms of DC
supply current Idc, load voltage and current waveforms Vload, Iload and switching element voltage/current waveforms. The
efficiencies of both BJTPA and SMMPA are observed to be very close to each other with ~76 %. The RF output power
delivered to the load resistor in both PA simulation circuits, i.e., BJTPA and SMMPA, are observed to be very close to each
other with Pout=~5.3 W.
Keywords: Electric vehicles; Embedded systems; Filters; Opamps; Transformers; Wireless power transfer.

___________________________________________________________________________________________________
1. Introduction
Wireless power transfer (WPT) is gaining more and more attention by industrial, scientific and military communities. The
automotive industry has contributed much to the subject with substantial investments especially on rechargeable electric
vehicles (REVs). With its ongoing pace, in the foreseeable future, it will not be surprising to predict that a big percentage of
whole mobile transportation platforms will be installed with rechargeable wireless power transfer units. Prominent universities,
research institutions and automotive companies all over the world install their experimental REVs to evaluate and improve
the performance of these REVs [1, 2]. It seems obvious transferring power wirelessly has clear advantages such as platform
mobility, simplicity and cost reduction since there is no need to grid-connected power transfer cables [3-6].

Figure 1. a) Roadway powered electric vehicle principle, b) A prototype OLEV in KAIST campus [1, 2]

WPT theoretically depends on Maxwell equations of Electromagnetic (EM) theory, in which the Faraday’s Law and the
Ampere’s Law is responsible for the creation of EM wave. Depending on the power transfer distance, the created EM wave
power can be transferred to near and far distances from the source, namely they are called near field and far field techniques.
*Corresponding author, E-mail: ramazan.kopru@isikun.edu.tr
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RF, microwave, laser etc. are far field energy transfer methods in which the transfer distance is longer than the wavelength of
EM wave [7]. On the other hand, inductive coupling and magnetic resonance coupling based methods are evaluated under the
near field category since the transfer distance is close to the wavelength of the EM wave. In far field techniques, transferring
the energy up to several kilometers is possible, however, the efficiency is poor. Workable frequencies are typically very high
(GHz range) as opposed to near field (kHz–MHz). In inductive coupling, power transfer is possible to very near distance upto
only several centimeters, whereas with magnetic resonance coupling power can be transferred to mid-range distances with
high efficiencies [7].
In this work, formation of a simulation setup for the analysis and evaluation of low power highly efficient class-E power
amplifiers (PAs) [8-10] is aimed. This work is thought to be a base work for designing and manufacturing more powerful (kW)
PAs to be utilized in future’s REVs. The adopted WPT approach is magnetic resonance coupling, hence the targeted effective
distance could be upto several 10 centimeters depending on the coil dimensions and the power wattage to be transferred. The
PA to be designed has determined specs such as switching frequency of fs=500 kHz, duty cycle of 50%, DC power supply of
12V, transformer of 10uH/8uH with k=0.25 coupling factor, 8 Ohms load. The work is mainly divided into two stages: In
stage 1, a class-E PA (BJTPA) that uses a BJT transistor as a switching element is first designed, then the SMMPA, which is
a modified form of BJTPA that uses a proposed simple macro-model of BJT as a switching element, is designed. This part of
the work is considered under the section 2.1. In stage 2, both BJTPA and its macro-model based counterpart SMMPA, are
simulated in LTspice XVII powerful simulation platform of Analog Devices Inc. This part of the work is considered under
the section 2.2. With the mentioned works, it has been observed that both BJTPA and SMMPA have very close waveforms
of DC supply current Idc, load voltage and current waveforms Vload, Iload and switching element voltage/current waveforms,
efficiencies of ~76 %, transferred RF output power of Pout=~5.3 W.
2. Design and Simulation Works
2.1. Designing Low Power Class-E Power Amplifiers - BJTPA and Its Macro-Model Counterpart SMMPA
To design and evaluate the class-E PA circuit operating with fs=500 kHz mentioned in this work, a class-E PA operating with
fs=6.78 MHz reported in [11] has been initially utilized as the reference design. This reference PA [11] has been rebuilt with
the original element values in LTspice XVII as seen in fig. 2. The simulated efficiency has been found as 84.7% which is very
close to the reported value of 87% in [11] for coupling factor k=0.2.

Figure 2. Rebuilt circuit schematic of the 6.78 MHz class-E PA reported in the reference design [11]

Note that LT and LR are the primary and secondary coils of a transformer aimed for wireless power transfer having a coupling
factor of k=0.2. The capacitor CT and the following circuitry on its right hand-side, i.e. CT, RT, the transformer, RR, CR, Rload
are actually the total impedance ZTX_IN seen by the resonance circuit of C1, L2, C2 in a typical class-E PA circuit shown in fig.3.
For most of the WPT applications, an embedded controller unit is used, however the switching frequency fs=6.78 MHz of the
reference design is pretty high which is difficult to obtain by many microcontrollers. For this reason, using a reasonably low
switching frequency such as 500 kHz might be more suitable for most of the microcontrollers optimized for price/performance.
Therefore, this work targets a switching frequency of fs=500 kHz for the class-E PA to be designed. By using trial and error
approach over the reference PA circuit of fig. 2, the targeted 500 kHz class-E PA circuit (BJTPA) is obtained with the element
values as seen in fig. 4. Notice that the BJTPA operates with DC supply of Vcc=12V, as opposed to 25V supply of reference
PA of fig.2.
In fig.4, Q1 and the switching source Es as seen in the box is the switching circuitry of the BJTPA. Replacing this switching
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circuitry by the proposed simple macro-model of BJT switch forms the simple macro-model based class-E PA (SMMPA) as
seen in fig.5. The BJT switch circuitry and its counterpart SMM switch circuitry made of simple macro-model switch are seen
in fig.6.

Figure 3. Typical class-E PA circuit [11]

Figure 4. The targeted 500 kHz class-E PA (BJTPA) circuit schematic obtained from the reference PA in fig. 2

Figure 5. SMMPA, the simple macro-model based PA counterpart of the BJTPA circuit seen in fig.4

To make both BJT switch and its counterpart SMM switch exhibit almost the same electrical behavior, their terminal current
waveforms, Ic(Q1) and I(Rs), must be as similar as possible as seen in fig.7. Notice that BJT switch terminal current (Ic(Q1)green) have a delay time of approximately 𝑡𝑑 = ~200𝑛𝑠, and a rise time of 𝑡𝑟 = ~400𝑛𝑠 (fig.7.a) which degrades the
quality of the original waveform of the switching source Es (fig.7.b). To mimic this degraded performance in the terminal
current waveform of BJT switch, the waveform of the switching source Esm of the SMM switch is intentionally created in a
special waveform as seen in fig.7.b (blue). Then, to mimic a peak current of about Ic(Q1)=1.8A for BJT switch, a transconductance of G1=2.42 S and a switching source of Esm=0.8 V for SMM switch are both required. Note that Rs=1mΩ is not a
part of the proposed macro-model but for terminal current measure purpose only.
2.2. Simulation of BJTPA and SMMPA
Both BJTPA and its macro-model SMMPA amplifiers are simulated in LTspiceXVII and all the critical point voltage/current
waveforms such as voltage/current over the load (Vload, Iload), current drawn from the DC supply Vcc (IL1), are observed to be
pretty close to each other as seen in fig. 8.a, b, c, respectively. As noticed from fig.8.a, load voltage Vload in BJTPA is a 500kHz
sinewave with 9.82Vmax/-8.65Vmin corresponding to a peak amplitude of Vm=(9.82+8.65)/2=9.2350 V.
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Figure 6. a) BJT switch, b) SMM switch (Rs=1mΩ is for terminal current measure purpose only)

a)

b)
Figure 7. a) Terminal current waveforms of BJT switch (Ic(Q1)-green) and SMM switch (I(Rs)-blue), b) Switching sources of BJT switch
(Es-green) and SMM switch (Esm-blue, scaled by a factor of 5/0.8=6.25)

The load voltage Vloadm in SMMPA is a 500kHz sinewave with 9.92Vmax/-8.86Vmin corresponding to a peak amplitude
of Vm=(9.92+8.70)/2=9.310 V. From fig.8.b, load currents (IRload, IRloadm) in both PAs are also very close to each other,
500kHz sinewaves with peak value of ~1.1 A. DC currents (IL1, IL1m) in both PAs are a kind of sawtooth waveform with
maximum, average and minimum values of about ~0.720 A, 0.585 A, 0.450 A, respectively.

a)

b)

c)
Figure 8. BJTPA (greens) and SMMPA (blues) waveforms: a) load voltages, b) load currents, c) DC currents.
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2.3. Efficiency Considerations
Efficiency for an RF power amplifier can be expressed by
η=

𝑅𝐹 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑜𝑎𝑑
𝐷𝐶 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝐷𝐶 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

× 100 =

𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠

× 100 =

(1/2)𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑉𝑐𝑐 𝐼𝐷𝐶

× 100 =

1
2

( )𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 2 /𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑉𝑐𝑐 𝐼𝐷𝐶

× 100

(1)

A rough calculation using the simulated values of Vload=9.2350 V, Rload=8 Ω, IDC = IL1=0.585 A for BJTPA, and with
Vcc=12 V, we have Pout_BJTPA=5.33 W, Pdiss=7.02 W, resulting η_(BJTPA_calc)=75.93 %. For SMMPA, Vloadm=9.310
V, Rload=8 Ω, IDC = IL1m=0.585 A, we have Pout_SMMPA=5.4173 W, Pdiss=7.02 W, resulting
η_(SMMPA_calc)=77.17 %. More accurate efficiency calculations can be performed if the following numerical efficiency
formula is adopted,
η=

𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠

× 100 =

1 𝑡0 +𝑁𝑇
𝑝𝑜𝑢𝑡 (𝑡)𝑑𝑡
∫
𝑁𝑇 𝑡0
1 𝑡0 +𝑁𝑇
𝑝
∫
𝑑𝑖𝑠𝑠 (𝑡)𝑑𝑡
𝑁𝑇 𝑡0

1

× 100 = 𝑁𝑇

𝑡 +𝑁𝑇

∫𝑡 0

𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 (𝑡)𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑 (𝑡)𝑑𝑡
0
𝑡 +𝑁𝑇
1
𝑉𝑐𝑐 ∫𝑡 0
𝐼𝐷𝐶 (𝑡)𝑑𝑡
𝑁𝑇
0

𝑡 +𝑁𝑇

× 100 =

0
1 ∫𝑡0

𝑉𝑐𝑐

𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 (𝑡)𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑 (𝑡)𝑑𝑡

𝑡 +𝑁𝑇

∫𝑡 0
0

𝐼𝐷𝐶 (𝑡)𝑑𝑡

× 100

(2)

where the equation lines written under the B1, B2 behavioral models in fig.4 (and B3, B4 in fig.5) in LTspiceXVII, are for the
numerical efficiency calculations based on (2). In (2), N is number of periods to be taken into the calculation, T is the period,
t0 is an arbitrary initial time for the numerical integration in LTspice XVII. N=10, T=1/500kHz=2 us, t0=100 us give reasonable
results, hence they were used to evaluate (2). The resulting simulated efficiencies for both amplifiers seen in fig.9 using the
waveforms of fig.8 are obtained as η𝐵𝐽𝑇𝑃𝐴_𝑠𝑖𝑚 ≅ η𝑆𝑀𝑀𝑃𝐴_𝑠𝑖𝑚 = ~76 % which are very close to the calculated ones
η𝐵𝐽𝑇𝑃𝐴_𝑐𝑎𝑙𝑐 and η𝑆𝑀𝑀𝑃𝐴_𝑐𝑎𝑙𝑐 . An interesting detail observed about the simulation speed of SMMPA vs BJTPA is that the
former finishes a 50000 𝜇𝑠 transient simulation within 41 s. while the latter does the same simulation within 55 s. Therefore,
the proposed SMM switch has ~25 % simulation speed superiority over the BJT switch.

Figure 9. Simulated efficiencies for a) BJTPA (green), b) SMMPA (blue) are very close to each other with ~76 %.

3. Conclusions
From the very close waveforms observed in the simulations of both BJTPA and its proposed SMMPA, it is clear that the
proposed simple macro-model of BJT switch achieves its task in mimicking of the BJT switch with a very high degree of
success. Therefore, the proposed SMM switch might be a good candidate to be used as an easily reconfigurable switching
element in power amplifier design and simulation processes for future’s wireless power transfer applications.
Acknowledgment
This study was supported by Işık University/Turkey, we here appreciate the Işık University for her support to our participation
to the conference.
Nomenclature
𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑
𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑐𝑐
𝐼𝐷𝐶
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠
η
𝐵𝐽𝑇𝑃𝐴
𝑆𝑀𝑀𝑃𝐴
𝑊𝑃𝑇
𝑅𝐸𝑉

Sinewave RF voltage across the load (V)
Sinewave RF current across the load (A)
RF output power delivered to the load (W)
DC power supply (W)
DC current drawn from the DC power supply (A)
DC power dissipated by the DC power supply (W)
Efficiency (%)
Class-E power amplifier with BJT (bipolar junction transistor) switch
Class-E power amplifier with SMM (simple macro-model) switch
Wireless power transfer
Rechargeable electric vehicle
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Abstract
In this study, the effects of the slip ratios on the vehicle wheels are determined. These effects were investigated according to
dry, wet, snowy and icy asphalt road conditions. The slip values determined in the drive; dry 7%, wet 5%, snowy 2% and 1%
in ice asphalt. These results are obtained by modeling the formula determined by Burckhardt in matlab simulink. The
determined slip ratios were modeled by vehicle velocity formula and the slip ratios were replaced. The velocity of the vehicle
in these road conditions, shift times, and the distances taken during these times were determined. In addition, road tests were
carried out on dry asphalt and wet asphalt surfaces by diesel vehicle. During the tests, the vehicle started to accelerate from at
0 km/h and the gear was changed every 4500 rpm, and the time taken and the distances taken were recorded. When the
simulation results were compared with dry and wet road experiments, the results were very close to each other. As a result of
the results obtained, the data were generated in matlab simulink according to snowy and icy asphalt road conditions.
Keywords: Matlab simülink, Road test, Slip ratio.

________________________________________________________________________________________________
1. Introduction
Slipping is known as a movement opposite to the direction of movement of the tire. According to ASAE standard slip is related
to motion rate. The slip can also be considered as a reduction between the theoretical velocity and the actual velocity of the
vehicle. In terms of soil mechanics, slip occurs when the horizontal force generated by the tire on the floor exceeds the shear
force of the floor [1]. In motorized vehicles, the relationship between the wheel and the road is very important during braking.
The longitudinal force that can be carried on the wheel depends on a particular slip between the wheel and the road. [2]. This
slip means the difference between the velocity of the wheel and the vehicle. Accordingly the velocity come to the wheels is
transmitted to the wheels with some loss due to road conditions. To move for the vehicle, the power produced by the engine
must exceed the amount of road load. In a vehicle, the slip ratio is the ratio of the difference between the wheel velocity and
the actual velocity of the vehicle to the wheel velocity during driving and to the vehicle velocity during braking. Where r is
the wheel radius, ω wheel angular speed and V is the actual velocity of the vehicle. [3]. The tire has to shift slightly to create
a force on the road contact surface and in the direction of travel. Accordingly, the wheel will rotate more than necessary in the
course of driving. Similarly, during braking, the road covered will turn less than necessary [4].
s=
s=

ω.r−V
ω.r
V−ω.r
V

. 100

For driving

. 100

For braking

(1)
(2)

The slip ratio varies in the range of 0 -1. At this value, the slip ratio is zero, indicating that the wheel is moving forward without
slip; where in the slip ratio one indicates that the wheel cannot move forward due to the slip [5].
The friction coefficient of tire along the road is defined as the ratio between the traction force and the normal force. The free
body diagram of the quarter vehicle model is shown in Figure 1. Here, Fx is the traction force, Fz is the normal force and µ is
the coefficient of friction. This coefficient of friction depends on various factors such as tire type, tire pressure, road condition,
and normal forces [3].

*Corresponding author, E-mail: furkanakbulut@hitit.edu.tr
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Figure 1. Quarter vehicle model
When a vehicle is braking or accelerating, the pulling force generated by the tire is proportional to the normal forces of the
road acting on the tire. The coefficient of this ratio is called the coefficient of friction (μ) and varies depending on the road
surface. Research shows that the coefficient of friction has a nonlinear effect of wheel slip (s) in a defined road condition [6].
There are two types of friction coefficient, the adhesion friction coefficient (µp) and the slip friction coefficient (µs) between
the tire and the ground. The coefficient of friction during adhesion is higher than the coefficient of friction during slip [7].
Table 1. Average values of friction coefficients according to road conditions
Road Conditions

Adhesion friction coefficient (µp)

Slip friction coefficient (µs)

Dry Asphalt

0,8-0,9

0,75

Wet Asphalt

0,5-0,7

0,45-0,6

Snowy asphalt

0,2

0,15

Icy asphalt

0,1

0,07

The wheel slip interval is divided into two as stable zone and unstable zone according to the road surface friction coefficient
curve. If the wheel slip is placed in an unstable zone due to the braking force greater than the ground brake torque, the wheel
velocity decreases, the slip ratio increases, and the wheels lock when the slip ratio is 1. As a result, the aim is to limit the wheel
slip ratio in the stable zone during driving based on figure 2 (8). Figure 2 shows the change of friction coefficient due to slip.
If the friction is zero, the slip is also zero. In other words, there must be a slip for any linear force to occur [4].

Figure 2. The relationship between friction coefficient and wheel slip

2. Material Method
In this study, the effect of wheel slip ratio on the velocity of a vehicle with 6 forward transmission according to various road
conditions was investigated. The technical datas of the vehicle are given in Table 2.
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Table 2. Technical datas of the vehicle used in experiments
Model Year - Engine

2015 – 1.6 CRDİ

Engine Capacity (cc)

1582

Maximum Velocity (km/h)

190

Maximum Power (PS) (4000 rpm)

136

Maximum Torque (Nm) (1500 ~ 3500 rpm)

260

Wheel Dimensions

195/55/R16

Traction

Front

Number of Gears

6 forward 1 reverse
1- 3,615
2- 1,955
3- 1,286
4- 1,036
5- 0,839
6- 0,703
R- 3,7

Gear Ratios

There is a nonlinear relationship between slip ratio and road adhesion coefficient, which varies not only according to the tire
model but also the road conditions. In the study, the following formulas and values determined by Burckhardt were used
depending on various road conditions. Here, the maximum value of the friction curve c1, the shape of the friction curve c2, the
maximum value of c3 shows the difference of the friction curve at s=1 [9].
Table 3. Friction model parameters

s=

1
c2

log

c1c2
c3

Road Conditions (asphalt)

c1

c2

c3

Dry

1,2801

23,99

0,52

Wet

0,8570

33,8

0,3470

Snowy

0,1946

94,1290

0,0646

Icy

0,05

306,39

0,0010

(3)

Formula no 3 was modeled using Matlab simulink. Figure 3 shows the modeling. As a result of the modeling, the slip values
determined according to the road conditions are given in Table 3.
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Fıgure 3. Simulink modeling for slip ratios

Table 4. Different road conditions slip ratios
Road Conditions (asphalt)
Dry
Wet
Snowy
Icy

Slip Ratios (%)
7,833
5,685
2,606
1,366

These values are the slip values that occur during the driving. Wheel slip in deceleration is the opposite of values in acceleration
[9]. Equation 4 was used to investigate the effect of road conditions on vehicle velocity. This equation is modeled for each
path condition in Matlab simulink. Here rw is expressed as the wheel radius, ne engine speed, i0 transmission ratio and s is the
slip ratio. The effect of slip value on vehicle velocity was investigated by keeping other values constant under different road
conditions. Figure 4 shows the model for determining vehicle velocity.
Vt =

π.rw ne
30 İo

. (1 − s)

(4)

Figure 4. Simulink model for vehicle velocity
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During the test, the gear was changed when the engine speed reached 4500 rpm. The values for which the engine speed
fall were determined for each gear. Figure 5 shows the signal builder model which is formed in dry asphalt road condition.

Figure 5. Signal Builder

A road test was performed to determine the vehicle's full load velocity characteristics. Experiments were carried out in wet
and dry road conditions. Starting from 0 km/h, the vehicle was shifted gear every 4500 rpm to determine the shift times and
their velocities. These values are shown in Table 5.
Table 5. Vehicle shift times and velocities
Dry Asphalt
Velocity
(km/h)
35,03

Wet Asphalt
Velocity
Time (s)
(km/h)
2,4
35,84

Snowy Asphalt
Velocity
Time (s)
(km/h)
2,32
37,01

Icy Asphalt
Velocity
Time (s)
(km/h)
2,29
37,48

Gearshift
1. → 2.

Time
(s)
2,45

2. → 3.

7,16

64,77

7

66,28

6,77

68,45

6,69

69,32

3. → 4.

15,4

98,47

14,8

100,77

14,33

104,06

14,15

105,38

4. → 5.

36,99

122,23

36,15

125,08

35

129,17

34,56

130,81

5. → 6.

76,83

148,98

75,08

152,46

72,70

157,43

71,79

159,44

3. Results
According to road conditions slip ratios were determined in Matlab simulink. It was determined that the slip ratio of dry asphalt
during driving was maximum. Table 4 shows that the maximum slip ratio in dry asphalt and minimum slip ratio in icy asphalt.
The final velocities at the time of gear change were found to be maximum in icy asphalt and minimum in dry asphalt. The
time to reach the 6th gear was 76.83 seconds in dry asphalt and 71.79 seconds in icy asphalt.
When the catalog values of the vehicle are examined, the maximum velocity of vehicle is 190 km/h and 0-100 km/h acceleration time is 10.1 s. As a result of the tests, depending on the road conditions, the maximum velocities at which the vehicle can
reach; 180 km/h on dry asphalt, 184 km/h on wet, 190 km/h on snow and 192 km/h on ice. In addition, acceleration times
between 0-100 km/h were calculated as 18.5 s, wet 16 s, snowy 13.5 s and icy 13 s on dry asphalt. Differences in acceleration
times of 0-100 km/h show increasing/decreasing variations as friction coefficients and slip ratios change.
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Figure 6. Graph of vehicle velocity (km/h) and time (s) during driving

In Figure 6, the acceleration graph is examined for 4 different road conditions starting from 0 km/h velocity to final velocity.
As can be seen in the graph, reductions occur during gear changes. In the first stage, the vehicle accelerates when we press the
accelerator pedal to the end. In the second stage, when the clutch pedal is depressed, the engine speed remains constant, while
a gear change occurs and a reduction in vehicle velocity occurs. After shifting, the vehicle velocity decreases as expected and
increases again by depressing the accelerator pedal [10].

Figure 7. Graph of engine speed and vehicle velocity during acceleration
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In Figure 7, gear change points are determined according to the engine speed and velocity of the vehicle in 4 different road
conditions. The time to reach engine speed 4500 rpm is different for each road condition. For dry asphalt, the vehicle reached
35.08 km/h velocity in 2.4 seconds at the end of 1st gear. In wet, snowy and icy road conditions, an increase in vehicle velocity
occurred and a decrease in the time to reach this velocity due to the decrease in slip value.
4. Conclusions
In this study, slip values of a car were determined in 4 different road conditions. These values were used in the vehicle velocity
formula (4) and the values related to the vehicle were obtained. Road tests were carried out in dry and wet road conditions.
The results were compared with the simulation results. According to these results;




The slip values of the vehicle during driving were calculated as 7,383%, 5,685%, 2,606%, 1,366% in dry, wet, snowy
and icy asphalt road conditions respectively.
Due to slip ratio the last velocity of vehicle at the time of shifting gear was obtained on the lowest dry asphalt and the
highest on the icy asphalt.
The maximum velocity of the vehicle reached time for each gear is obtained on the shortest iced asphalt and the highest
on dry asphalt.

References
[1] Shaaei, S.M., Loghavi, M. and Kamgar, S. (2019). Feasibility of implementation of intelligent simulation configurations based on data
mining methodologies for prediction of tractor wheel slip. Information Processing in Agriculture, 6, 183-199.
[2] Eren, H. (1999). ABS kontrol algoritmasında tahrik kuvveti uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[3] Elmas, C., Güvenç, U. and Doğan, M.U. (2015). Tire-road friction coefficient estimation and experimental setup design of electric
vehicle. Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering. 3, 202-207.
[4] Çetinkaya, S. (2017). Taşıt mekaniği. Geliştirilmiş 8. Basım.
[5] Kumar, P.G. and Jayalekshmi, S. (2017). Study on slip ratio, drawbar pull and stress distribution models of planetary rovers- a review.
International Journal of Engineering Sciences &Management Research. 4, 24-30.
[6] Harifi, A., Aghagolzadeh, A., Alizadeh, G., Sadeghi, M. (2008). Designing a sliding mode controller for slip control of antilock brake
systems. Transportation Research Part C. 16, 731-741.
[7] Wong, J.Y. (2001). Theory of ground vehicles. 3. Basım. Chapter 1.
[8] He, Y., Lu, C., Shen, J. and Yuan,C. (2019). Design and analysis of output feedback constraint control for antilock braking system
with time-varying slip ratio. Hindawi Mathematical Problems in Engineering.
[9] Guo, H., Yu, R., Qiang, W. and Chen, H. (2014). Optimal slip based traction control for electric vehicles using feedback linearization.
2014 International Conference on Mechatronics and Control (ICMC) 3 – 5 Temmuz, Jinzhou, Çin.
[10]Aysal, F.E. (2014). Vites kademesindeki artışın taşıta olan etkisinin analizi.Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.

29

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org
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Özet
Bu çalışmada, Atkinson çevrimine dönüşümü yapılmış tek silindirli, dört zamanlı, buji ile ateşlemeli bir motorda sıvılaştırılmış
petrol gazı (LPG) kullanımının motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler,
motorun maksimum moment devrinde (2600 dev/dak), tam gaz kelebek açıklığında ve 6 farklı hava fazlalık katsayısında
(λ=0,8-1,3) yapılmıştır. Deneylerde hava fazlalık katsayısına bağlı olarak moment, güç, özgül yakıt tüketimi, termik verim,
hidrokarbon (HC), karbon monoksit (CO) ve azot oksit (NO) emisyonlarının değişimi incelenmiştir. Deney sonuçları
incelendiğinde, en yüksek moment ve motor gücünün λ=0,9 oranında 17,025 Nm ve 4,64 kW olarak elde edildiği
görülmektedir. En düşük özgül yakıt tüketimi ve en yüksek termik verim λ=1,2 için sırasıyla 280,46 g/kWh ve %29,17 olarak
elde edilmiştir. Karışım oranının fakirleşmesine bağlı olarak HC ve CO emisyonları azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atkinson çevrimi; Egzoz emisyonları; Motor performansı; Sıvılaştırılmış petrol gazı.

Investigation of LPG Usage in an Engine Working According to Atkinson Cycle
Abstract
In this study, the effects of the use of liquefied petroleum gas (LPG) in a single cylinder, four stroke, spark ignition engine
converted to the Atkinson cycle on engine performance and exhaust emissions were investigated experimentally. The
experiments were carried out at maximum torque speed of the engine (2600 rpm), full throttle opening and 6 different lambda
values between λ=0.8-1.3. In the experiments, the variation of torque, power, specific fuel consumption, thermal efficiency,
hydrocarbon (HC), carbon monoxide (CO) and nitrogen oxide (NOx) emissions were investigated depending on different
lambda values. According to the experimental results, it was obtained that the maximum torque and output power were
obtained as 17.025 Nm and 4.64 kW at λ=0.9 ratio. Minimum specific fuel consumption and the maximum thermal efficiency
were obtained as 280.46 g/kWh and 29.17% at λ=1.2 ratio. HC and CO emissions were decreased depending on the impurities
of the mixture.
Keywords: Atkinson cycle; Engine performance; Exhaust emissions; Liquified petroleum gas.

1. Giriş
Günümüzde içten yanmalı motorlarda performansın ve yakıt tüketiminin iyileştirilmesi ve atmosfere salınan zararlı gaz miktarlarının azaltılmasına yönelik birçok çalışma yapılmaktadır [1,2]. Mevcut içten yanmalı motorların geliştirilmesi noktasında
yapılan çalışmaların başında, elektronik kontrol sistemleri, değişken supap zamanlaması sistemleri, alternatif yanma modları,
alternatif çevrimler ve yakıt püskürtme sistemlerinde yapılan optimizasyonlar gelmektedir.
Fosil türevi yakıtların mevcut rezervinde meydana gelen hızlı düşüş, içten yanmalı motorlarda kullanılabilecek alternatif yakıtların geliştirilmesi veya türetilmesi konularında çalışmalar yapılmasını zorunlu kılmıştır [2, 3]. İçten yanmalı motorlarda,
benzin ve dizel yakıtlarına benzer özellikte olan ve alternatif olarak verimli bir şekilde kullanılabilecek yakıtlardan üzerinde
en çok çalışma yürütülenler biyodizeller, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), alkol bazlı yakıtlar
ve hidrojendir [1-4].
Alternatif yakıt arayışının yanı sıra içten yanmalı motorlara alternatif olarak elektrikli ve hibrit araçların farklı sistemlerle
entegre olarak çalıştırılması da üzerinde en çok önem verilen konulardandır. Elektrikli araçların, emisyon değerlerinin minimum seviyelerde olması, yüksek verim ve performans ile sessiz olmaları gibi birçok avantajları bulunmaktadır. Ancak gelinen
son noktada bile henüz elektrikli araçların menzil ve enerji problemi tam olarak çözülememiş olup geliştirilme aşamasındadır.

*Sorumlu yazar, E-mail: serdarhalis@gazi.edu.tr
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Mevcut teknoloji ve yakıt rezervi göz önünde bulundurulduğunda, fosil türevi yakıtlara olan bağımlılığın tamamen bitirilemeyecek olması ve artan araç miktarı sebebi ile içten yanmalı motorlarda iyileştirilmeler yapılması gereklidir. Ayrıca kullanımı
giderek artan hibrit araçlarda da içten yanmalı motorlara olan ihtiyaç devam etmektedir.
Buji ile ateşlemeli klasik Otto çevrimine sahip bir motorda, güç kaybının yaşandığı birçok bölge bulunmaktadır ve bu kayıplarda en büyük payı, silindir içerisine alınan yakıt/hava karışımının sıkıştırılması aşaması oluşturmaktadır. Yanma verimliliğinin arttırılması ve sıkıştırma için harcanan enerjinin azaltılması için ortaya atılan geleneksel Atkinson çevrimi, değişken
supap zamanlaması sistemleri ve kontrol mekanizmasının oluşması ile uygulanabilmektedir [4].
Günümüzde, Atkinson çevrim prensibi ile çalışıp daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinin sağlandığı motorlar kullanılmaktadır [5]. Toyota Prius, Yaris, Camry, Hyundai Ioniq, Mazda Tribute, Ford Fusion, Lexus RX 450h gibi hibrit araç
modellerinde bulunan içten yanmalı motorlarda çalışma prensibi olarak Atkinson çevrimi tercih edilmiştir [6].
Atkinson çevriminde emme supabı kapanma zamanı, Otto çevrimli bir motora göre geciktirilmiş ve dolayısı ile etkin sıkıştırma
oranı azaltılmış, geometrik sıkıştırma oranı ise aynı kalmıştır. Emme supabının geç kapatılması (LIVC) yöntemi ile oluşturulan
Atkinson çevriminde, Otto çevriminin emme supabının sıkıştırma zamanı başlangıcında kapatılmasından dolayı daha uzun
süre açık kalmaktadır (Şekil 1). Böylece etkin sıkıştırma oranı ve negatif sıkıştırma işine harcanan enerjide azalma sağlanır.
Otto çevrimli motorla karşılaştırıldığında, Atkinson çevrimli motorlar özellikle orta ve yüksek devirlerde, daha büyük bir
genişleme oranı ve dolayısıyla daha yüksek bir termal verimlilik sağlamaktadır [7].
Egzoz supabı açık

Emme supabı açık

Şekil 1. LIVC uygulanmış motora ait supap zamanlaması [8]

Sıkıştırma işine harcanan enerjinin azalması ile net iş miktarı ve dolayısı ile termik verimde artış sağlamaktadır. Ancak sıkıştırma sonu sıcaklık ve basınç değerlerine bakıldığında, Atkinson çevrimli motorla aynı ölçülere sahip bir klasik Otto çevrimli
motordan daha düşük güç eldesi olmaktadır [9]. Bu durum James Atkinson tarafından termodinamik olarak yakıt tüketim
miktarının azaltılmasına yönelik geliştirilmiş olan Atkinson çevrimini, modern hibrit araçlarda kullanılması ile sınırlamaktadır
[10]. Yeni nesil hibrit araçlar üzerinde mevcut olan içten yanmalı motor, yüksek güç çıkışı gerektiği zamanlarda kullanılırken,
yüksek performans gerektiği zamanlarda ise elektrik motoru ile destekleyerek kullanılmaktadır [4].
LPG’nin kolay bulunması, taşınabilirliği, teknolojideki gelişmeler, ekonomik ve ekolojik limitler gibi etmenler, Türkiye’de
özellikle enerji ve otomotiv sektörlerinde kullanımını hızla arttırmıştır [11].
Emisyon değerleri baz alındığında LPG, diğer fosil yakıtlara göre daha çevreci ve kısmen daha ucuz bir yakıttır [12]. LPG,
benzin ile kıyaslandığında CO emisyonunda çok ciddi bir düşüş meydana getirirken, HC ve NOx miktarlarındaki düşüş daha
az olmaktadır. Ayrıca içerisinde kükürt ve kurşuntetraetil bulunmaması sayesinde ağır metal salınımı yapmamaktadır [13].
LPG kullanılması ile Otto çevrimli motordan alınan aynı moment miktarında çok daha başarılı emisyon değerleri oluştuğu
yani LPG’nin klasik benzin yakıtına nazaran daha temiz bir yakıt olduğu emisyon sonuçlarına bakılarak deneysel olarak incelenmiştir [14].
Yapılan çalışmalarda CNG ve LPG yakıtları için, Otto çevrimli bir motorda gerçekleştirilen deneyler sonucunda, silindir içerisine alınan yakıt/hava karışımının gaz fazında olması ve sıcaklık artışından direkt olarak etkilenmesi sebebi ile volümetrik
verimde düşüş oluşmaktadır. Bunun sonucunda motordan alınan moment azalmaktadır [15].
Bu çalışmada, emme supabı geç kapatılması yöntemi ile oluşturulmuş bir Atkinson çevrimi üzerinde LPG yakıtının gösterecek
olduğu performans, verim ve emisyon gibi önemli parametreler incelenmiş, günümüz içten yanmalı motorları ve geleceğin
hibrit araçları için oluşturacağı potansiyel üzerinde durulmuştur. Ayrıca farklı sıkıştırma oranları için, tüm devir aralıklarında
deneyler gerçekleştirilmiş, Otto çevrimi ile karşılaştırılmıştır.
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2. Materyal ve Metot
Deneyler Atkinson çevrimine dönüşümü yapılmış [16] tek silindirli, dört zamanlı, buji ile ateşlemeli bir motorda yapılmıştır.
Deney motorunun teknik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Motorun Atkinson çalışma şartlarına dönüşümü için kam mekanizmasında yapılan düzenleme ile emme supabı kapanma zamanı standart zamanlamaya göre 20 º krank mili açısı geciktirilmiş
ayrıya sıkıştırma oranı da 8,5 den 9,5’e çıkarılmıştır [16].
Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri
Otto (Standart)

Atkinson

Motor tipi

4 zamanlı, buji ile ateşlemeli

Silindir sayısı

1

Silindir çapı [mm]

82

Kurs boyu [mm]

64

Kurs hacmi [cm3]

338

Soğutma sistemi

Hava soğutmalı

Maksimum supap kalkma miktarı [mm]

7

Sıkıştırma Oranı

Supap zamanlaması

8,5

9,5

Emme supabı açılma avansı

14º önce ÜÖN

14º önce ÜÖN

Emme supabı kapanma gecikmesi

52º sonra AÖN

72º sonra AÖN

Egzoz supabı açılma avansı

50º önce AÖN

50º önce AÖN

Egzoz supabı kapanma gecikmesi

14º sonra ÜÖN

14º sonra ÜÖN

Deneyler Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Motor Test Laboratuvarı’nda, 4000 dev/dak’da 10 kW gücü absorbe edebilen DC elektrikli dinamometreye sahip Cussons P8160 model tek silindirli motor deney düzeneğinde yapılmıştır
(Şekil 2). LPG yakıt tüketimi için 30 kg’a kadar 1 g hassasiyetinde ölçüm yapabilen Dikomsan JS-B marka dijital terazi
kullanılmıştır. Yakıt tüketim süreleri Robic Sports SC 700 marka kronometre ile belirlenmiştir. Motor yağı ve egzoz gaz çıkış
sıcaklıklarını ölçmek için K tipi termokupllar kullanılmıştır. Motorun LPG dönüşümü için karbüratörlü motorlarda kullanılan
LPG yakıt kiti mikser ile motorun emme manifolduna adapte edilmiştir. LPG’nin hassas olarak emme manifolduna gönderilmesi için basınç düşürücü ile gaz akış ölçeri arasına teknik özellikleri Tablo 2’ te verilen hassas gaz akış ayarlama özelliğine
sahip RS PRO FT125 marka gaz akış kontrol vanası konumlandırılmıştır (Şekil 3).

(a)
(b)
Şekil 2. Cussons marka motor test düzeneği (a) Kontrol paneli (b) DC dinamometre

Şekil 3. RS PRO FT125 marka gaz akış kontrol vanası
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Tablo 2. RS PRO FT125 marka gaz akış kontrol vanasının teknik özellikleri
Marka
ve
Modeli

Maksimum
Akış Miktarı

Maksimum
Çalışma
Basıncı

Boru Çapı

Maksimum
Çalışma
Sıcaklığı

Minimum
Çalışma
Sıcaklığı

RS PRO
FT1251/2

50 L/dk

210 bar

1/2 inç

100 °C

-20 °C

Egzoz emisyonlarının ölçümünde teknik özellikleri Tablo 3’de verilen Bosch BEA350 marka egzoz gaz analizörü kullanılmıştır (Şekil 4). Bu cihaz CO, HC, NO, O2, CO2 gazlarını ve λ (lambda) değerini ölçmektedir.
Tablo 3. Bosch BEA350 egzoz gaz analiz cihazının teknik özellikleri [17]
Parametre

Ölçme aralığı

Hassasiyet

CO [% hacim]

0 – 10

0,001

HC [ppm]

0 – 9999

1

NO [ppm]

0 – 5000

≤1

CO2 [% hacim]

0 – 18

0,01

O2 [% hacim]

0 – 22

0,01

Lambda

0,5 – 9,9999

0,001

Şekil 4. Bosch BEA350 egzoz gaz analiz cihazı

Deneyler, maksimum motor devri olan 2600 dev/dev’da, λ=0,8 – 1,3 aralığında 0,1 aralıklarla yapılmıştır. Deneylerde λ’ya
bağlı olarak moment, güç, özgül yakıt tüketimi, termik verim, HC, CO ve NO emisyonlarının değişimi incelenmiştir.
3. Bulgular ve Tartışma
Atkinson çevrim prensibine göre çalışan, tek silindirli buji ile ateşlemeli bir motor üzerinde, farklı hava fazlalık katsayılarına
(0,8-1,3) bağlı olarak meydana gelen performans ve emisyon değişimleri deneysel olarak incelenmiştir. Hava fazlalık katsayısına bağlı olarak moment ve motor gücü değişimlerinin görüldüğü Şekil 5 ve Şekil 6’da maksimum moment ve motor gücü
λ=0,9 için 17,025 Nm ve 4,64 kW olarak elde edilmiştir. Hava fazlalık katsayısının (HFK) azaltılması, motor içerisine alınan
LPG yakıt miktarının oransal olarak artmasına sebep olmuş dolayısıyla λ=0,9 oranına kadar motor momenti ve gücünde artış
görülmüştür. Ancak hava fazlalık katsayısının λ=0,8 oranına kadar azaltılması ile karışımın zenginleşmesi, yanmanın tam
gerçekleşmemesi ve düşük yanma sonu sıcaklıklarının etkisi ile motor momentinde ve gücünde azalma olduğu gözlenmiştir.
Ayrıca fakir karışım bölgelerine doğru gidildiğinde de yine motor momentinde ve gücünde düşüş olduğu deneysel olarak
gözlenmiştir. λ=1,3 için yapılan deneylerde motor momenti 15,775 Nm ve motor gücü 4,29 kW olarak elde edilmiştir.
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18.0
17.5

Moment (Nm)

17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

Hava Fazlalık Katsayısı
Şekil 5. Hava fazlalık katsayısına bağlı olarak moment değişimi
4.9
4.8

Motor Gücü (kW)

4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

Hava Fazlalık Katsayısı
Şekil 6. Hava fazlalık katsayısına bağlı olarak motor gücü değişimi

Şekil 7’de hava fazlalık katsayısına bağlı olarak özgül yakıt tüketimi (ÖYT) ve termik verim değişimleri görülmektedir. En
düşük özgül yakıt tüketimi ve en yüksek termik verim λ=1,2 için sırasıyla 280,46 g/kWh ve %29,17 olarak elde edilmiştir.
Minimum özgül yakıt tüketimi ve maksimum termik verim noktalarının kesiştiği λ=1,2 değeri için motordan alınan moment
değeri maksimum motor moment değerinin %3,08 altındadır. Zengin karışım bölgelerinde meydana gelen ani ve düzensiz
yanma davranışları sonucu silindir cidarı yakınlarında sönen alev hüzmesi ve daha hızlı soğuma bölgeleri, bu HFK değerleri
için termik veriminin düşmesine sebep olmaktadır. λ=1,2 değerinde motor daha stabil ve kararlı bir yanma gerçekleştirmektedir. Atkinson çevrimli motorda, emme supabı kapanma zamanındaki gecikme ve bununla birlikte LPG yakıtının karakteristik özelliklerinin etkisi ile negatif iş yükünde azalma, maksimum yanma sonu sıcaklığında azalma ve termik verimde artma
olduğu gözlenmiştir. Karışımın zenginleşmesi ile λ=0,8’e kadar özgül yakıt tüketimi ve termik verim kötüleşmiştir. λ=0,8
oranında özgül yakıt tüketimi 550,77 g/kWh’a kadar artarken, termik verim %14,80 değerine kadar azalmıştır.
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Hava Fazlalık Katsayısı
Şekil 7. Hava fazlalık katsayısına bağlı olarak özgül yakıt tüketimi ve termik verim değişimi

Şekil 8, 9 ve 10’da hava fazlalık katsayısına bağlı olarak sırasıyla HC, CO ve NO emisyonlarının değişimleri görülmektedir.
CO ve HC emisyonları düşük yanma sonu sıcaklıkları ve yetersiz oksijen etkisi ile oluşan eksik yanma ürünleridir. Stokiyometrik hava/yakıt oranında HC emisyonları 116 ppm ve CO emisyonları %0,26 iken en düşük özgül yakıt tüketiminin elde
edildiği hava fazlalık katsayısında (λ=1,2) HC emisyonları 76 ppm ve CO emisyonları %0,26 olarak elde edilmiştir. Hava
fazlalık katsayısının 1,2 olduğu bölgede stokiyometrik orana göre HC emisyonları %35, CO emisyonları %49 azalmıştır.
300

250

HC (ppm)
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0.8

0.9

1.0
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1.3

Hava Fazlalık Katsayısı
Şekil 8. Hava fazlalık katsayısına bağlı olarak HC emisyonlarının değişimi
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Şekil 9. Hava fazlalık katsayısına bağlı olarak CO emisyonlarının değişimi

Atkinson çevrimi için uygulanan LIVC metodu ve LPG yakıtının karakteristik özellikleri etkisi ile yanma sonu ürünlerinin
HFK’ye bağıntılı bir biçimde değişimi incelendiğinde, özellikle λ=1,2-1,3 değer aralığında HC ve CO emisyonları minimize
olmaktadır. λ=1,3 değeri için 2600 d/d motor hızında yapılan deneylerde en düşük seviyede CO ve HC emisyonları elde
edilmiştir.
Silindir içine alınan birim yakıt için birim hava miktarı değişmekte ayrıca yanma sonu sıcaklıkları farklılık göstermektedir.
NOx emisyonları için önemli parametreler yanma odasına alınan hava miktarı ve yanma sonu sıcaklıklarıdır. Şekil 10’da NO
emisyonları incelendiğinde özellikle zengin yakıt/hava karışım bölgelerinde çok düşük değerlerde olduğu gözlenmektedir.
Yanma sonu sıcaklığının ve oksijen yoğunluğunun arttığı fakir karışım bölgelerinde ise NO emisyonları artış göstermiştir.
Motorda en düşük NO emisyonu λ=0,8 için yapılan deneylerde 25 ppm olarak elde edilmiş olup, λ=1,2 oranında 342 ppm
değerine kadar artış göstermiştir. Şekil 11’de de hava fazlalık katsayısına bağlı olarak egzoz gaz sıcaklığının değişimi görülmektedir. En yüksek egzoz gaz sıcaklığı da λ=1,2 oranında 662 °C olarak ölçülmüştür.
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Şekil 10. Hava fazlalık katsayısına bağlı olarak NO emisyonlarının değişimi
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Şekil 11. Hava fazlalık katsayısına bağlı olarak egzoz gaz sıcaklığının değişimi

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, günümüzde kullanımı giderek artan hibrit taşıtlarda yüksek verimliliği sebebiyle tercih edilen Atkinson çevrimli
bir motorda LPG yakıtının kullanımı araştırılmıştır. Bu amaçla, emme supabı kapanma zamanı geciktirilerek ve sıkıştırma
oranı arttırılarak Atkinson çevrimine dönüşümü yapılmış tek silindirli, dört zamanlı, buji ile ateşlemeli bir motorda LPG yakıtı
kullanımının performans ve egzoz emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Maksimum moment devrinde (2600
dev/dak), tam gaz kelebek açıklığında ve λ=0,8 – 1,3 arasında değiştirilerek yapılan deneylerde moment, güç, özgül yakıt
tüketimi, termik verim, HC, CO ve NO emisyonlarının değişimi incelenmiştir. Motorda maksimum moment ve motor gücü
λ=0,9 için 17,025 Nm ve 4,64 kW olarak elde edilmiştir. En düşük özgül yakıt tüketimi ve en yüksek termik verim λ=1,2 için
sırasıyla 280,46 g/kWh ve % 29,17 olarak elde edilmiştir. Stokiyometrik hava/yakıt oranında HC emisyonları116 ppm ve CO
emisyonları %0,26 iken en düşük özgül yakıt tüketiminin elde edildiği hava fazlalık katsayısında (λ=1,2) HC emisyonları 76
ppm ve CO emisyonları % 0,26 olarak elde edilmiştir. Hava fazlalık katsayısının 1,2 olduğu bölgede stokiyometrik orana göre
HC emisyonları %35, CO emisyonları %49 azalmıştır.
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Abstract
Energy efficiency and environmental pollution are the main and up-to-date drawbacks of the automotive industry. Due to lack
of efficiency and excessive emissions of currently used internal combustion engine (ICE) configurations, scientific studies
should be focused on the improvement of those engines. Exhaust gas contains a considerable amount of heat energy in ICEs’
manifold exit. In literature, lots of studies can be surveyed in which it was tried to convert this heat energy into useful energy.
Thermoelectric power generator (TEG) is one of the most used converting systems in this study field. P-type and N-type
semiconductors are used in TEG that can generate power using temperature differences between the surfaces of the
semiconductor. ZT value is a remarkable parameter of TEG efficiency. ZT value depends on the Seebeck coefficient,
temperature difference, thermal conductivity, heat transfer coefficient, and density. Owing to the increase in the temperature
difference between the surfaces, the converted energy amount can be increased by changing the type of semiconductors and
geometry of the heat exchanger. Moreover, recent studies about fin efficiency have shown that fin efficiency is related to fin
sizing. For this reason, the current study has been focused on finding the optimum dimensions in the cooling system.
Consequently, this study found out optimum fin length and thickness using CFD method for the developed turbine-Peltier
system.
Keywords: Energy Efficiency; Finned Surface; Optimization; Thermoelectric Generator.

1. Introduction
Nowadays energy efficiency and environmental pollution are crucial problems for the automotive industry [1]. Internal
combustion engine (ICE) is the main working area of automotive engineering to put energy efficiency into practice for about
a century [2]. ICE converts chemical energy into mechanical energy by means of the crank-connecting rod mechanism.
However, this conversion process is not efficient because merely 25 to 30 % of energy could be converted into mechanical
work [3]. Approximately 50 % of generated mechanical energy can be used for vehicle drive systems. As a conclusion of
inefficient converting systems, the vehicle that has ICE uses about 15 to 25 % of chemical energy for the drive system [4].
ICE discharges exhaust gas energy via the exhaust pipe. When this energy could be transformed into useful energy,
automatically the efficiency of ICE increases. Therefore, researchers have their sights set on waste heat recovery systems and
their improvements [2]. The most common waste heat recovery systems in literature are the thermoelectric devices. They
manage and use the temperature differences between surfaces of concern and consequently, produces power by means of ptype, n-type semiconductors [5]. Thermoelectric generator (TEG) systems have variable parameters among which ZT value
is the most important efficiency factor. ZT value can be defined as a parametric equation that consists of Seebeck coefficient,
thermal conductivity, density, temperature difference [6]. Eq. 1 is used to define ZT value. Eq. 2 states the change in the
efficiency with various ZT values.
𝑍𝑇 =
𝜇=

𝛼 2 ∗𝑇

𝑘∗𝜌
∆𝑇
√1+𝑍𝑇−1
{
𝑇ℎ √1+𝑍𝑇+(𝑇𝐶 ⁄𝑇𝐻 )

(1)
(2)

Eq.’s 1 and 2 indicate the priority function of ZT value. Consequently, researchers have focused on temperature differences
between surface of TEG [7]. Plenty of vehicle companies and researchers designed various heat exchanger models. For
instance, in 2011, Meisner modeled a waste heat recovery system in an engine. Meisner used 42 Thermoelectric Module (TEM)
for the waste heat recovery system and produced 57 W power from the exhaust gas. In 2014, Liu et al. studied on another
waste heat recovery system in an ICE. Liu used 240 TEM’s (about 6 times of Meisner’s study) for the system and generated
600 W (about 10 times of Meisner’s study) from the exhaust gas. In 2015, Zhang et al. worked with 400 TEMs (about 10
times of Meisner’s study) for a similar recovery system and obtained 1002.6 W (about 18 times of Meisner’s study) from the
exhaust gas, one can say that TEM power relation is a linear one considering these two studies. In 2016, Kim designed a
*Corresponding author, E-mail: ozan.tekin@atilim.edu.tr
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novel waste heat recovery system for the exhaust gas. Kim used 40 TEMs for the system and get 119 W from the exhaust gas
[3]. These studies prove that TEG devices could be used for the heat recovery process confidently. These milestone studies
point out proper ways to increase the efficiency of TEG adjusting fin geometry in a hot channel. These extensive fin geometries
within the hot channel can be of a flat surface, a vertical fin profile, a dimpled surface or a wave surface [1]. Nevertheless,
TEG efficiency depends on ZT values that appertain temperature differences of TEG surfaces. In 2019, Kara et al. [8] have
shown that efficiency of TEG can improve with a cooling system which has fin geometry within the inner walls of a cooling
channel of TEG cold surface. Both in Söylemez [9] and in Moon and Kim [10] have proven that fin efficiency is changing
relative to fin sizing which is the main focus of this study other than computational fluid dynamics (CFD) analysis of the
problem.
2. Optimal Cooling System Design
Ansys 18.2 Fluent and Steady-State Thermal analysis preferred to determine proper fin geometry. The real experimental data
are taken from recent studies [11]. Table 1 shows exhaust gas properties under various engine speeds and loads. Table 2 [9]
indicates cooling flow properties.
Table 1. Exhaust Gas Flow Properties [11]
2000 rpm
2500 rpm
Mass Flow Rate (kg/h)
24
30
Temperature(K)
753
798
Mass flow rate(kg/sec)
0.0067
0.0084
Density(kg/m3)
0.4688
0.4424
Velocity(m/sec)
9.90
12.41

Fluid Type
Liquid-Water

Table 2. Cooling Fluid Flow Properties
Mass Flow
Inlet Temperature
0.5 kg/sec
303K

300 rpm
37
818
0.0103
0.4316
15.22

Velocity
3.25 m/sec

These empirical flow conditions are obtained from experimental analysis and are used for CFD analysis. The simulation of
the heat exchanger is modeled in full-size. Table 3 shows the heat exchanger dimensions for the model.

Material
Size (mm)
Thermal Conductivity (W/m-C)
Density(kg/m3)
Specific Heat Capacity (J/kg-C)

Table 3. Heat Exchanger Dimensions
Cooling Channel
Exhaust Channel
Extended Surface
Aluminum
Iron
Aluminum
40*40*120
40*40*120
Dimensions are changing due to the model
237,5
79
237,5
2689
7870
2689
951
447
951

Cooling and exhaust channel thermal and physical properties are implemented here as in Ansys database. Table 4 [12] shows
the thermal and physical properties of TEG.
Table 4. Properties of TEG (Type SP1848) [12]
Thermal Properties Of SP1848-TEG
40mm*40mm*3.4mm (Width/Length/Thickness)
Z
3x10-3
α (µV/C)
190
k(W/cm.C)
15x10-3
-1
-1
Ω (Ω x cm )
850

2.1. Flow Analysis
The heat exchanger geometry is designed in Solidworks and the fluid flow territory is simulated in Ansys Fluent under prescribed boundary conditions which were given table 2.
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Figure 1. Distribution of Rejected Heat Flux on 8mm Length Fin

Figure 2. Distribution of Temperature on 8mm Length Fin

Figure 1 shows how much heat flux would be rejected to cooling fluid. CFD data obtained for the distribution of heat flux
variation throughout fin length. The distribution of temperature is shown in figure 2 as changing between 303.3 K and 309.5
K. In general, heat flux is determined in accordance with the temperature difference between the fin body and environment
[9]. So, the heat flux quantity depends on temperature distribution. When temperature difference at fin base and tip are converging to a lower value, spreading heat flux value advances. Finally, the limits of the distributions of temperature and heat
flux are given in table 5.
Table 5. Distributions of Temperature and Heat Flux under Shifting Fin Length
Variable
Minimum
Maximum
Temperature
303.3 K
309.5 K
Heat flux
-1262.1 W/m2
39318.3 W/m2

As a conclusion of this data, optimum fin length should be calculated to increase fin efficiency.
2.2. Extended Surface Optimization
Recent studies [3,9] have shown that the cooling channel with a fin extension must be used to increase efficiency for the
generation of power of a TEG [9]. Eq. 3 helps to compute how much cooling load can be transferred from the fin body to the
environment. Eq. 4 is used to estimate the optimum fin length dimension. P1 and P2 are assumed as economical parameters
and 𝜃𝑏 is the temperature difference between the environment and the fin base. CE and CM define the cost of energy recovered by means of fin body, cost of fin material. Lastly, H is the annual operating time.
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = √ℎ ∗ 𝑃 ∗ 𝑘 ∗ 𝐴𝑓𝑖𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ√

ℎ∗𝑃
𝑘∗𝐴𝑓𝑖𝑛

𝐿 ∗ 𝜃𝑏

(3)
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√2∗𝑃1 ∗𝐶𝐸 ∗𝐻∗𝜃𝑏 ∗𝑘∗tanh(1.4192)∗𝑘∗1.41922

𝐿𝑜𝑝𝑡 = √

(4)

6∗𝑃2 ∗𝐶𝑀 ∗𝜌

Figure 3. Heat Exchanger

Figure 3 shows heat exchanger used for the purpose of generating power from waste gas via the exhaust channel. As shown
in Figure 3, components of the heat exchanger are summarized as follows: component 1 is the cold channel, 2 is the extension
surface, 3 is the TEG, 4 is the hot channel. In this chapter, the main focus is to find out the proper sizing of the fin model, i.e.
component 2. Figure 4 shows the variations of fin length and thickness that are computed by means of the Eq.’s 3 and 4.

Figure 4. Fin Efficiency Table [12]

Optimum fin sizes are selected from figure 4 [12] that are 1.47 mm for the length and 0.98 mm for the thickness. Figure 5 to
14 show fin designs that are used in comparison to the mathematical results.
From figure 4, Eq. 5 helps to calculate fin area, Afin, and Eq. 6 demonstrates a nondimensional parameter, ξ,
1

𝐴𝑓𝑖𝑛 = 2 ∗ 𝑤 ∗ (𝐿 + 𝑡)
1

2

𝜉 = (𝐿 + 𝑡)√ℎ⁄𝑘 ∗ 𝑡
2

(5)
(6)

Figure 5 to 14 indicates Ansys Steady-State thermal analysis on the fin. 5 different geometries are used to indicate the optimum
fin sizing. Figure 5 to 14 was obtained by these optimum sizing analysis. Table 6 shows the selection criteria for the fin size
development.
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Figure 5. Distribution of Heat Flux on 0.75 mm Length / 1mm Thickness Fin

Figure 6. Distribution of Temperature on 0.75 mm Length / 1mm Thickness Fin

Figure 7. Distribution of Heat Flux on 1.5 mm Length / 0.5 mm Thickness Fin

Figure 8. Distribution of Temperature on 1.5 mm Length / 0.5mm Thickness Fin
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Figure 9. Distribution of Heat Flux on 1.5 mm Length / 1.5 mm Thickness Fin

Figure 10. Distribution of Temperature on 1.5mm Length / 1.5 mm Thickness Fin

Figure 11. Distribution of Heat Flux on 1.5 mm Length / 1 mm Thickness Fin

Figure 12. Distribution of Temperature on 1.5 mm Length / 1 mm Thickness Fin
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Figure 13. Distribution of Heat Flux on 3 mm Length / 1 mm Thickness Fin

Figure 14. Distribution of Temperature on 3 mm Length / 1 mm Thickness Fin

3. Results and Discussion
After the new fin design is assembled within the cold channel, the new heat exchanger is analyzed in Ansys Fluent. Figure 15
shows the results of the new fin model temperature difference between the fin base and the tip. Figure 16 indicates the distribution of heat flux over the fin body.

Figure 15. Temperature Contour of The New Fin At The Heat Exchanger
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Figure 16. Heat Flux Contour of The New Fin

Distribution of temperature and heat flux analysis are obtained by Ansys Steady-State thermal. As the main conclusion, it is
indicated when the fin models as 5 different fin geometries (see Figures 6, 8, 10, 12 and 14) are compared in terms of their
efficiency, 1.5mm length/1mm thickness fin shape is more suitable than other geometries. Table 6 shows 5 fin geometry
comparisons depend on heat flux and temperature distribution.

0.75 mm length / 1
mm thickness

Table 6. Comparison of The Fin Geometry
1.5 mm length / 0.5 1.5 mm length / 1.5
mm thickness
mm thickness

1.5 mm length / 1
mm thickness

3 mm length / 1
mm thickness

Heat
Flux(W/mm2)
Temperature(K)

0.033/1.50

0.0066/1.46

0.0013/1.50

0.0075/0.18

2.7x10-5/ 1.09

304.5/307.5

304.4/307.5

304.2/307.5

307.1/307.5

304/307.5

Useful
Length(mm)
The Ratio Of Useful Length

0.55mm

0.45mm

0.40mm

1.3mm

0.85mm

%73

%30

%27

%87

%28

According to table 6, 0.75mm length/1mm thickness and 1.5 mm length/1mm thickness are fin geometries that are more
appropriate than the others because of their high percentage of useful length. In other words, the utilizing of fin depends on
the useful length ratio [11]. 1.5 mm length/1mm thickness fin is the more suitable than 0.75mm length/1mm thickness fin
because of its better temperature distribution.
Table 7. Comparison of Two Fins with Different Lengths
8mm Length Fin
1.5mm length Fin
Heat Flux (W/m2)
-1262.1/39318.3
4594.4/75168.7
The temperature difference of the fin body (K)
303.3/309.5
306/311
Area(mm2)
43396
15550

At the end of the numerical analysis, table 6 shows the 1.5mm length fin is the better option than other geometries for the
cooling system for the cause of the temperature gradient. The general belief about the extended surface has said the maximum
fin length is the better choice than short length fin due to increasing of the finned area. However, when the fin length too long
than the useful length, the results have shown that the fin tip temperature as equal to the surrounding temperature. Also, the
heat flux quantity count on the temperature difference among the fin tip temperature and surrounding temperature. Owing to
occurring the maximum fin tip temperature, the 1.5 mm length has preferred to use in the cooling system. These data were
collected in Table 6 to show the selecting criteria of the fin. Table 7 shows the comparison of the 8 mm length fin and 1.5 mm
length fin. According to table 7, the 1.5 mm length fin is both the most efficient and convenient than 8 mm length fin. Because
the heat transfer quantity is bigger than the fin which has 8mm length. table 7 reveals the very long fin always hasn’t a good
option than short length fins. For this reason, the optimization of the fin dimensions has necessary to cooling and heating of
the heat exchanger models.
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4. Conclusion
In the last decade, researchers have been focusing on the heating channel or the heating system for waste heat recovery systems.
However, TEG’s are limited with maximum hot surface temperature because of their heat resistant semiconductor configurations. Therefore, this study has the main interest in finding the optimal fin utilization within the cooling system. By this way,
the temperature difference can be increased and the hot surface temperature doesn't reach the temperature limit.
This paper’s outcomes are given below;
With the aid of the high-temperature differences between surfaces of TEG, system efficiency has ascended,
When the fin has the optimum size (1.5 mm length/1mm thickness), the efficiency of the fin (i.e useful length) has increased
(87 %),
The optimization of the finned surface has given a chance to decrease the cost of the system.
Table 6 and 7 proves the main idea of this study. Because of optimum fin length and thickness, the heat flux distribution
mounts up and the temperature difference between the fin base and tip diminish. This method is suitable for waste heat recovery systems.
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Nomenclature
ICE Internal Combustion Engine
TEG Thermoelectric Generator
ZT
Merit of Temperature
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 Heat Transferred (W)
α
Seebeck Coefficient (µV/C)
k
Thermal Conductivity (W/cm K)
Ω
Electrical Resistant (Ω-1x cm-1)
h
Heat Transfer Coefficient (W/m2K)
T
Temperature (K)
Tc
Cold Surface Temperature of TEG (K)
Th
Hot Surface Temperature of TEG (K)
L
Length of The Fin
t
Thickness of The Fin
Afin
Area of Fin Body (mm2)
𝜃𝑏
Temperature Difference of Between Base of the Fin and Tip of the Fin
𝜉
Fin Efficiency Parameter
P1
Economic Parameter (yr)
P2
Economic Parameter
CE
Cost of Energy ($/Wh)
CM
Cost of Fin Material ($/kg)
H
Annual Time of Operations (h/yr)
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Otomobillerde Tekerlek Boşluklarına Biriken Karların Araç Üzerindeki
Etkileri ve Isıtma Sistemi ile Temizlenmesi
Mehmet Çakmakkaya1*, Sefa Eroğlu1 ve Erdem Pirinç1
1

Otomotiv Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye

Özet
Bu çalışmada, mevsim şartlarına bağlı olarak kış aylarında yoğun kar yağışına bağlı ve aracın bu yol şartlarında kullanılması
durumunda davlumbaz ile tekerlek arasındaki boşluklarda kar birikmesi meydana gelmektedir. Bu kar birikmeleri sıcaklığın
eksi olduğu durumlarda zamanla sertleşerek tekerlek boşluğunu daraltır ve lastiğin serbest dönmesini etkileyerek frenleme
etkisi oluşturmakta ve bunun sonucunda özellikle önden çekişli araçlarda arka tekerleklerde denge kaybına neden
olabilmektedir. Bu kar birikmelerinin giderilmesi amacı ile otomotivde ayna, ön cam ve arka camlarda bulunan buz
çözücülerden esinlenilerek davlumbazların bulunduğu bölgeye buz çözücü bir ürün tasarlanmıştır. Bu ürünün katı modelleri
bilgisayar ortamında çizilerek gerçek boyutlarda tasarımı yapılmıştır. Deneyler sonucunda yaklaşık 45°C kadar sıcaklık
değerleri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Davlumbaz; Dirençli ısıtma teli; Gözenekli kumaş, Seramik elyaf battaniye.

Effects of Snow Accumulated on Automobile Wheel Spaces on Cars and Cleaning with Heating
System
Abstract
In this study, depending on the seasonal conditions, due to heavy snowfall in the winter, snow accumulation occurs in the
spaces between the hood and the wheel when the vehicle is used in these road conditions. These accumulations of snow harden
over time when the temperature is minus, narrowing the wheel space and creating a braking effect by affecting the free rotation
of the tire, resulting in a loss of stability in the rear wheels, especially in front-wheel drive vehicles. In order to eliminate these
snow accumulations, a de-icing product has been designed in the region where hoods are located in the automotive sector,
inspired by the de-icers in the mirrors, windshield and rear windows. Solid models of this product have been drawn in computer
environment and designed in real dimensions. As a result of the experiments, temperatures of about 45 ° C were obtained.
Keywords: Ceramic fiber blanket; Hoods, Porous fabric, Resistant heating wire.

1. Giriş
Çoğu sürücü kış aylarında yumuşamış kar ve su birikintileri ile kaplanmış yollarda araç kullanmanın eğlenceli bir durum
olmadığını düşünür. Bazı insanlar kışın araba kullanmaktan nefret eder ve arabalarına su sıçramasından hiç sevinç duymazlar.
Her iki durumda da kışın araç kullanma zorunda kalınıyorsa, araların tekerlek boşluğunda oldukça fazla miktarda kar ve buz
paketlenmesi oluşacaktır ve bu durumdan en kısa zamanda kurtulmamız gerekir. Bu durumlar birden fazla sorunla
karşılaşmamıza sebep olabilir. Tekerlek boşluğunun buzla dolu olması sonucunda lastiğin buz kalıbına sürtmesi ile aracın
titremesine neden olacaktır. Bununla birlikte katı buz kalıbı lastiğin aşınmasına sebep olacaktır. Tekerlek boşluğundaki
daralma sonucunda tekerlek süspansiyonunda azalma olacağından yol şartlarındaki çukur ve benzeri olumsuzluklar daha fazla
hissedilecek ve aracın tekerlek boşluğuna yakın bölgelerdeki kaporta kısımlarında hazara yol açabilecektir. Tekerlek
boşluğundaki olumsuz durular şekil 1’ a ve b de verilmiştir.
Kış aylarında yağan kar ile beraber olumsuz etkilerde ortaya çıkar. Bunlardan en etkilisi ve önemlisi yol şartlarına bağlı olarak
otomobil sürüş tekniğini zorlaştırmaktadır. Zira kış aylarında trafik kazaları oranları artmaktadır. Böyle zamanlarda karlı
bölgelerde ilerlerken tekerlek davlumbazlarına kar birikmesi olur ve bu kar birikintileri sürtünmeden dolayı yakıt tüketiminin
artması, lastik sertleşmesi ve tekerleklerden frenleme etkisi yaparak olumsuz etkilere sebep olmaktadır.
*Sorumlu yazar, E-mail: cakmakkaya1964@gmail.com
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Bu çalışma oluşabilecek sürüş tekniğindeki olumsuzlukları azaltmak için yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak biriken karların
ısı yöntemi ile eritilmesi düşünülmüştür. Otomotiv çakmaklığından elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirecek bir düzenek ile
davlumbazlardaki kar birikmesi engellenmek istenmiştir. Bu düzenek için gereken malzemeler şu şekilde listelenmiştir.
 Seramik elyaf battaniye
 Dirençli ısıtma teli
 Branda kumaşı
 Gözenekli kumaş
Bu malzemelerin özellikleri belirlenirken en ideal ısı iletimi ve iletilen ısının otomobile herhangi bir zarar vermemesi istendi.

Şekil 1. Kış şartlarına bağlı tekerlek boşluğuna birikmiş kirlenmeler [5]
2. Üretim ve Deneysel Çalışma
2.1. Seramik Elyaf Battaniye
Yüksek sıcaklıktaki endüstriyel alanlarda yalıtım sağlamak amacıyla kullanılmakta olan seramik elyaf battaniyeler geniş spektrumlarda etkili çözüm olanakları sunmaktadır. Bununla birlikte üretim ortamında oluşabilecek nemli, buharlı, yağlı ve asitli
ortamlar battaniyelerin termal ve fiziksel özelliklerine büyük oranda etki etmediğinden kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Hidro florik asit, hidro fosforik asit ve alkali konsantrasyon dışındaki kimyasallardan etkilenmez. Farklı kalınlıklarda üretilebilen
seramik elyaf battaniyeler inorganik olarak üretilmekte ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tüketime sunulmaktadır.
Seramik elyaf battaniyelerin teknik özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir [1].
Tablo 1. Seramik Elyaf Battaniye Teknik Özellikleri
Sınıflandırma Sıcaklığı
1260 °C
1430 °C
Yoğunluk (kg/ m³)

96/128

96/128

Isısal Küçülme (%)

1,5

1,6

0,22

0,11
0,15
0,22

Termal İletkenlik (W/m.K)
600 °C
800 °C
1000 °C

Seramik elyaf battaniye seçilmesinin en önemli nedenleri mükemmel ısı yalıtımı sağlaması ve termal ısı iletkenliğinin maximum düzeyde olmasıdır. Bu özellikleri sayesinde bakır tel ile gelen ısının davlumbaza geçmesini önlemekle kalmaz büyük
bir kısmını geri yansıtır. Şekil 2’ de seramik elyaf battaniye görülmektedir.

Şekil 2. Seramik Elyaf Battaniye

50

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

2.2. Dirençli Isıtma Teli
Kablo Rezistanslar (Kablo Isıtıcılar) endüstrinin çeşitli kollarında içinden likit ya da gaz geçen boru hatlarının değişik kullanım
amaçlı dairesel ya da kare, dikdörtgen şeklinde tankların ısıtılmasında günümüzde yaygınca kullanılan rezistans tipidir. Uygulama şekli ve kullanım yerine göre donmayı engellemek amacı ile ve yahut ısıttığı malzemeyi belli bir sıcaklığa ulaştırmak
amacı ile değişik model ve tipte kullanılmaktadır. Kablo Tip Rezistansların (Kablo Isıtıcıların) izolasyon sınıfları kullanım
yeri ve sıcaklığına göre değişkenlik göstermektedir. Kablo Tipi Rezistanslar 12 V ile 500 V besleme gerilimleri arasında
üretilebilmektedir. Metrede ki güçleri değişken olarak 10 W ile 150 W arasında olabilmektedir. Metrede ki gücü belirleyen
yegâne faktör ise Kablo Rezistansın kullanım amacıdır. Bu tip rezistanslar paralel ve seri dirençli olarak temel anlamda iki
farklı kategoriye ayrılabilir. Bu modellerin dışında ise günümüzde sadece 4 - 5 ülkenin üretebildiği ileri teknoloji içeriği
nedeniyle oldukça pahalı olan kendinden regüleli kablo rezistanslarda mevcuttur. Bu özellikler nedeniyle bu çalışma için uygun bir malzeme olarak seçilmiştir.
Bu çalışmada dirençli ısıtma teli aracın çakmaklık girişine bağlanıp içindeki dirençli telin ısınarak sıcaklığı yükseltmesi
beklenir. Sıcaklık yükseldikten sonra düzeneğin kar ve buz gibi dış etmenleri eriterek uzaklaştırır [2].
2.3. Branda Kumaşı
Branda kumaşı olarak pilsa kumaşlı branda seçilmiştir. Pilsa kumaşı dış mekân koruma amaçlı imal edilmiştir. Yağmur geçirmez özelliğiyle de branda kumaşları arasında en tercih edilen kumaş türlerinden biridir. Bu çalışmada kullanılmasının amacı
seramik elyaf battaniyenin sudan ve diğer dış etmenlerden korunmasını sağlamaktır [3].
2.4. Gözenekli Kumaş
Şekil 3’de verilen gözenekli kumaşlar rahatlıkla hava geçirdikleri için genel olarak kıyafet sektöründe tercih edilir. Bu çalışmada ise kullanılmasının amacı bu özelliği sayesinde dirençli ısıtma telinin oluşturduğu ısıyı rahatlıkla dışarı vermesi içindir.
Ayrıca dirençli ısıtma telinin kamufle olmasını sağlayıp daha estetik bir görüntü oluşturmaktadır.

Şekil 3. Gözenekli kumaş

2.5. Projenin Aşamaları
Bu çalışmada kış aylarında otomobil tekerlek boşluklarında biriken ve zamanla donarak sertleşen birikintilerin temizlenmesi
amaçlanmıştır. Ön tekerlek boşluklarında daha az birikintiler oluşurken (motor sıcaklığı ile) motor sıcaklığının ulaşmadığı
noktalarda özellikle arka tekerlek boşluklarında tekerleğin dönüşü ile yoldan almış olduğu kar ve benzeri atıkların düşük sıcaklığın etkisi ile bu alanda birikmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada amaç tekerlek boşluğundaki bu birikintilerin oluşmasını
engellemektir. Bu amaç doğrultusunda tekerleklerin boşluğu ile davlumbaz arasında güç kaynağını araç çakmaklığından alan
bağlantı sayesinde elektrik enerjisinin sistemde montajladığımız direnç ısıtmalı battaniye ile ısı enerjisine dönüştürülmesi sağlanmıştır. Oluşturulan ısı enerjisinin ısıya dayanıklı seramik elyaf battaniyenin ısıtılması tekerlek boşluklarında birikebilecek
kar ve buzun anlık erimesi ile uzaklaştırılması amaçlanmıştır.
Bu proje bir öngörü oluşturması adına bilgisayar ortamında tasarlanıp çizilmiştir (Şekil 4). Daha sonra malzemelerin siparişi
verilmiştir. Bilgisayar ortamında tasarladığımız prototipe göre malzemeler uygun biçimde ayarlanmıştır. Sipariş edilen malzemelerin gelmesi üzerine kullanacağımız kadar 25cm x 60cm boyutlarında seramik elyaf battaniye ölçülendirildi. Kesilen
parça üzerine uygun ölçülerde branda kumaşı kaplama yapılarak dikilerek birleştirildi. Branda kumaşı ile elyaf battaniye arasına rezistans teller yerleştirilerek şekil 4’deki biçiminde tekerlek boşluğuna sabitlendi. Bu ısıtıcı elemanın dayanımını artırmak için gözenekli kumaşla kaplama yapıldı.
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Şekil 4. Düzeneğin Perspektif Görünüşü

3. Sonuç ve Tartışma
İmalatı yapılan ısıtma battaniyesi daha sonra test için aracın çakmaklık girişine kablolar yardımıyla bağlantısı sağlandı. Tablo
2’de verilen süreler dikkate alınarak ısıtılmış battaniye üzerinden farklı noktalardan İnfrared termometre ile birer dakikalık
aralıklarla sıcaklık değerleri ölçüldü. Tablo 2’de görüldüğü gibi 5. Dakikanın sonunda 44 οC sıcaklık değerine ulaşılmıştır.
Montajı yapılan parça aracın dışında bulunduğundan araç hareket halindeyken rüzgâr gibi dış etkenlere maruz kalacaktır. Bu
yüzden test yapılırken rüzgârlı ortam simule edilerek yaklaşık değerlere yakın ölçümler sağlandı. Bu sayede hata payı minimum düzeye indirilmesi hedeflendi. Test sonuncunda ölçülen ortalama sıcaklık değerleri aşağıdaki tablo 2’de ve bu değerlerin
ölçülmesinde kullanılan İnfrared termometre şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5. İnfrared termometre
Tablo 2. Test Sonuçları
ORTALAMA SICAKLIK
SÜRE (dk)
DEĞERİ (°C)
1
35
2

39.5

3

40

4

41.5

5

44

Kaynaklar
[1] www.izoref.com
[2] www.baykalrezistans.com
[3] www.favoribranda.com
[4] Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Atölyesi
[5] http://www.avpservicecenter.com/wp-content/uploads/2017/01/371189d1425294311-pics-your-truck-snow-forumrunner_20150302_050430.jpg

52

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org
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Abstract
In today’s world, producing a passenger/commercial vehicle is getting more and more difficult. There are various factors that
causes this situation. These are CO2 emission regulations, manufacturing cost, safety regulations etc. but at the same time,
taking in consideration of service cost is necessary for customer satisfaction. That’s one of the crucial point for OEM. In this
study, bumper protector was developed for low speed collisions. Because many a times bumper design does not have sufficient
capacity to absorb impact energy. Due to the fact that, it causes costly repair service. At first, the vehicle which has not a
bumper protector is analyzed guideline by Research Council for Automobile Repairs (RCAR) and homologation
regulations(ECER42) identified required criteria to improve results. After that, concept design of bumper protector is created
and analyzed. In the light of the first result, different parameters have been investigated to decide the best solution in terms of
section form, material, stiffness, producibility, and cost of protector to ensure RCAR bumper test targets. After comprehensive
studies, feasible design which is easily manufactured with lower cost, has been reached. Consequently, the design gives us
practical, useful solution and flexible use independent from crash beam design.
Keywords: Crashworthiness; Finite element analysis; Front bumper; Low speed crash; Ls-dyna; Rcar bumper test; Safety.

1. Introduction
Customer satisfaction is backbone for OEM in automobile industry. That is why there are various prestige tests worldwide.
Two out of them is RCAR Low Speed Front Bumper and ECER42 tests. Purpose of the tests are when the low speed crash
occurs, there is not critical deformation which causes costly repair, on either bumper or vehicle structure such as radiator,
engine, crash beam etc. If the crash performance of structure meet the test requests, it reflects in service costs positively.
In this study, bumper protector is developed for a representative automobile. Parameters including bumper protector material,
shape, thickness, and impact condition are analyzed using finite element analysis (FEA) to enhance crash worthiness design
in low speed impact. Then the vehicle front structure has been modified suitably. It has been observed that bumper protector
provides the best result, which ultimately reduces the damage to the front bumper.
2. ECE R42
ECE R42 is one of the regulations on the international (European) list of homologation tests. The full title of the regulations
is “Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to their front and rear protective devices (bumpers,
etc.)" [1]. The Regulations assume that exterior protection is assured by protective devices, which are essentially elements
located at the front and rear ends of vehicles and designed in such a way as to allow contacts and small shocks to occur without
causing any serious damage [2].

Figure 1. Frontal test as per ECE R42 [2]
*Corresponding author, E-mail: metehan.bayramoglu@tofas.com.tr
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Figure 2. Corner test as per ECE R42 [3]

3. RCAR Bumper Test
CAR is an international body of automotive research centers, whose primary goal is to reduce the human and economic costs
of motor vehicle losses. This is done through research into improved vehicle damage resistance, reparability, security, and
safety. [4] RCAR low-speed crash tests includes front and rear impacts for two impact patterns that are full overlap test and
corner test. These crash tests provide information about how well various vehicles manage the energy of these impacts. Figure
3 shows how full-frontal impact test is conducted.
Full Frontal Test Configuration
(a) Height of barrier: 455 mm from the ground to the lower edge of the barrier
(b) Speed of vehicle: 10.5 km/h

Figure 3. Full frontal low speed crash test as per RCAR
4. Bumper Protector Development Phases
Firstly, the baseline model is chosen in this study a representative vehicle model which has not bumper protector. Then, full
scale finite element model is set up by using ANSA pre-processor. There are 1,630 numbers of parts, which are meshed using
about 4.5 million numbers of nodes and 4 million numbers of hybrid elements. Base model was run using LS-DYNA for six
impact configurations after applying the appropriate boundary conditions according to ECE R42 regulation. When ECER42
performance of the base model was analyzed, it was figured out that there was crucial deformation on front bumper in central
impact scenarios because the energy absorption capacity of front bumper is not enough to protect vehicle structure. In addition,
crash beam is close to front bumper, therefore the front bumper comes into contact with the crash beam early on. Consequently,
critical deformation exists on front bumper. Under the light of these facts, a conceptual bumper protector which is located
between front bumper and crash beam was developed, and the same analyses were implemented for that scenario (first scenario).
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Figure 4. Conceptual design of bumper protector

Figure 5. ECE R42 front central impact results comparison of base model and first scenario
As seen above, effective plastic strain has gone down especially for bumper connection nails. This result looks promising,
because connection nails are weakest parts of bumpers. if connection nails are not broken after the low speed collision, no
need to replace the front bumper. Therefore, repair cost is significantly gone down. After that, conceptual design is converted
to producible design, and the same analyses are implemented again for new one protector (second scenario).

Figure 6. Bumper protector for second scenario
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Figure 7. ECE R42 front central impact result of second scenario
Effective plastic strain seems enough level as seen above. However, It was noticed that a number of bumper connection nails
stacked on bumper protector. It could cause connection nail breakage. Because of this reason, a further development was done.
Especially, shape of the bumper protector was focused on and optimized. After that, the analyzes are repeated for third scenario.

Figure 8. Bumper protector for third scenario
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Figure 9. ECE R42 front central impact result of third scenario
The great problem which causes higher repair cost, largely disappeared. Effective plastic strain of front bumper was solidified
at safe zone. Front bumper connection nails are quite safe thanks to this bumper protector. The design of bumper protector
could be frozen in this wise ,but at that point we need one more check that is RCAR full frontal low speed crash test. RCAR
full frontal low speed crash analysis was implemented by sticking to RCAR regulation. It is seen that in the results reviews,
the connection nails of bumper protector pose a risk, because they strike nearly to radiator. This is absolutely undesirable.
Hence, it is needed a design update. Height, thickness and shape of feders and the locations of connection nails were optimized
(scenario 4) and the analysis was run again.

Figure 10. Bumper protector for fourth scenario
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Figure 11. Bumper protector for fourth scenario
As seen above chart, the distance between radiator and bumper protector has reached adequate level with the improvements
made in the fourth scenario.
5. Conclusion
After all these developments and studies, it was obtained a design, which is secure, feasible, cheap and flexible use. In other
words, the design, which ensures that no critical deformation occurs on the bumper in low-speed collisions, could be used
independently of the geometry of the crash beam owing to the tight fits connections. Furthermore, bumper protector plays an
important role in reducing the service costs, thanks to the bumper support it has achieved.
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Abstract
The main purpose of this article is according to the requirements of the safety of transportation of dangerous goods, it is
necessary to clearly implement the whole complex of organizational and technical measures by shippers, freight forwarders
and consignees.
Keywords: Electrical safety, Explosion safety, Fire safety, Functional safety, Mechanical safety, Tank farm, Transportation, Toxic safety.

Main
The rapid development of the refueling complex in the Republic of Azerbaijan contributed to the increase in sales and
transportation of petroleum products by road. For each specific sample of automotive vehicles intended for the transportation
of petroleum products, basic safety requirements are set for development [1].
Experts say: up to 35% of dangerous situations arise when filling the contents into tank trucks at an oil depot, i.e. at the
shipper. Slightly less, up to 25% of emergencies can occur directly during transportation of petroleum products. When
discharging oil at a tank farm, the risk of a dangerous situation is also up to 25%. Up to 10% of dangerous situations are fixed
when driving empty tanker trucks. When servicing trucks, emergency situations can occur in up to 5% of cases.
All safety requirements are aimed at reducing the risk of accidents and disasters. Also, safety requirements are aimed at
maintaining the efficiency and effectiveness of the use of the sample, exclusion or bringing to the permissible limits of harmful
effects on the environment.
According to the requirements of the safety of transportation of dangerous goods, it is necessary to clearly implement the
whole complex of organizational and technical measures by shippers, freight forwarders and consignees. Depending on the
nature of the hazardous and harmful factors, the main safety requirements for tankers would be to consider the following main
types of safety:
 functional safety,
 explosion safety;
 fire safety;
 toxic safety;

mechanical safety;
 electrical safety.
The sample safety assessment is required to include all elements of the risk management system, including risk assessment,
risk treatment, risk acceptance and information sharing, and the use of risk information by all parties involved in sample
development and operation in the petroleum product supply system [2].
The developer of a sample of technical equipment is obliged to provide conclusions about the safety of the sample and
materials. The conclusions should include: an assessment of the risk probability of the owner, consignor, carrier and
consignee, the value of harmful and dangerous factors affecting the operating personnel, an assessment of the achieved level
of safety performance, and an assessment of the sample's readiness for acceptance tests.
At the initial stage, the developer’s material, intellectual, informational, technical and technological resources should justify
the goal, clarify the depth of the risk analysis and highlight the tasks summarized in the safety work plan, clarify the
requirements for information support of safety assessments, harmful and dangerous influencing factors.
*Corresponding author, E-mail: gunayfh@gmail.com
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At the second stage, an analysis of the technological specifics of the sample should be carried out, then the systems analysis:
“object - maintenance personnel”, “object - mating products”, “object - environment”. This analyzes all aspects of the sample.
Based on the results of the identification of potential hazards that determine the safety risks of the sample, a list of possible
emergencies on the sample is drawn up, their analysis and systematization is carried out, and possible scenarios for the
development of undesirable events are also predicted. According to the results of modeling and analysis of the distribution of
hazards, should be performed around each of the hazards. The classification of hazardous areas is determined and these zones
are designed in the form of drawings. Based on these materials, approximate calculations should be made of the possible
direct and indirect effects of exposure to hazards on the sample and should be predicted: possible damage to the sample, the
mating products, the natural environment, as well as the negative impact on the health of the staff [3,4].
We must not forget that the sources of functional and mechanical hazards that when localizing major sources hazards
associated with the presence of hazardous liquids in the sample are also are considered as priority.
Result
The results of the safety assessments are the basis for optimization and development of organizational and technical measures
for risk reduction.
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Abstract
In this study, the effects of advancing the spark timing on performance and exhaust emissions of a research Spark Ignition
engine fuelled with a methanol-gasoline blend (M20) were experimentally investigated. Pure methanol was blended with
gasoline at 20 % vol. that resulting mixture (M20) and gasoline as base fuel were tested in a spark-ignition engine. Experiments were performed under at a constant engine speed of 1500 rpm and engine loads of 25-100 % with an increment of 25 %
for three spark timing advance; -10 °CA (standard value), -18 °CA, and -26 °CA. According to the obtained results, the engine
performance of the M20 fuelled SI was improved by advancing spark timing. The maximum thermal efficiency was obtained
as 33.40 % for M20 fuel at full engine load and spark timing of 26 o CA bTDC. The addition of methanol to gasoline significantly reduced CO and HC emissions over a wide range of operating conditions, however, CO2 and NOx emissions increased.
Keywords: Emissions; Gasoline; Methanol; Performance; SI engine; Spark timing.

1. Introduction
Depletion of crude oil resources and pollution emissions of combustion systems bring about the search for new and cleanburning fuel. Harmful exhaust emission from internal combustion engines (ICEs) accounts for a major portion of air pollution.
Alcohol fuels such as methanol and ethanol have the potential to reduce CO, HC, PM and NOX emissions. Therefore, using
alcohol as engine fuels have been taken great attention over four decades. Nowadays, alcohols are widely used as a blending
agent in gasoline in many countries over the world. In Turkey, ethanol at 5 % vol. ratio and methanol at 3 % vol. the ratio is
blended with gasoline. However, alcohol blending ratio is quite high in some countries. For example the mixture of 25% vol.
ethanol with gasoline is a mandatory fuel in Brazil.
Both methanol and ethanol can be produced from biomass and fossil sources by the physical-chemical process. Generally,
ethanol is derived by fermentation of agricultural products while methanol is produced from coal or natural gas. World fuel
ethanol production reached up to 103 billion liters in 2017 [1] and methanol consumption is increasingly being driven by
energy applications which account for 40% of global methanol consumption [2].
Methanol as a transportation fuel has many advantages over the gasoline such as high octane number (109), oxygen content
(49.93 wt. %), high laminar flame speed. These superiorities give us the opportunity of increasing compression ratio without
engine knocking and using high EGR rates that in turn high thermal efficiency and low exhaust emissions [3]. Moreover, due
to its high latent heat of vaporization, the engine volumetric efficiency increases and this effect further increases brake thermal
efficiency [4]. But, methanol has a lower energy density than that of gasoline which increase fuel consumption.
The advantages of mixing methanol with gasoline make it an important engine fuel. Therefore many scientific studies have
been conducted on the use of methanol as engine fuel. Some of these studies are summarised in the following paragraph.
Liu et al. [5] studied the engine performance, fuel economy and exhaust emissions of a port fuel injection spark ignition engine
operated with low fraction methanol-gasoline blends. Experiments revealed that increasing the methanol fraction in the fuel
blend led to low engine performance, however, at wide open throttle condition advancing the spark timing improved the engine
power, torque, and brake thermal efficiency. Additionally, their study proved that methanol-gasoline fuel blends enhanced the
conversion efficiency of the three-way catalyst (TWC). Elfasakhany [6] researched the performance and exhaust emissions
of a gasoline engine fuelled with a low fraction (3-10 vol.%) of methanol-ethanol-gasoline blends. It was seen that when
methanol-ethanol-gasoline blends used the concentrations of carbon monoxide (CO) and unburned hydrocarbon (UHC) significantly reduced. Furthermore, methanol-gasoline blends presented the highest volumetric efficiency and engine torque
while ethanol-gasoline blends gave the highest brake power. Sharudin et al. [7] were conducted a study to increase the M5
fuelled spark-ignition engine performance by blending M5 with iso-butanol at 5, 10, 15 vol. % fraction. The engine was
operated at full load and variable speed range from 1000 rpm to 2500 rpm. It was determined that 15 vol.% iso-butanol fraction
in M5 fuel showed improvement in engine power, brake thermal efficiency, and exhaust temperature compared to the other
*Corresponding author, E-mail: abdulvahap.cakmak@samsun.edu.tr
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blend fuels. However, it was not observed an improvement in fuel consumption for all M5-isobutanol blends compared to
gasoline fuel. As regard to exhaust emissions concluded that a significant reduction was observed for CO and HC emissions
but high NOX and CO2 emissions recorded with all M5-isobutanol blends. Yao et al. [8] investigated the impact of methanolgasoline blends on regulated and unregulated pollutant emissions of a port fuel injection SI engine at wide-open throttle operating condition. It was observed that all methanol-gasoline blends dramatically reduced the regulated emissions such as NOX,
non-methane HC, and CO. Also, hydrocarbon emissions such as ethylene, propylene, acetylene and aromatic hydrocarbons
were reduced for all methanol-gasoline blends. However, engine-out unburned methanol (CH3OH) and formaldehyde (CH2O)
emissions significantly increased especially for high methanol fraction. The effect of M15 (15 vol.% methanol + 85 vol.%
gasoline) fuel on evaporative and exhaust emissions of a motorcycle were examined by Li et al. [9]. It was determined that
M15 fuel reduced the concentration of THC and CO by 11 % - 34.5 % and 63 % - 85 %, respectively, while NOX emission
increased by 76.9 % -107.7 % compared to those of gasoline. In addition, M15 fuel decreased BTEX (Benzene, Toluene,
Ethylbenzene, and Xylene) emissions and led to an increase in formaldehyde and evaporative emissions. Chen et al. [10]
investigated the effect of spark timing and methanol addition on combustion characteristics and emissions of a natural gasmethanol dual fuel engine. The methanol fraction based on energy substitution rate was changed from 0 %, 7 %, and 14.5 %
while the spark timing was varied from 18 °CA to 38 °CA bTDC (before top dead center) in an increment of 4 °CA. The
results indicated that the methanol addition increased the cylinder pressure, cylinder temperature and heat release rate and
consequently it decreased the flame development duration and combustion duration. Besides, an improvement in brake thermal efficiency and a decrease in THC emissions were observed with methanol enrichment on the other hand NOX emissions
was increased with methanol enrichment. The spark timing advance increased the cylinder pressure and temperature but it
reduced the exhaust temperature. The lean burn characteristics and exhaust emission of an SI engine fuelled with methanol
and gasoline under idle running condition were studied by Wu et al. [11]. The engine was operated at speed around 800 rpm
and at three excess air coefficient (λ=1, 1.2, and 1.4) with constant spark timing that proved the maximum indicated thermal
efficiency. The result showed the lean burn performance of the engine fuelled with methanol was better than that of gasoline.
Indicated thermal efficiency and combustion characteristics of the engine were improved, CO, HC and NOX emissions decreased with methanol compared to engine fuelled with gasoline. The literature review shows that many studies are being
performed on methanol-gasoline fuel blend to provide further insight to improve combustion characteristics, engine performance, and exhaust emissions.
The operating parameters that greatly affect an SI engine performance and exhaust emissions are spark timing, air-fuel ratio,
engine speed, and load [3]. Among them, spark timing is one of the easiest being changed operating parameters. Therefore to
maintain maximum performance and low emissions in an SI engine, spark timing continuously being varied by an electronic
control unit depending on engine speed, load, and A/F ratio. As the engine speed increased and load decreased the spark timing
must be advanced to obtain optimum engine performance[3]. However further advancing the spark timing could not provide
high-performance always because of abnormal combustion which is known as engine knock. Since methanol offers high
resistance to knock, the engine performance and emissions can be improved by advancing spark timing if the methanol is
blended with gasoline. For the above-stated reasons, this study focused on investigation of the effect of spark timing on performance and exhaust emission of M20 fuelled SI engine.
2. Material and Methods
The engine performance and emissions tests were carried out in the engine test unit of Apex Innovations located in the Mechanical Engineering Laboratory of Ondokuz Mayıs University. A photographic view of the test unit is shown in Figure 1.
The test unit was equipped with necessary instruments to measure fuel flow rate, air flow rate, engine speed, engine load,
cylinder pressure, exhaust gas temperature and so forth. A single cylinder, water-cooled spark ignition engine of technical
specifications summarized in Table 1 was employed in this work. The engine fuelled with two fuels namely M20 (20 vol. %
methanol and + 80 vol. % gasoline) and gasoline. Some important physical and chemical fuel properties derived from the
literature of methanol and gasoline were presented in Table 2. The engine was operated at speed of 1500 rpm under four
engine loads (low-25%, medium-50%, high-75% and full-100% corresponding to dynamometer load of 3, 6, 9, and 12 kg,
respectively) for three spark timing advance; 10 °CA bTDC (standard value), 18 °CA bTDC, and 26 °CA bTDC.
No modification was made in the test setup and the compression ratio was kept constant at 8 throughout the experiments. The
standard value for the engine ignition timing is 10 ° CA before top dead center (bTDC). This value was changed to 18o CA
bTDC and 26 o CA bTDC during the experiments to investigate the effects of spark timing advance on engine performance
and emissions of M20 fueled SI engine. In the frame of the experimental study, no issues related to the engine functionality
were observed when increasing spark timing. The experiment firstly performed with gasoline to obtain base data and then the
same experiments were performed with M20. All experiments were carried out at steady state operating condition. The situations that engine coolant temperature and exhaust temperature have changed less than ± 5 ℃ and the engine speed has been
changed less than ± 10 rpm determined as steady state condition. The accuracies of measurable parameters and uncertainties
in calculated parameters were presented in Table 3. Exhaust emissions were measured by K-TEST gas analyzer device of
technical details were given in Table 4.
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Table 1. The main specifications of the test engine
Type
Single cylinder, water cooled, four stroke
Dimensions: bore /stroke [mm]
87.5/ 110
Compression ratio
Variable: 6-10
Cylinder volume, cm3
661.5
Maximum brake power
4.5 kW @ 1800 rpm
Dynamometer
Eddy current, water cooled, with a loading unit
Speed range [rpm]
1200-1800 rpm

Figure 1. A photographic view of the test unit
Table 2. Properties of unleaded test gasoline, and methanol [12–14]
Property
Typical Formula
Oxygen Content
Density
Research Octane Number
Motor Octane Number
Lower Heating Value
Stoichiometric Air/Fuel Ratio
Latent Heat of Vaporization
Auto Ignition Temperature

Unit
% wt.
kg/m3
MJ/kg
kJ/kg
oC

Methanol
CH3OH
49.93
791
108
91
20.05
6.43
1103
480

Gasoline
0.0
743
95
87
44.30
14.51
305
257

Table 3. Experimental accuracies and uncertainties of calculated parameters
Measurements
Brake torque (Nm)
Engine speed (rpm)

Accuracy
±1.5 %
±0.06 %

Air flow rate (kg/h)

±0.2 %

Fuel flow rate (ml/min)

±0.25 %

Calculated parameters
Brake power (kW)
Brake specific fuel consumption (kg/kW-h)

Uncertainty
<±1.5 %
<±1.52 %

Brake thermal efficiency

<±1.6 %

Table 4. Measurement range, resolution and uncertainty of exhaust gas analyzer
Emissions
CO
CO2
HC
O2
NOX

Measuring Range
0-10 % vol.
0-20 % vol.
0-4000 ppm
0-25 %vol.
0-4000 ppm

Resolution
0.001 %
0.01 %
1 ppm
0.01 %
1 ppm

Uncertainty
±3% of the measured value
±3% of the measured value
±8 ppm of the measured value
±3% of the measured value
±25 ppm of the measured value
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Results and Discussions
The experimental results presented and discussed in this section. The test engine performance assessed by brake specific fuel
consumption (BSFC) and brake thermal efficiency (BTE), while exhausting emissions analyzed by taking into account carbon
monoxide (CO), hydrocarbon (HC), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxide (NOX). Fig. 2. (a) illustrates the variation of
BSFC for M20 and G at various engine load and spark ignition timing. BSFC curves of test fuels showed the same trend that
BSFC decreased with increasing engine load due to the increasing opening of the throttle valve. Average BSFC values of all
load for test fuels decreased with advancing the spark timing and the highest reduction was shown by M20. It was determined
that average BSFC value reduced from 0.52 kg/kW-h to 0.48 kg/kW-h by advancing the spark timing from 10 o CA bTDC to
26 o CA bTDC for M20. Moreover, the minimum BSFC was recorded as 0.280 kg/kW-h for M20 fuel at full engine load and
spark timing of 26 o CA bTDC. This lowest BSFC was due to the higher knock resistance and latent heat of vaporization of
methanol led to more complete combustion.
The effect of advancing spark timing on BTE is shown in Fig. 2. (b).This figure clearly shows that M20 resulted in higher
BTE than that of G at all engine load and spark timing. The increase in BTE with M20 fuel could be attributed to methanol
fuel properties such as oxygen content, high flame speed, and vaporization enthalpy. The presence of oxygen in the M20 fuel
aids the fuel oxidation rate and hence the thermal efficiency increases. A thermal effect because of higher vaporization enthalpy for methanol than that of gasoline led to an increase in charge density and so the thermal efficiency increased. The
thermal effects could still continue during compression stroke that reduces the compression work, giving a high thermal efficiency [15]. The highest BTE was observed as 33.40 % with M20 at full engine load and spark timing of 26 o CA bTDC
while the maximum BTE for G was 29.02% at the same operating conditions. A similar increase in BTE with M20 fuel was
reported by Bilgin and Sezer [16].
Carbon monoxide (CO) and hydrocarbon (HC) emissions are by-products of incomplete combustion and they represent the
lost chemical energy that is not fully converted into useful work in the engine [3]. As seen in Fig. 2. (c) and (d) HC and CO
emissions decreased accordingly for increasing engine load. In order to maintain constant engine speed with increasing engine
load, the opening of the throttle valve must be increased that yield high amount of charge inside the cylinder, this causes a
higher combustion temperature that promotes the oxidation rate of the fuel, reducing CO and HC emissions. As regard to CO
and HC emissions of test fuels, a major decrease in these emissions clearly was observed with M20 due to better combustion
as a result of the presence of oxygen in the methanol. However, as the spark timing advanced CO and HC emissions increased
for both test fuels at all loads. The reason for this can be attributed to less mixing time and low cylinder temperature at earlier
spark timing. The lowest CO and HC emissions value was recorded as 0.15 % and 74 ppm, respectively for M20 fuel at high
engine load and spark timing of 10 o CA bTDC. A decrease in CO and HC emissions when using methanol as a blending agent
in gasoline was also reported in [6,17] due to the oxygen content of methanol.
Carbon dioxide (CO2) emission is a complete combustion product but at the same time, it is an undesirable emission in view
of the fact that it is a major contributor to global warming. Fig. 2. (e) indicates that CO2 emissions increased with the methanol
addition to gasoline at all engine loads. This can be attributed to more complete combustion with M20 fuel which resulted in
less CO and HC emissions. Another reason for increasing CO2 emissions could be high fuel consumption for M20 due to its
lower calorific value compared to that of gasoline. Fig. 2. (e) depicts no clear trend of CO2 emissions with increasing spark
timing advance. However, from the figure, it can be concluded that CO2 emissions of M20 fuel are less sensitive to spark
timing advance when compared to those of gasoline. In addition, M20 showed an increase of CO2 emissions with the increment of spark timing advance, nevertheless, the spark timing advance presented no significant changes in CO2 emissions of
M20 at full engine load. The minimum CO2 emission value for M20 was determined as 11.45 % at full engine load and original
spark timing advance.
The main drawback of methanol addition to gasoline was observed with a dramatic increase in NOX emissions. Fig. 2. (f)
shows the striking increase in NOX emissions of M20. It can be inferred from the figure that NOX emissions increased with
load for both M20 as well as G, however, NOX values of M20 are higher than that of G throughout the engine load range and
spark timing advance. The reasons for this may be due to the oxygen concentration of M20 fuel and the long combustion time
with advanced spark timing. Since NOX formation in the cylinder is strongly depends on cylinder temperature, oxygen concentration, and combustion duration [3], increasing the spark timing advance resulted in an increase in time for NOX formation
reactions. This is an expected finding because it is known that retarded timing sometimes used for NOX emissions control [18].
This increment in NOX emissions is in line with other research papers [7,9,10].
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Figure 2. (Continued) The results of experiments: (e) CO2 emission, (f) NOX emission

4. Conclusion
The results concluded from this experimental study indicated that the addition of methanol at 20 vol.% in gasoline could allow
increasing spark advance timing to obtain high engine performance i.e. low BSFC and high BTE. Moreover, M20 showed
the ability to reduce CO and HC emissions in overall engine operating conditions. However, NOX emissions dramatically
increased as increase spark timing advance when the engine fuelled with M20. Overall, this study revealed that it is possible
to further improve the engine performance of the M20 fuelled SI engine by advancing spark timing if NOX emissions are
reduced by adopting some NOX control methods such as pre-combustion methods or using after treatment devices.
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Abstract
The aim of this study is to control the exhaust emissions in a standard gasoline engine with the help of conditioning of the
intake air. In order to reduce HC and CO emissions, oxygen enrichment was applied to the inlet air. However, it resulted in an
increase in NOx emissions, and thus to reduce NOx emissions, the humidification method was implemented. Oxygen content
of the sunction air was increased from 21% (standard oxygen rate) to 23% by supplying oxygen into the engine intake air. The
enrichment of the inlet air with oxygen enhanced the combustion rate, improved combustion and increased the effective efficiency. This led to a reduction in unburned HC emissions and CO emissions. With oxygen enrichment, CO and HC emissions
decreased by 80.6% and 39.9%. NOx emissions worsened and it was determined that NOx emission was higher approximately
10.5 times than that of standart oxygen rate. This increments in NOx emissions was due to the high oxygen concentration in
combustion chamber. In order to mitigate this adverse effect, humidification method was applied. The relative humidity of the
intake air was raised from 35% to 65% by passing the intake through an air conditioning cabinet. The humidification process
led to an increment in specific fuel consumption under all investigated conditions. With humidification, HC and CO emissions
increased by about 5%. NOx emissions decreased by 4.3%. It was determined that oxygen enrichment and adiabatic humidification method should be used together to control all gaseous emissions.
Keywords: Engine performance; Exhaust emissions; Gasoline engine; Humidification; Oxygen enrichment.

1. Introduction
Today, urban air pollution is one of the most important environmental problems. In cities where population and traffic are
high, this problem is more obvious. At such cities, emissions could reach very serious levels that cause permanent damage to
human health and the environment. There are ongoing research and development studies in order to reduce emissions from
past to present. As of today, increasing the performance of internal combustion engines for constant emission values or decreasing the emission values for constant performance values are being intensively investigated by automotive manufacturers,
scientists, and engineers. As a result of the literature research, it has been realized that most studies on emission reduction are
based on after combustion (after treatment) conditions. It was observed that pre-cylinder (pretreatment) methods were inadequate. Due to these findings, the intake air must be conditioned for emission improvement. For the best results, it is necessary
to determine the optimum operating parameters. Therefore, it is foreseen that this study will contribute to the compensate for
this deficiency.
Cooling the intake air increases the volumetric efficiency of the engines. Increasing the humidity rate decreases the combustion
speed and decreases the in-cylinder high temperatures that lead to a reduction in NOx emissions. Another method of conditioning the intake air is the oxygen enrichment method, which reduces CO and HC emissions. There are four main methods
for applying the humidification method to internal combustion engines. These; water injection with a separate injector into the
cylinder, water injection to the intake manifold, steam injection to the intake manifold, and fuel-water emulsion. All these
methods result in a reduction in NOx emissions. Fuel-water emulsion method is seen as the most effective and cheapest method
among them. In addition, according to the theory of micro-explosion; particle and smoke emissions are reduced as atomization
and mixing ratio is increased [1, 2]. Fuel water emulsions generally have a reducing effect on maximum combustion temperatures. Because of this effect, it is effectively used to control NOx emissions. Conventional water use methods reduce the
quality of lubricating oil and indirectly increase wear on the engine parts. Therefore, researchers have turned to water vapor
method application. In a study in which direct steam and water spraying were investigated in the turbojet combustion chamber,
NO emissions were reduced by up to 16% in case of steam spraying twofold of fuel flow rate. It has been determined that CO
emissions are reduced if steam equal to the fuel flow rate used. It was observed that it increased in the case of the used steam
of double the fuel [3].
In another study on the injection of steam in the gasoline engine, steam injection of 10, 20 and 30% by mass of the fuel flow
were made. Optimum results were obtained for 20% steam injection. Significant improvements have been observed especially
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in NO and HC emissions [4].
In a study using gasoline enriched with hydrogen (H2 + O2), water was sprayed into the intake manifold to reduce NOx emissions. The mass flow rate of water and gasoline was fixed at 0.25 to 1. The 141.1% NOx emission increase obtained by the
addition of hydroxygen that was limited to 82.7% by the water addition method. However, improvements in other engine
parameters obtained by the addition of hydrogen have shown deterioration when using the water addition method [5].
In a study of water spraying for low loads in the gasoline engine, water was sprayed between the crank angle of 10o and 640o.
It has been observed that 15 wt. % mass water injection gives the best results. Average effective pressure and efficiency
increased and NOx emissions decreased due to the cooling of certain engine parts [6].
In a study conducted at Gaziantep University, the effects of water spraying on the intake manifold in an LPG fueled engine
were investigated. 0.125, 0.2, 0.33 and 0.5 by mass of water was sprayed into the manifold. It was observed that water spraying
method created a cooling effect on the air-fuel mixture and decreases maximum combustion temperatures. In addition, CO
and HC emissions reduced up to 35% without causing changes in NOx emissions [7].
In the literature, it could be seen that the studies carried out with the purpose of reducing combustion temperatures and reducing
NOx emissions are mostly concentrated on diesel engines. For this reason, the gasoline engine was preferred in this study. As
the humidification method, it has been determined that water was mostly added to the fuel and water spray was applied to the
intake manifold. Unlike other methods for humidification, atomized water was sprayed into the intake air in a separate conditioning chamber because it was thought to contribute to the elimination of deficiencies in the literature. It is envisaged that the
use of a separate conditioning chamber will allow more homogeneous mixing of air and water. It is thought that atomizing
water spraying will trigger evaporation and evaporative cooling.
Air is delivered to the cylinder much more than required in diesel engines and in a stoichiometric ratio for gasoline engines.
Therefore, it is envisaged that the oxygen enrichment method will have more efficient results in the gasoline engine.
Literature researches include oxygen enrichment; internal combustion engine shows significant combustion enrichment, yield
leads to an increase in combustion speed. Oxygen enrichment method is provided in two ways in internal combustion engines.
The first and the most commonly used is the mixing of fuels containing oxygen content in the molecular structure to the main
fuel. The second is direct oxygen mixing into the suction air.
The use of excess oxygen shortens the combustion time and ignition delay. Excess oxygen in the combustion chamber reduces
CO formation and unburned hydrocarbon (HC) levels. The shortening of the combustion time increases the temperatures
inside the cylinder to very high levels. That's why; small increments in oxygen ratio lead to a striking increase in NOx levels.
There are many studies conducted in this direction in the literature. In a study examining the 1990 Chevrolet Lumia gasoline
engine, intake air containing 25% and 28% oxygen by volume was used. It has been observed that CO and HC emissions are
significantly reduced. However, NOx emissions raised significantly [8].
In a study examining the effects of the intake air oxygen ratio on emissions wherein a single cylinder diesel engine was
modified and operated at a speed of 1500 rpm. The intake air oxygen ratio was applied at 21, 22, 23 vol %. The compression
ratio was kept constant at 13: 1. The highest thermal efficiency yields were 26.2% for 21% oxygen and 27% and 28% for 22%
and 23% oxygen, respectively. For high oxygen rates, the lean burn limit improved while NOx emissions increased. However,
HC and CO emissions have decreased. Heat release rates have shown that combustion has improved [9].
In a study conducted at Tianjin University, water-diesel emulsions were used as fuel. Air with an oxygen content of 21, 22,
23 and 24% was used as the intake air. Since the increment in NOx emissions could not be controlled, the oxygen content in
the intake air was not exceeded above 24%. The water content of 10, 20, and 30 % by volume was used in fuel content. As
the oxygen content in the intake air raised, the BSFC decreased, the pressure inside the cylinder increased and the ignition
delay decreased. The opposite trend was observed as the water contribution in the fuel content raised. Low oxygen enrichment
level and water contribution of less than 20% were obtained as optimum conditions [10].
In a research on combustion analysis, oxygen-enriched intake air was used in the diesel engine. The effect of excess oxygen
use on ignition delay, heat release, and combustion rates was investigated. When the oxygen content was increased to 28%,
the ignition delay was reduced by 6%, the heat release raised by an average of 50%, and the maximum in-cylinder pressure
increased by 12%. For the enrichment of oxygen content in the range of 24-28%, reductions in burning times were observed
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on average by 8-23% [11].
In a theoretical study where the enrichment of air and fuel in terms of oxygen was made, the comparison of the two techniques
was researched. Both techniques have resulted in an increase in-cylinder pressure, a reduction in soot, but an increase in NOx
emissions. However, it is determined that the oxygen content of the fuel is more effective than the air content [12].
In the experimental study with diesel engine using low-quality diesel fuel, visible smoke darkness decreased and NOx emissions increased as oxygen content raised. However, the water content added to the fuel reduced NOx emissions [13].
Enrichment of the engine intake air in terms of oxygen rises thermal efficiency by enhancing the combustion. Prevents the
formation of raw fuel (HC emissions) and incomplete combustion (CO emissions). In this direction, the oxygen content of the
intake air was increased to 23%. Although this rate appears to be a small increment, it corresponds to a rising of about 10% in
terms of oxygen. This situation leads to greater effects than expected in combustion. However, this improvement and acceleration in combustion cause the heat excreted from the cylinder walls to become insufficient as the combustion speed rises. This
case raises the maximum temperatures during combustion. Therefore, NOx emissions have been increased. In this present
study, this disadvantage of oxygen enrichment has been tried to be solved by adiabatic humidification. Passing the air through
the cooling cabinet to which the pressurized water spray is applied; causes the dry thermometer temperature of the inlet air to
drop. With the help of this method, the inlet air humidity was increased from 35% to 65%. Cooling the inlet air significantly
reduced the combustion temperatures. In literature studies, it was found that the humidification method was used but the effect
of cooling by adiabatic humidification was not investigated sufficiently. Therefore, the adiabatic humidification method is
preferred.
The enrichment of the intake air in terms of oxygen content generally leads to a reduction in ignition delay and combustion
noise. The increased percentage of oxygen ensures that full fuel is burned under equivalent conditions, that is to say, avoiding
raw fuel output. It supports the ability to work with poor quality fuel or to work efficiently in poorer mixing conditions. These
effects have the potential to raise thermal efficiency and power output. The enrichment of the oxygen content of the fuel or
intake air content has similar effects. However, as it is known from the literature, the small increase in the oxygen rate has
great effects. For example, if the intake air oxygen concentration is raised to 32%, the engine sweep volume can be reduced
by 73% to achieve the same power output [14]. In addition, the ignition delay can be shortened and the use of lower quality
fuels can be enabled [15]. Increasing the oxygen content from 21% to 22% due to the effect of increasing combustion chamber
maximum temperatures may lead to a 50% increase in NOx emissions [16]. This requires secondary methods to lower the
maximum combustion temperatures, such as humidification, EGR, delayed injection timing, and adding mixtures to fuel.
Therefore, adiabatic humidification was used as a secondary method in this study.
2. Material and Method
The engine tests were carried out in the engine test unit of Apex Innovations, located in the Mechanical Engineering Laboratory of Ondokuz Mayıs University. In the experiments, 6 measurements were taken for performance under each test condition.
Eight measurements were taken for exhaust emissions. Then the average value was taken for comparison. The engine tests
were carried out in a four-stroke, single cylinder, water-cooled, variable compression-ratio, spark-ignition engine at a full
speed of 1800 rpm on half engine load (6 kg). Technical specifications of the test engine are given in Table 1.
Table 1. The main specifications of the test engine
Type
Dimensions: bore /stroke [mm]
Compression ratio
Cylinder volume, cm3
Maximum brake power
Dynamometer
Speed range [rpm]

Single cylinder, water cooled, four stroke
87.5/ 110
8
661.5
4.5 kW @ 1800 rpm
Eddy current, water cooled
1200-1800 rpm

No modifications were made on the engine and the compression ratio was kept constant at 8 throughout the experiments. The
standard value for the engine ignition advance is 10 °CA before top dead center (bTDC). The situations that engine coolant
temperature and lubricating oil temperature have changed less than 3% and the number of revolutions have changed less than
± 10 rpm; determined as steady state condition. The measurement accuracy of the tests is given in Table 2 and the specification
of the emission measurement device is given in Table 3.
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Table 2. The accuracies of measurement devices and uncertainties in calculated parameters
Measurements
Brake Torque (Nm)
Engine Speed (rpm)

Accuracy
±1.5%
±0.06%

ṁair (kg/h)

±0.2%

ṁfuel (cc/min)

±0.25%

Pcyl (bar)

±0.2%

Calculated Parameters
Brake Power (kW)
BSFC (gr/kWh-1)
Brake Thermal Efficiency

Uncertainty
<±1.5%
<±1.52%
<±1.6%

Table 3. Measurement Range and Accuracy of Exhaust Gas Analyzer
Emissions
CO
CO2
HC
O2
NOx

Measuring Range
0-10 % vol.
0-20 % vol.
0-4000 ppm
0-25 %vol.
0-4000 ppm

Accuracy
0.001 %
0.01 %
1 ppm
0.01 %
1 ppm

Nitrogen in the fuel also contributes to the formation of NOx emissions. However, this amount is negligible compared to other
formation mechanisms. NOx emission mostly formed due to high combustion rate and temperature. In this respect, a low
combustion temperature will reduce the formation of NOx. In this study, the relative humidity of the engine inlet air was
increased from 35% to 65% to control the NOx formation rate. At the same time, the intake air dry thermometer temperature
was decreased and engine volumetric efficiency was improved. The humidification process is carried out by passing the air
through a cooling cabinet wherein water sprayed into air at the adiabatic condition.
The purpose of using high pressure (60 bar) water spraying is to ensure that the water enters into the air with the atomized
state. The dry thermometer temperature of the intake air reduces due to the latent heat of injected water. This temperature drop
improves volumetric efficiency and lowers combustion temperatures.
The generated oxygen was mixed with the engine suction air to form a suction air containing 23% oxygen. Then the effect on
emissions and fuel consumption was examined. It is evident that this situation will reduce HC and CO by improving combustion at high engine speeds [9, 14]. In addition, it is known that oxygen-enriched air will be reduced heat release delay, cyclic
variability and combustion time and there will be an increment in thermal efficiency and power. Excess oxygen significantly
raised the thermal radiation due to the rising temperature in the combustion zone and increased combustion temperatures. HC
and CO emissions decreased; thermal efficiency raised.
MkLife brand, industrial type oxygen generator with a flow rate of 50 lt/min was used in the experiments. After the oxygen
tank was filled, the experiments were started. YS 5003 (KTEST) exhaust gas analyzer with automatic reset and reporting
feature was used for measurement of CO, CO2, HC, O2, NOx. Before starting the experiments, all devices were calibrated.
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The general structure of the test system is given in Figure 1.

Figure 1. The schematic view of the test setup

The experiments were carried out at half load for a maximum speed of 1800 rpm. The engine air intake port is connected to
the outlet of the conditioning cabinet. Then, preliminary experiments were conducted using ambient air for comparison. After
reviewing the results of the preliminary tests, standard condition tests (21% oxygen, 35% relative humidity) were performed.
The same operations were carried out in three separate stages for oxygen-enriched air, humidified air, and both of the methods.
3. Results and Discussion
When the humidification method is examined in the literature, it is generally seen that CO and HC emissions worsen. NOx
emissions improve in most studies [3]. It is reported that engine performance has improved in some studies [17] and has
deteriorated in some studies [18]. Most studies have shown that BSFC increased. In many studies at a considerable level, it is
emphasized that BSFC has improved. These improvements are usually attributed to increased volumetric efficiency, better
mixing of fuel and air (due to micro-explosion theory), and raised contact surface area. As the percentage of water in the
mixture increases, the probability of micro-explosion rises, more than a certain value leads to deterioration in engine performance. This is due to an increment in the heat lost to the latent heat of evaporation of water and a reduction of the contact
surface of the fuel with air. These negative effects are more dominant than the good effects caused by micro explosion. The
basic research in this field reported that the critical droplet diameter for dispersing water particles is 4.5 and 4.7 µm [19].
Another similar study observed improvements in BSFC when emulsified fuel with water was used in a diesel engine at a load
higher than 25%. They stated that this effect increased significantly, especially at high loads. Their results were linked to
micro-explosion theory [20].
The presence and percentage of oxygen in the combustion chamber determines the basic route of combustion. The presence
of oxygen in fuel or air leads to very different results. Oxygen in the fuel usually produces lower emissions. However, the
amount of heat obtained is lower. The increase in the presence of oxygen in the intake air provides better combustion. It
indirectly leads to very high changes in NOx emissions. Similar cases exist in previous studies [21]. For example, in this study,
rising oxygen percentage of intake air from 21% to 23% at standard relative humidity at full load raised NOx emissions by
10.5 times. In other words, this 2% percent increase in oxygen concentration resulted in a 951% increase in NOx emissions.
The rising in the percentage of oxygen reduces CO and HC emissions under all investigated conditions. In addition, it led to
an improvement in BSFC and thermal efficiency. Similar results are available in the literature [22]. The graphs of the results
obtained in this study are given in Figure 2.
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Figure 2. Experimental results for humidification and oxygen enrichment

As shown in Figure 2 (a), CO emissions increased by 4.74% when air relative humidity increased from 35% to 65%. However,
it decreased by 80.6% when increasing the oxygen concentration from 21% to 23%. This was due to the fact that air humidification reduces the fuel oxidation temperature, which produces more CO emissions. However, with increasing the oxygen
concentration the conversion of CO into CO2 was accelerated and thus less CO emissions formed. When the two methods
were applied together (in the case of 65% humidified air and 23% oxygen rate), the CO emissions reduced by 55% compared
to the standard case (in the case of 35% humidified air and 21% oxygen rate). The trend observed in CO emissions could also
be seen in HC emissions. It was determined that HC emissions increased by 4.71% with humidification while it decreased by
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39.94% with oxygen enrichment. When the two methods were used together, the reduction in HC emissions was 17.34%. The
decrease in-cylinder temperature due to humidification reduced the fuel evaporation rate that in turn deteriorates the of the airfuel mixture, which resulted in high HC emissions. However, increasing the oxygen rate improved fuel combustion and reduced the HC emissions level. As seen in CO2 figure humidification method showed no significant effect on CO2 emissions
whereas increasing the oxygen rate improved the combustion and thus more CO2 emissions were emitted. It was calculated
that CO2 emissions increased by 25.92% with the increase in the oxygen rate from 21% to 23% at 35% relative humidity. At
the standard oxygen rate, increasing the relative humidity of the inlet air caused a slight decrease in NOx emissions. But,
with the increasing the oxygen concentration from standard case to 23% a dramatic increase in NOx emissions was observed.
This was due to the high oxygen concentration in the cylinder that promotes the NOx formation. However, at high oxygen
rate, NOx emissions could be reduced by 45.89% by increasing the air humidity from 35% to 65%. Nevertheless, in that
situation, the NOx emissions still higher by %620.55 than that of the standard case.
When the performance parameters are examined, it is seen that humidification worsened while oxygen enrichment improved
the performance. At certain oxygen rate increasing the relative humidity of the inlet air led to an increase in BSFC due to
incomplete combustion, on the other at certain humidity rate increasing the oxygen concentration resulted in improvement in
BSFC because of the dominant effect of oxygen on fuel oxidation rate. In addition, the minimum BSFC was measured as
0.404 kg/kWh at 35% relative humidity and 23% oxygen rate. It was calculated that the humidification at 21% oxygen rate
caused an increase in BSFC by 3.32% while oxygen enrichment at 35% relative humidity provided a reduction in BSFC by
22%. When the two methods were applied together, the improvement remained at 17.59%. The behavior observed in BSFC
can also be seen in thermal efficiency. Increasing the relative humidity of the inlet air led to a slight decrease in efficiency
while high oxygen rate yielded high thermal efficiency. When two methods were applied together thermal efficiency increased by 21%, compared to the standard case. In general, oxygen enrichment was found a very effective method in terms of
combustion and effective efficiency. However, it caused sharply increase in the level of NOx emissions. Moreover, 65%
relative humidity was found to be less effective for NOx emissions reduction. The combination of these two methods could
provide a moderate engine performance and emissions.
4. Conclusion
The presented study investigates the effects of adiabatic humidification and oxygen enrichment on engine performance, and
exhaust emissions. The following results obtained when the test results were examined.
1. According to the results, the humidification method reduced NOx emissions but raised CO and HC emissions and worsened engine performance.
2. It has been determined that oxygen enrichment improved engine performance, reduced HC and CO emissions and increased CO2 emissions however, dramatically raised NOx emissions. Similar results have been observed in previous studies [8, 23].
3. When the two methods used together, engine performance and emission were improved. However, NOx emissions were
still found higher than that of the standard case.
4. The humidification method is insufficient to suppress the adverse effects of the oxygen enrichment method. In order to
increase the effectiveness of humidification method, it is necessary to increase the relative humidity or use another NOx
control technique like EGR.
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Abstract
In automotive industry repair costs under low speed crash accidents have a very critical role in developing crash traverses for
passenger cars. This study includes two important hotspots during the development of a crash traverse which are referred to
as RCAR Bumper and Tow Hook tests respectively. RCAR bumper test is a low speed insurance test in which the main
purpose is to have deformation only on the most rear parts like bumper beam and crash boxes. Other components joined with
welding are not allowed to be deformed since their repair costs are much higher compared to the bolted components. From
this point of view at the final stage of RCAR bumper test there should be almost no deformation on the parts behind the crash
boxes and bumper beam where this subsystem is bolted. To this end efficient energy absorption by the crash traverse subsystem
is the most critical point that should be concentrated on. The main purpose of tow hook test is to evaluate structural suitability
of towing assembly and relevant attachments when the vehicle gets stuck on road or off-road. This document involves
evaluation of various loads coming on the towing assembly during different towing conditions. In this study a new design
approach of a crash traverse is considered to overcome typical problems that might emerge during the RCAR bumper test.
The suggested crash traverse model met the tow hook test’s durability criteria and no failure was observed in the finite element
simulations.
Keywords: Crash travers; Crashworthiness; RCAR bumper test; Tow Hook test; Vehicle durability.

1. Introduction
The Research Council for Automotive Repairs (RCAR) is an international organization that works towards reducing insurance
costs by improving automotive damageability, repairability, safety and security. RCAR bumper test is one of the insurance
tests that was established by RCAR. In this test the vehicle is positioned with 0º to the barrier as shown in Figure 1. The barrier
which represent a bumper on the opposite side is fixed and deformable. The vehicle crashes the fixed barrier with a velocity
10 km/h. It is assumed that there is only driver with a mass 75 kg inside the vehicle during the test [1].

Figure 1. RCAR Structural Test [2]

In this test the components that are allowed to collapse are the bumper-beam and the crash-box as shown in Figure 2. Crash
box is inserted between bumper beam and the side rail to absorb the total impact energy without transmitting residual energy
to the parts like side rail which might increase the repair costs. After the impact, the only component that can be replaced
should be bumper beam and crash-box since the main purpose of RCAR tests is to reduce the repair costs. From this point of
view, the design of crash box-bumper beam subsystem plays a very critical role to prevent damage to the welded parts and
have the required performance in the RCAR bumper tests.
*Corresponding author, E-mail: mert.soyer@tofas.com.tr
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In this sense the development of crash box-bumper beam subsystem concentrates on the efficiency of energy absorption and
the stability of reaction force values during the deformation in order to provide the requirements of the low speed tests.

Figure 2. RCAR Structural Test Schematic View

The barrier is positioned 405 mm in height from the ground. The reason behind that is based on reducing the damage costs
mainly caused by the difference of the bumper beams in height during the accident as shown in Figure 3.

Figure 3. Overlapping of the bumper beams [3]

2. Development Phase
In conventional layout of crash box – bumper beam subsystem the crash box is positioned between side rail and bumper beam
in which bumper beam is always located outermost of the subsystem as shown in Figure 2. In such a case the barrier in the
RCAR bumper test has first contact with bumper beam and starts deforming this component. Afterwards crashboxes come
into the play to absorb the impact energy so as to avoid damage on the welded parts of body-in-white. The most critical
problem that results from the conventional layout is the displacement of the bumper beam with respect to the vehicle and
accordingly any contact that might be seen between bumper beam and body-in-white components. Such a contact might
deform welded components on the BIW irreversibly and this might exceed the acceptable limits of RCAR bumper test.
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Figure 4. Conventional Layout in RCAR bumper test

As shown in Figure 4, during the RCAR bumper test the barrier intrusion with respect to the vehicle results in a bending and
deflection of bumper beam. This deflection leads to a contact between body-in-white and bumper beam which might cause an
irreversible deformation on the welded components.
In order to avoid such a failure, a different layout has been developed in which bumper beam is position between two
successive crash box and in the middle U-brackets are joined to the front face of the bumper beam so as to absorb the energy
together with the front crash boxes and reduce the velocity till the barrier has first contact with bumper beam itself. With the
help of this new layout, barrier is not able to cause any deflection of the bumper beam which reduce the risks of contact and
deformations on the welded components of body-in-white.

Figure 5. New Layout in RCAR Bumper Test

2.1. Results of RCAR Bumper Test
As shown in Figure 6, the displacement of bumper beam in new layout is much less than the one in conventional layout. The
most important reasons behind that are positioning the bumper beam between two successive crash boxes and putting an Ubracket to contact with the barrier firstly and absorb the most of the impact energy to reduce the velocity as much as possible.
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Figure 6. Displacement of Bumper Beam with respect to the Vehicle

3. Tow Hook Test
Primary function of a tow hook system is to withstand towing loads when the vehicle gets stuck on road or off-road. Tow hook
test is performed to evaluate structural suitability of towing assembly and its relevant attachments.
Any change in the design of the crash box has the potential to decrease in the durability of the towing assembly and its relevant
attachments on the vehicle. Therefore, tow hook tests must be performed in every iteration during the development of a crash
traverse depending on the requirements of crash analysis such as RCAR bumper test.
3.1. Finite Element Modelling
In the finite element simulations, a tow eye assembly system is generally consisting of a tow eye, some connecting brackets
on the crash box, a set of fasteners (bolts/welds) and a portion of the body structure. Figure 7 is showing finite element model
of the tow hook test.

Figure 7. Finite element model of the tow hook test

In order to decrease the computational time, only a portion of the vehicle body structure is used in the simulations. 6-dof fixed
constraints have been applied on the nodes of the sliced boundary. Yellow nodes in the Figure 7 represents 6-dof fixed
constraints on the sliced boundary.
During the towing operation, the tow eye and its mounting brackets are subjected to high stresses. Due to the structural
deformations, the loading angle may reduce. The same situation has to be applied to the finite element simulation as well.
Therefore, an axial type connector element with a total length similar to the hydraulic cylinder test must be used. The red line
connected to the towing eye in the Figure 7 represents the axial type connector element. All surround-contacted components
are added to general contact and nonlinear materials are used in the finite element model.
3.2. Loading Conditions
Load magnitude is depending on the gross vehicle weight. Load magnitude and the loading directions are taken from the test
norm. Figure 8 illustrates nine loading directions of the tow hook test.

78

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Figure 8. Nine loading directions of the tow hook test

3.3. Results of Tow Hook Test
ABAQUS 6.13 with nonlinear implicit solver has been used for this static nonlinear model. Nodal displacements, Von Mises
stresses, equivalent plastic strains and reaction forces have been requested and plotted for eighteen different load cases.
Results of the tow hook test have shown that structural performance requirements of the suggested crash traverse model have
been met. Load – deflection curve of the pulling direction 1 is shown in Figure 9.

Figure 9. Load-deflection curve of loading direction 1

Results of the tests are summarized below.
1. There is no failure. Maximum permanent deformation is below 3 mm anywhere in tow eye system and in eighteen different
load cases. Plastic strains in all parts are negligible.
2. There won’t be any interference between tow eye system and bumper during the towing operation.
4. Conclusions
As a result, the effect of two important tests on the development of a crash traverse have been treated and some important
points about the design approach have been highlighted. From this point of view, this study gives an essential aspect to deal
with such cases during the development phase of crash traverses.
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Özet
Otomobil soğutma sisteminin performansının artırılmasında soğutucu akışkanın etkinliği büyük önem arz etmektedir. Yapılan
çalışmada 900 d/d, 2000 d/d ve 3000 d/d motor hızlarında iki farklı soğutucu akışkanın motor soğutma performansına etkileri
deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler, %35 derişimde antifrizli saf su ve %0,12 derişime sahip TiO2 nanopartikülü içeren
saf su kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Motor ve soğutma sistemi üzerinde bulanan 6 farklı noktadan sıcaklık ölçümü yapılmıştır. Bunlar; yağ çubuğu yuvası, radyatör giriş sıcaklığı, radyatör çıkış sıcaklığı ve radyatör peteği üzerinde ısı akışına göre
üç farklı noktadaki sıcaklık değerleri olarak belirlenmiştir. Fan motorunun açık kaldığı süreler kaydedilmiştir. Üç farklı motor
devri ve soğutucu akışkanlar için deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, nanoakışkan ile yapılan deneylerde fanın
açık kalma süresi antifriz-saf su ile yapılan deneye göre azalmıştır. Bununla birlikte, antifriz-saf su kullanıldığında motor
optimum çalışma sıcaklığına daha kısa sürede ulaşmıştır. Motor hızı artırıldığında fan açma sıklığının ve devrede kalma süresinin arttığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Motor soğutma sistemi; Nanoakışkan; Soğutma performansı; Titanyum dioksit.

Investigation of the Effects of TiO2 Additive Nanofluid Usage on Cooling Performance in a
Spark Ignition Engine
Abstract
The efficiency of the coolant is of great importance in increasing the performance of the automobile cooling system. In this
study, the effects of coolant on engine cooling performance were investigated experimentally at engine speeds 900 rpm, 2000
rpm and 3000 rpm. Firstly, experiments were carried out using pure water with 35% concentration of antifreeze, and then
using pure water containing TiO2 nanoparticles with a concentration of 0.12%. Temperature measurements were performed
from seven different points on the engine and cooling system. These have been identified as oil dipstick tube, cooling water
temperature sensor, radiator inlet, radiator outlet and three different points on the radiator core. For cooling power, the duration
the fan motor has been activated were recorded. Test results compared for three different engine speeds and coolants. As a
result, the optimum operating temperature of the engine was achieved in less time by using antifreeze. Additionally, the operating time of the fan has decreased in the use of nano-fluid compared to the antifreeze experiments. It was determined that
the frequency of the fan opening and the fan operating duration increased at high engine speed compared.
Keywords: Engine cooling system; Nano-fluids; Cooling performance; Titanium dioxide.

1. Giriş
Enerji tüketimi dikkate alındığında %23 gibi büyük bir paya sahip olan ulaştırma sektöründe enerjinin verimli kullanılması
için etkin teknolojilerin uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda, taşıtlarda yakıt tüketiminin azaltılması yönünde çeşitli
araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir [1]. Gerek ısıl performansın artırılması gerekse otomobilin toplam hacminin küçültülmesiyle aerodinamik direncin azaltılması sağlanarak yakıt sarfiyatının düşürülmesi çalışmaları sürdürülmektedir [2].
Radyatörler motor soğutma sıvısının ortam havası ile ısı alışverişini sağlayan soğutma sistemi elemanlarıdır. Otomobillerde
radyatörler için ayrılan alan, soğutma kapasitesi ihtiyacına bağlı olarak tasarım boyutlarına göre değişebilir. Boyutsal değişikliklerin yanı sıra otomobil radyatörünün soğutma performansının artırılması için ısı transferi karakteristiği yüksek akışkan
türleri geliştirilmektedir [3].
Nanoakışkan kavramı Choi (1995) tarafından metaller (Au, Ag, Cu, Fe), nitrürler (AlN, SiN), metal oksitler (CuO, SiO2, Al2O3,
TiO2, ZnO, Fe3O4) ve karbürleri (SiC, TiC) nanometrik partiküller halinde baz sıvı içinde süspansiyon oluşturarak geliştirilmiştir [4]. Leong ve ark. (2010) su ve etilen glikolün düşük termal iletkenlik sunmasından dolayı daha iyi bir soğutucu akışkan
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olarak etilen glikol bazlı bakır nanoakışkanın otomobil radyatöründe kullanılmasını ve etkilerini incelemiştir. Yaptıkları çalışmalarında motor soğutma sistemindeki genel ısı transfer katsayısının ve ısı transfer hızının, nanoakışkan kullanılmasıyla
arttığını gözlemlemişlerdir [5]. Kılınç ve ark. (2015) farklı akışkan giriş sıcaklıklarında ve farklı debilerde %0,01 ve %0,02
derişimde grafen oksit ve grafen nano ribon nanoakışkanları kullanarak yaptığı deneylerinde toplam ısı transfer katsayısında
ve Nusselt sayısında artış görmüşlerdir. Elde edilen artışların otomobil radyatörlerindeki ısı transfer performansını artırdığını
ve aynı miktarda ısının daha küçük radyatörden atılabileceğini göstermiştir [6]. Peyghambarzadeh ve ark. (2013) bakır oksit
(CuO) ve demir oksit (Fe2O3) nanopartikülleri kullanarak hacimsel %0,15, %0,4 ve %0,65 konsantrasyonda nanoakışkan
oluşturmuşlar ve bir otomobil radyatörünün ısı transfer performansını incelemişlerdir. Nanoakışkanların suya kıyasla ısı transferi katsayısını %9’a kadar artırdığını belirlemişlerdir. Nanopartikül konsantrasyonunun, hava hızının ve nanoakışkan hızının
artırılması, genel ısı transfer katsayısının yükselmesini sağlamıştır [7]. Mutuku (2016) bakır oksit (CuO), titanyum dioksit
(TiO2) ve alüminyum oksit (Al2O3) olmak üzere üç farklı nanopartikül üzerinde çalışmıştır. Bir radyatördeki akışın dinamik
sınır koşullarıyla kısmi diferansiyel denklemler kümesini formüle etmiştir. Nanoparçacık konsantrasyon faktörünün cidar sürtünme katsayısı ve Nusselt sayısı üzerindeki bölgesel etkilerini incelemiştir. Bakır oksit nanopartiküllü su bazlı nano sıvıların,
alüminyum oksit-su ve titanyum dioksit-su nanopartiküllü akışkanlardan çok daha yüksek bir ısı transfer oranına sahip olduğu
sonucuna varmıştır. Ayrıca bakır oksit nanoparçacıklarının baz sıvıdaki konsantrasyonu arttıkça CuO-H2O nanoakışkanının
ısı transfer oranının artmakta olduğunu tespit etmiştir [8]. Kurhe ve ark. (2016) nanopartikül büyüklüğü 10-100 nm arasında
değişkenlik gösteren TiO2 katkılı nanoakışkan kullanarak deneysel bir çalışma yapmışlardır. Genel ısı transfer katsayısının
sıvı akış hızının artırılmasıyla arttığını, nanoparçacık konsantrasyonunun artırılmasının toplam ısı transfer katsayısını artırdığını belirlemişlerdir. Bu nanoakışkanın kullanılmasıyla radyatör alanının %10’a kadar küçültülmesinin mümkün olduğunu ve
bu sayede yakıt tasarrufunda %5’e kadar azalma olabileceğini öngörmüşlerdir [9]. Sandhya ve ark. (2016) titanyum dioksit
nanoakışkanların konvektif ısı taşınım katsayısını ölçerek, bir otomobil radyatöründeki baz sıvı verileri ile karşılaştırmışlardır.
Deneyler için su ile %40 etilen glikol, %0,1, %0,3 ve %0,5 titanyum dioksit konsantrasyonları şeklinde dört farklı karışım
hazırlamışlardır. Deneylerin hepsini 4000 ile 15000 Reynold sayısı değerleri arasında yapmışlardır. Sonuç olarak, akışkanın
sirkülasyon hızının artması ısı transfer performansının %37 iyileşmesini sağlamıştır [10]. Nagulkar (2016) etilen glikol bazlı,
krom oksit (CuO), alüminyum oksit (Al2O3) ve titanyum dioksit (TiO2) nanopartikülleri ile üç farklı karışımın soğutma kabiliyetlerini araştırmıştır. Radyatör üzerinde dikey sıvı akışını gösteren bir modelin formülasyonunu yapmıştır. Sonuç olarak
baz sıvı içerisindeki nanopartikül konsantrasyonu ve manyetik akım şiddetinin artmasıyla akışkan hızının düştüğünü belirlemiştir [11]. Hussein ve ark. (2017) geleneksel soğutma sıvılarının ısıl özelliklerinin düşüklüğünden dolayı yeni nesil nanoakışkanlara yönelimin olduğunu belirterek bir otomobil radyatörü için titanyum dioksit (TiO2) nanopartikülünü su ile karıştırarak bir soğutucu akışkan elde etmişlerdir. Bu nanoakışkanın sürtünme faktörü ile zorlanmış konvektif ısı transferini sayısal
olarak incelemişler ve %1, %2, %3, ve %4 hacim konsantrasyonlarında dört farklı karışım kullanarak, karışımların termal
özelliklerini değerlendirmişlerdir. Çalışmalarında Reynold sayısını 10000’den 100000’e kadar ve akışkan giriş sıcaklığını ise
60°C’den 90°C’ye kadar değiştirmişlerdir. Sonuç olarak, Reynold sayısı arttıkça nanoakışkanın partikül derişiminin arttığı
fakat sürtünme faktörünün azaldığı görülmüştür. Saf suya kıyasla düşük konsantrasyonlarda titanyum dioksit (TiO2) nanoakışkanın, ısı transfer verimliliğini %20 artırdığı tespit edilmiştir [12]. Erkan (2018) etilen glikol ve Al2O3, SiO2 ve TiO2 gibi
çeşitli nanoparçacıkları saf suya ekleyerek farklı soğutucu akışkanlar oluşturmuştur. Nanoakışkanlar %0,2 ve %0,4 konsantrasyonda hazırlanmıştır. Deneyler içten yanmalı dört zamanlı bir motorda 1800 d/d hızda gerçekleştirmiştir. TiO2 bazlı nanoakışkanın diğer soğutucu akışkanlara göre daha iyi performans sergilediği belirlenmiştir [13].
Bu çalışmada, buji ile ateşlemeli bir motorun soğutma sisteminde TiO2 nanoakışkanı kullanılarak soğutma performansına
etkileri deneysel olarak araştırılmış ve geleneksel soğutucu akışkanla (antifriz-saf su) elde edilen sonuçlarla karşılaştırma yapılmıştır. Her iki akışkan için de 900 d/d, 2000 d/d ve 3000 d/d motor hızlarında zamana bağlı sıcaklık değişimleri ve fan
motorunun devreye girme durumları takip edilmiştir.
2. Materyal ve Metot
Bu çalışmada motor soğutma suyuna belirli oranlarda antifriz ve nanopartikül ayrı ayrı ilave edilerek iki farklı türde soğutucu
akışkan hazırlanmış ve soğutma performansı üzerine etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Antifirizli saf su ile yapılan deney
için hacimce %35 derişime karşılık gelecek şekilde kapasitesi 5,25 litre olan soğutma sisteminde 1,84 litre etilen glikol esaslı
antifiriz ve 3,41 litre saf su kullanılmıştır.
2.1. Nanoakışkanın hazırlanması
Nanoakışkan, küresele yakın geometriye sahip maksimum 17 nm boyutunda olan TiO2 nanopartikülleri ve saf suyun baz
akışkan olarak kullanılmasıyla hazırlanmıştır. ‘İki adım yöntemi’ kullanılarak hacimce %0,12 derişimde nanoakışkan elde
edilmiştir. TiO2 nanopartiküllerinin SEM’den (taramalı elektron mikroskobu) alınan görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Nanopartiküllerin SEM görüntüsü [14]

Bu çalışmada kullanılan TiO2 parçacıkları 4,1 g/cm3 yoğunluğa sahiptir. %0,12 hacimsel konsantrasyon için Eş. (1)’den hesaplanarak 5,25 litre saf su içerisine 25,86 g nanopartikül ilave edilmiştir [15].
mp 

 p   Vl

(1)

1

Yukarıdaki eşitlikte  hacimsel derişimi,  p nanopartikülün yoğunluğunu, Vl baz sıvının hacmini, m p partikül kütlesini ifade etmektedir.
Nanoakışkan hazırlanırken oluşabilecek topaklanmayı engellemek için ultrasonik titrasyon ve nanoakışkanın stabilitesini artırmak için yüzey aktif madde olarak olarak sodyum-dodesil-benzen-sülfonat (C18H29NaO3S) kullanılmıştır. Hazırlanan nanoakışkan IsoLab marka 40 kHz frekansa sahip ultrasonik banyoda 5 saat tutulmuştur.
2.2. Deney düzeneği
Deneyler için dört silindirli, buji ile ateşlemeli bir motor kullanılmıştır. Şekil 2’de deney düzeneği şematik olarak gösterilmiştir.
Motor ortam sıcaklığı 7oC iken ilk harekete geçirildikten sonra 40 dakika boyunca 900 d/d hızda, ardından 6,5 dakika 2000
d/d hızda, son olarak da 5 dakika da 3000 d/d hızda çalıştırılmıştır. Bu sürede değişimi takip edilen parametreler; fan motorunun çektiği akım, radyatör girişindeki soğutma suyu sıcaklığı, radyatör çıkışındaki soğutma suyu sıcaklığı, yağ sıcaklığı, radyatör üzerinde belirlenmiş üç noktadaki sıcaklık değerleri ve motor soğutma suyu sıcaklık sensörünün gerilimidir.

Şekil 2. Deney düzeneği [16]

Deney süresi boyunca takip edilen işlem basamakları aşağıda sıralanmıştır:
1- 900 d/d, 2000 d/d ve 3000 d/d motor hızlarında sıcaklık değişimleri takip edilmiştir.
2- Yağ çubuğunun bulunduğu yere bir termokupl yerleştirilerek motor yağ sıcaklığı 30 s aralıklarla kaydedilmiştir.
3- Radyatör girişine bağlanan termokupl yardımıyla sıcaklık değeri 30 s aralıklarla kaydedilmiştir.
4- Radyatör çıkışına bağlanan bir termokupl yardımıyla sıcaklık değeri 30 s aralıklarla kaydedilmiştir.
5- Radyatör peteği üzerinde belirli üç noktadan infrared termometre yardımıyla 60 s de bir sıcaklık değerleri okunmuş ve
kaydedilmiştir.
6- Fan devrede kaldığı süre boyunca çektiği akım ampermetre aracılığıyla ölçülmüş ve fanın açık kalma süreleri kaydedilmiştir.
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7- Motor soğutma suyu sıcaklık sensörü üzerinden voltaj değeri bir multimetre yardımıyla 30 s aralıklarla kaydedilmiştir.
Ölçümlerde kullanılan termokupllar Ni-Cr-Ni ayaklı K tipi olup ölçüm aralığı 0-1200oC’dir. Termokupllarda sıcaklık Elimko6000 marka 1ºC hassasiyetinde ölçüm yapabilen kontrol cihazıyla ölçülmüştür. Bu işlemler hem antifriz-saf su hem de nanoakışkan için aynı koşullarda (ortam sıcaklığı 7°C) gerçekleştirilmiştir
3. Sonuç ve Değerlendirme
Bu bölümde elde edilen deneysel sonuçlar grafikler halinde sunulmuş ve antifrizli saf su ile nanoakışkan kullanılma durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Antifriz ve nanoakışkan kullanılarak yapılan deneylere ait 900, 2000 ve 3000 d/d motor hızlarında 30 saniye aralıklarla ölçülen
radyatör giriş, radyatör çıkış, yağ sıcaklık değerleri zamana bağlı olarak Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilmiştir. Nanoakışkan
kullanılan deneyde motor ilk harekete geçişten 14 dakika sonra radyatör çıkış sıcaklığı 85°C’ye ulaşmış, termostatın kademeli
olarak açılarak soğutma suyunun radyatöre girişine izin verdiği görülmüştür. Bu durum antifrizli saf su kullanıldığında
87oC’de 13,5 dakika sonra gerçekleşmiştir. Nanoakışkan kullanıldığında motorun 30 saniye daha geç ısındığı tespit edilmiştir.
Bu süreye kadar neredeyse hiç değişmeyen radyatör giriş sıcaklığı ise ani bir artış göstererek çıkış sıcaklığına ulaşmıştır.

Şekil 3. Motor yağ sıcaklığı, radyatör giriş ve çıkış sıcaklıklarının değişimi (Antifriz-saf su)

Şekil 4. Motor yağ sıcaklığı, radyatör giriş ve çıkış sıcaklıklarının değişimi (Nanoakışkan)

Radyatör çıkışındaki soğutma suyu sıcaklığının 101°C olduğu anda fan müşiri aldığı sıcaklık bilgisini elektronik kontrol ünitesine ileterek fanın devreye girmesini ve yine radyatör çıkışındaki soğutma suyu sıcaklığının 88°C’ye kadar düşürüldükten
sonra fanın devreden çıkmasını sağladığı görülmüştür. Motor fan açma sıcaklığı olan 101°C’ye motor ilk harekete geçtikten
26 dakika sonra ulaşılmıştır. Fan devreden çıktıktan sonra radyatör çıkış ve giriş sıcaklıklarındaki artış tekrar devam etmiştir.
Antifriz kullanılan deneyde ise fan ilk olarak 26,5 dakika sonra devreye girmiştir. Şekil 5’te her iki akışkan için de radyatör
çıkış sıcaklıkları karşılaştırılmış ve nanoakışkan kullanıldığında motor soğutma suyu sıcaklık sensörü geriliminin değişimi
gösterilmiştir. Sensör gerilimi sıcaklık arttıkça azalmıştır. Termostatın açıldığı sıcaklıkta (87°C) sensörden okunan gerilim
0,70 V, fanın devreye girdiği sıcaklıkta (101°C) 0,46 V olarak ölçülmüştür.
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Şekil 5. Radyatör çıkış sıcaklıklarının karşılaştırması

Radyatör yüzeyinden seçilen ısı akışına göre üç farklı noktadaki sıcaklık değişimi zaman bağlı olarak Şekil 6 ve Şekil 7’de
gösterilmiştir. Belirlenen noktalardaki sıcaklıkların artışı radyatör giriş ve çıkış sıcaklıkları ile paralel seyretmektedir. Fan
devreye girdiğinde en çok sıcaklık düşüşü hava akışı fazla olduğundan dolayı fan merkezi ile aynı eksende olan ikinci noktada
olmuştur.

Şekil 6. Radyatör yüzey sıcaklığı değişimi (Antifriz-saf su)

Antifriz-saf su kullanılan deneyde fanın açık kaldığı sürede 1, 2 ve 3’üncü noktalarda ölçülen sıcaklık değerleri sırasıyla ortalama 80°C, 66°C, 72°C’ye kadar düşmektedir. Nanoakışkan kullanılan deneyde ise bu sıcaklıklar 81°C, 62°C ve 70°C olarak
belirlenmiştir.

Şekil 7. Radyatör yüzey sıcaklığı değişimi (Nanoakışkan)

Şekil 8’de üç farklı motor devri ve her iki akışkan için radyatör fanının devrede olma durumlarına göre çalışma süreleri ile
ortalamaları gösterilmiştir. Motor 900 d/d hızda iken yaklaşık 13 dakikalık bir sürede antifriz-saf su ile yapılan deneyde fan 6
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kez devreye girmişken, nanoakışkan kullanıldığında fan 7 kez devreye girmiştir. 900 d/d’da antifriz-saf su kullanımında fan
toplam 65 s açık kalırken, nanoakışkan ile yapılan deneyde toplam 59 s açık kalmış ve dolayısıyla yaklaşık %10 daha az süre
çalıştığı hesaplanmıştır. 2000 d/d motor hızında 6,5 dakikalık deney süresi boyunca hem antifriz-saf su hem de nanoakışkan
ile yapılan deneylerde fan 6 kez devreye girmiştir. Antifriz-saf su kullanıldığında fan toplam 77 s açık kalırken, nanoakışkan
kullanımında ise toplam 62 s açık kalmış ve yaklaşık %24 daha az çalıştığı belirlenmiştir. 3000 d/d motor hızında 5 dk deney
süresi boyunca her iki deneyde de fan 6 kez devreye girmiştir. Antifriz-saf su ile yapılan deneyde fan toplam 91 s açık kalırken,
nanoakışkan ile yapılan deneyde toplam 81 s açık kalarak yaklaşık %12 daha az çalışmıştır. Motor devri arttıkça fanın açık
kalma sürelerinin arttığı tespit edilmiştir.

Şekil 8. Fan motorunun açık kalma süreleri

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, buji ile ateşlemeli bir motorda soğutucu akışkanın soğutma performansına etkileri deneysel olarak incelenmiştir.
Motor üç farklı devirde çalıştırılarak soğutma sisteminde dolaşan akışkanın sıcaklık değişimleri ve yağ sıcaklığındaki değişim
izlenmiştir. Motor 900 d/d hızında 40 dk, 2000 d/d hızında 6,5 dk ve 3000 d/d hızında 5 dk olmak üzere toplam 51,5 dk
çalıştırılmıştır. Fan motoru devreye girdiğinde açık kalma süreleri takip edilmiştir.
Antifriz-saf su ile hazırlanan soğutucu akışkanla yapılan deneylerde 900 d/d motor hızında radyatör çıkışı üzerinden alınan
sıcaklık değeri 13,5 dk sonra termostat açılma sıcaklığı olan 87°C’ye ulaşmıştır. Radyatör çıkış sıcaklığı 26,5 dk sonra
101°C’ye ulaştığında fan devreye girmiştir. Fan bu süreçte 6 defa açılmış olup ortalama devrede kalma süresi 10,83 s olarak
hesaplanmıştır. 2000 d/d motor hızında çalışırken de fanın 6 defa açılması takip edilmiş ve ortalama devrede kalma süresi
12,83 s olarak belirlenmiştir. 3000 d/d hızında çalışırken ise fanın yine 6 defa devreye girmesi beklenmiş olup ortalama devrede kalma süresi 15,17 s olarak tespit edilmiştir.
TiO2-saf su ile hazırlanan nanoakışkan kullanıldığında 900 d/d motor hızında radyatör çıkışı üzerinden alınan sıcaklık değeri
termostat açılma sıcaklığı olan 85°C’ye 14 dk sonra ulaşmıştır. Antifriz-saf su ile kıyaslandığında nanoakışkan 2oC daha düşük
sıcaklıkta olmasına rağmen termostatın 30 s daha geç açılmasına neden olmuştur. Radyatör çıkış sıcaklığı 101°C’ye ulaştığında 26 dk sonra fan devreye girmiştir. Antifriz-saf su ile kıyaslandığında nanoakışkan fanın 30 s daha erken açılmasına
sebep olmuştur. Fan, motor 900 d/d hızda çalışırken antifriz-saf su ile yapılan deney süresinde olduğu gibi 13 dk’da 7 defa
açılmıştır. Bu durumda, ortalama devrede kalma süresi 8,43 s olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, nanoakışkan kullanıldığında
fanın açılma sıklığı artmış olsa da devrede kalma süresi kısalmıştır. Sonrasındaki 6,5 dk süresince 2000 d/d motor hızında
çalışırken ise fan 6 defa açılmış olup ortalama devrede kalma süresi 10,33 s olarak belirlenmiştir. Ardından 5 dk boyunca 3000
d/d motor hızında çalışırken ise fan 6 defa açılmış olup ortalama devrede kalma süresi 13,5 s olarak hesaplanmıştır. Soğutma
sisteminde nanoakışkan kullanımı, fanın 900 d/d motor hızında %10, 2000 d/d motor hızında %24 ve 3000 d/d motor hızında %12 daha az devrede kalmasını sağlamıştır.
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Özet
Bu çalışmada, 22,6 cc hacme sahip çift kademe, paletli döngüsel kompresörün performansını arttırmak amacıyla iki farklı
tasarım yapılmıştır. İlk tasarımda endüstride genel kullanım şekli olan gövde sabit tutularak eksantrik mil döndürülmüş, ikinci
tasarımda ise eksantrik mil sabit tutularak gövde ve palet döndürülmüştür. Her iki tasarım için kompresör boyutları ve basınç
değerleri gibi parametreler sabit tutularak tork ve güç değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda atalet kuvveti teorik
hesaplara dahil edilmediğinde döner gövdeli kompresörün döner eksantrik milli kompresöre göre daha az güç çektiği
gözlemlenmiştir. Ancak atalet kuvveti hesaplara dahil edildiğinde ise döner gövdeli kompresörün döner eksantrik milli
kompresöre göre 3,71 kat daha fazla güç çektiği gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Döner kompresörler; Döner paletli kompresörler; Soğutma kompresörleri.

Analytical Investigation of Performance of Rotary Eccentric Shaft Compressor and Revolving
Vane Compressor
Abstract
In this study, two different designs have been made in order to increase the performance in a rotary compressor which has 22
cc volume. In the first design, the camshaft was rotated by keeping the body which is the general usage in industry and in the
second design, the body and the pallet were rotated by keeping the camshaft fixed. Torque and power values were calculated
for both designs by keeping parameters such as compressor dimensions and pressure values constant. As a result of the
calculations, when the inertia force is not included in the theoretical calculations it is observed that the revolving vane
compressor exerts less power than the rotary eccentric shaft compressor. However, when inertia force is included in the
calculations, it is observed that the revolving vane compressor exerts 3.71 times more power than the rotary compressor.
Keywords: Refrigeration compressor; Rotary compressors; Rotary vane compressors.

1. Giriş
Döngüsel Paletli kompresörler; basit yapılı oluşlarından, gürültü, titreşim, maliyet ve parça sayılarının az olması gibi
avantajlarından dolayı soğutma ve klima sistemlerinde pistonlu, vidalı ve scroll kompresörlere oranla daha çok tercih
edilmektedirler [1]. Genel olarak gövde, rotor, eksantrik mil ve paletten oluşmaktadırlar [2]. Paletli döngüsel kompresörlerin
avantajlarının yanında sürtünme ve atalet problemleri gibi dezavantajları bulunmaktadır [3]. Bu nedenle döngüsel
kompresörlerin geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir.
Teh ve arkadaşları çalışmalarında, döner paletli kompresörün rotor ve silindir arasındaki radyal boşlukta meydana gelen kaçak
kaybını teorik olarak analiz etmişlerdir. Döner pistonlu kompresöre kıyasla, yeni tasarımda radyal boşlukta kaçak kaybında %
40 azalma görülmüştür [4].
Tan ve arkadaşları döner tip kompresörün dinamik yüklü rulman yatağının matematiksel modellerini, kuvvet ve teorik tasarım
analizlerini yapmışlardır. Minimum yağ film kalınlığının değiştirilmesi ile geliştirilen maksimum film basıncı gösterilmiş olup,
tasarım parametrelerinin, değişik kompresör tasarımlarında rulman yatağının çalışma koşulları açıklanmıştır [2].
Teh ve arkadaşları yeni bir döner paletli soğutma kompresörünün teorik çalışmasını yapmışlardır. Rotorun daha düşük dönme
atalet oranlarında daha yüksek mekanik verimliliklere neden olduğunu, yüksek ataletinin, palet tarafındaki sürtünme ve
dolayısıyla kompresörün mekanik verimi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, bu nedenle, bu etkiyi ortadan kaldırma veya

*Sorumlu yazar, E-mail: duygugurkan@gazi.edu.tr
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azaltma yöntemlerinin araştırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Kompresörün daha uzun çalışma koşullarında % 95'in
üzerinde yüksek mekanik verimlilik sergilediğini açıklamışlardır [3].
Tan ve Ooi döner paletli kompresör için deneysel bir çalışma yapmışlardır. Kompresör tasarımı, palet tarafındaki sürtünmenin
basınç farkına bağımlılığını ortadan kaldırmıştır. Kompresör prototipi hava kullanılarak test edilmiştir.
Testlerdeki tutarsızlık yağdan kaynaklı olarak % 10'un oldukça altındadır. Dönen palet kompresörü, paletin tahrik
komponentine fiziksel olarak sabitlenmesiyle daha da geliştirilmiştir. Bu tasarım ile döner palet kompresörünün mekanik
verimliliği, orijinal döner paletli kompresör tasarımına kıyasla % 2.5 oranında artmaktadır [5].
Cai çalışmasında R290 (propan), R22 ve R410a soğutucu akışkanlarına sahip bir döner piston tipi döner kompresörün kaçak
kayıpları üzerinde karşılaştırmalı bir analiz yapmıştır. Simülasyon sonuçları, R290 kompresörünün, aynı koşul altında R22 ve
R410a kompresörlerine kıyasla nispeten yüksek verimlilik elde etmek için daha küçük radyal boşluk gerektiğini
göstermektedir. Bir döner kompresörün, duvar hızından kaynaklanan kaçak kayıplarının büyük bir orana sahip olduğu
gözlemlenmiştir. Döner pistonun yüzleri ile silindirin duvarları arasındaki açıklıktan kaçak kayıpları, özellikle silindirin
yüksekliğinin nispeten küçük olması durumunda önemli olmaktadır [6].
Park, değişken hızlı bir kompresörün dinamik özelliklerini tahmin etmek için bir döner kompresörün geçici simülasyon
modelini geliştirmiştir. Model, gerçek gaz denklemleri, silindirin kinematiği, sızıntıya bağlı kütle akış kaybı ve ısı transferi
prensiplerine dayanmaktadır. Sonuçlar, döner kompresörün hacimsel verimliliğinin çalışma frekansı ile arttığını, mekanik
verimin, krank milinin açısal hızı ile ters orantılı olduğunu göstermiştir. Sıkıştırma işlemi sırasında ısı transferi yoksa, hacimsel
verim yaklaşık% 20 artmaktadır [7].
Ooi tarafından buzdolapları için döner pistonlu bir kompresörün tasarım optimizasyonu yapılmıştır. Kompresör için
matematiksel bir model ilk önce formüle edilmiştir. Model, geometrik konfigürasyonunu, termodinamik etkilerini, valf
dinamiğini ve akış mekaniğini içermektedir. Modelin doğruluk tahmini, ölçülen sonuçlarla karşılaştırarak doğrulanmıştır.
Teorik çalışma, tasarım boyutları uygun seçildiği zaman mekanik kayıpta % 50'lik bir azalmanın mümkün olduğunu öngörmüş
ve bu, kompresörün performans katsayısında % 14'ten daha fazla bir gelişme sağlanmıştır [8].
Teh ve arkadaşları makalelerinde, döner kompresörlü bir basma valfinin, döner soğutma kompresörlerinde dinamik davranışı
üzerine teorik bir araştırma sunmuştur. Euler-Bernoulli kiriş teorisi uygulandığında, dönen paletin matematiksel bir modeli
formüle edilmiş ve paletin basınç kuvvetlerine ek olarak merkezkaç yükler altında geçici tepkisi ANSYS ile analiz edilmiştir.
Sonuçlar, kompresör performansının, şu anda döner olmayan bir palete kıyasla arttırıla-bileceğini göstermiştir [9].
2. Materyal Metod
Döner kompresör; gövde, rotor, eksantrik mil ve paletten oluşmaktadır. Palet basınçlı ve basınçsız bölgeleri ayırmak için
kullanılmaktadır. Şekil 1’de kompresörün yapısı ve parçaları görülmektedir.

Şekil 1. Kompresör yapısı ve parçaları

2.1. Döner Eksantrik Milli ve Döner Gövdeli Kompresörün Tasarımları
Bu çalışmada, 22,6 cc hacme sahip çift kademe, paletli döngüsel kompresörün performansını arttırmak amacıyla iki farklı
tasarım yapılmıştır. İlk tasarımda gövde sabit tutularak eksantrik mil döndürülmüş, ikinci tasarımda ise eksantrik mil sabit
tutularak gövde ve palet döndürülmüştür.
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2.1.1. Döner Eksantrik Milli Kompresör
İlk tasarım endüstride yaygın olarak kullanılan döner eksantrik milli kompresördür. Bu tasarımda gövde sabit tutulmuş eksantrik mil döndürülerek kompresörün emme ve basma işlemini yapması sağlanmıştır. Şekil 2’de döner eksantrik milli kompresörün yapısı görülmektedir.

Şekil 2. Döner eksantrik milli kompresörün yapısı

Şekil 2’de döner eksantrik milli kompresörün hareketli parçası (eksantrik mil) koyu, sabit parçaları (gövde ve palet) şeffaf
olarak görülmektedir. Bu tasarımda dış gövde sabit tutulup, eksantrik mil dönmektedir. Hava, kompresörün merkezinden emilerek, eksantrik mil ve rotor üzerindeki özel kanal ve delik yardımı ile gövde haznesine gelmektedir. Rotor yardımı ile sıkışan
hava basınçlı hazneye gönderilmektedir. Şekil 3’te döner eksantrik milli kompresörün çalışma prensibi görülmektedir. Şekilde3’te görülen kırmızı renkli alanlar basınçlı, mavi renkli alanlar ise basınçsız bölgeleri temsil etmektedir. Eksantrik mil
üzerine açılan 360 derecelik kanal sayesinde merkezdeki delik ile sürekli bir temas sağlanmaktadır.

a. 30º rotor açısı giriş kanalının kapanması

d. 330º rotor açısı çıkış kanalının kapanması

b. 90º rotor açısı kompresör sıkıştırması

c. 180 º rotor açısı kompresör sıkıştırması
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Şekil 3. Döner eksantrik milli kompresörün çalışma prensibi

Şekil 3 incelendiğinde havanın kompresörün eksantrik milindeki mavi renkli giriş kanalından girdiği görülmektedir. Giriş
kanalı eksantrik mil en üst konumu 30º geçtikten sonra kapanırken, çıkış kanalı ise eksantrik mil en üst konuma 30º kala
kapanmaktadır. Şekil 3.1.a.’da eksantrik mil 30º’yi geçtikten sonra kompresör sıkıştırma işlemine başlamaktadır. Şekil 3.b.’de
kompresör sıkıştırma işlemine devam etmektedir. Şekil 3.c.’de ise eksantrik mil 180º konumunda olup, kompresörün tork kolu
en büyük değerde olduğu için çektiği güç en yüksek durumdadır. Şekil 3.d.’de ise eksantrik mil 330ºde iken, çıkış kanalının
kapanması ile kompresörün bir çevrimdeki basma işlemi tamamlamış olmaktadır.
2.1.2. Döner Paletli Kompresör
İkinci tasarım olan Döner paletli kompresörün yapısı döner eksantrik milli kompresörün yapısı ile tamamen aynıdır. Bu
tasarımda farklı olarak eksantrik mil sabit tutularak gövde ile palet döndürülmüştür. Şekil 4’te döner gövdeli (paletli)
kompresör görülmektedir.

Şekil 4. Döner gövdeli kompresör

Şekil 4’te döner paletli kompresörün hareketli parçası (gövde ve palet) koyu, sabit parçası (eksantrik mil) şeffaf olarak
görülmektedir. Hava gövde üzerindeki delikten girmekte ve rotor yardımı ile sıkıştırılarak merkezdeki delikten basınçlı
hazneye gönderilmektedir. Döner gövdeli kompresörde eksantrik mil en üst pozisyonda sabit tutularak gövde ve palet saat
yönünde döndürülmüştür. Paletin en üst pozisyonu 0º olarak belirlenmiştir. Palet 30 ⁰’de iken giriş kanalı kapanmakta olup,
330⁰’de çıkış kanalı kapanmaktadır. Şekil 5’te döner paletli kompresörün çalışma prensibi görülmektedir.

a. 30º rotor açısı giriş kanalının kapanması

b. 90º rotor açısı kompresör sıkıştırması

d. 330º rotor açısı çıkış kanalının kapanması

c. 180º rotor açısı kompresör sıkıştırması

Şekil 5. Döner Paletli Kompresörün Çalışma Prensibi
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Şekil 5.a.’da Palet 30º rotor açısında iken giriş kanalı kapanmıştır. Yani kompresör sıkıştırma işlemine başlamaktadır. Şekil
5.b’de palet 90º rotor açısı konumunda olup, kompresör sıkıştırma işlemine devam etmektedir. Şekil 5.c’de ise palet 180º rotor
açısı konumunda olup, en yüksek tork kolu bu açıda oluştuğu için kompresörün çektiği en yüksek güç de bu konumda elde
edilmektedir. Şekil 5.d’de ise palet 330º rotor açısı konumunda olup, çıkış kanalının kapanması ile kompresör bir çevrimini
tamamlamış olmaktadır. Eksantrik milin merkezine yerleştirilen çek valf yardımı ile basınçlı hazneye sıkıştırılan hava geri
dönmemektedir.
Bu çalışmada sürtünme ve atalet kayıplarını azaltmak amacıyla döngüsel kompresörler için iki farklı tasarım yapılmış ve
tasarlanan kompresörlerin teorik olarak karşılaştırması yapılmıştır.
2.2. Döner Eksantrik Milli Kompresör için Yapılan Hesaplamalar
Döner eksantrik milli kompresörün tork hesaplamalarında kompresör içerisine alınan havanın sıkıştırılması sonucunda
basıncın rotor üzerine uyguladığı momentinin değerleri bulunmuştur. Kompresör hacmi 0-90, 90-180 olmak üzere iki eşit
parçaya bölünerek yapılmıştır. Kompresör tork hesaplamalarında ilk 30-180⁰ rotor açısı için hesaplanan hacim ve tork kolu
değerleri, 180-330⁰ rotor açısı için de kullanılmıştır. Kompresörün tork değeri, 360⁰ rotor açısı için yapılan hesaplamaların
ortalaması alınarak bulunmuştur.
0º -90º Arası İçin Hesaplamalar
0⁰ -90⁰ arası hesaplamalarda kuvvet ve kuvvet kolları hesaplanarak ve bu iki değerin çarpımı ile tork değerleri bulunmuştur.
Şekil 6’da 0-90⁰ arası yapılan hesaplarda kullanılan parametreler görülmektedir.

Şekil 6. Döner eksantrik milli kompresör için 0º-90º arası yapılan hesaplamalar

  Dönme açısı ()
r  Rotor yarıçapı (m)
e  Eksantriklik (m)
 =Rotor açısı (Rad)
A  Kuvvetin etkidiği alan
h  Derinlik

  (90   )

(1)

c  cos  e

(2)

b  sin   e

(3)

x  r 2  c2  b

(4)

  arcsin

c
r

(5)
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Daire diliminin alanı= r 2

Üçgenin Alanı=


360

(6)

xc
2

Toplam Alan= r 2


360

(7)


xc
2

Büyük daire diliminin alanı   (r  e) 2 

(8)


360

 

A   r 2
h
360



(9)

(10)

P basıncı sabit(0,5 bar,1 bar, 1,5 bar 2 bar 2,5 bar ve 3 bar olarak) alınmıştır.

Fr  P  A

(11)

Üçgenlerin benzerliğinden ise kuvvet kolu;

X1 

a
er
2

Tork  T1  X1  F

(12)
(13)

Döner rotorlu kompresörde F kuvveti rotorun merkezine etki etmektedir. F kuvveti, 30-330 derece arasında 0,5 bardan 3 bara
kadar her bir sabit basınç (P) değeri için silindir ve rotor arasında havanın sıkıştırıldığı alan (A) ve basınç değeri (P) çarpımı
ile bulunmuştur. Kuvvet etkisiyle oluşan tork (T1) ise o açı için elde edilen kuvvet ve rotor merkezinin dönme eksenine olan
dik uzaklığının (X1) çarpımı ile hesaplanmaktadır.
Her bir sabit basınç değeri için 30’ar derece aralıklarla 30°-330° arasında elde edilen tork değerlerinin ortalaması alınmış ve
bu tork değerleri T1 olarak adlandırılmıştır. Daha sonra dönme hareketinden kaynaklanan atalet kuvvetini, bu kuvvetin
oluşturduğu torku (T2) ve güce (P) etkisini belirlemek amacıyla aşağıdaki denklemler kullanılmıştır.
m  Kütle (kg)
rd  Dış çap (m)
ri  İç çap (m)

 =Düzensizlik katsayısı ( 1 25 )
n  Devir (dev/dk)
 =Açısal hız (rad/sn)
I=Atalet Momenti (kgm 2 )
T2  Tork (Nm)

=

 n
30

(14)

I  m(rd 2  ri 2 )

(15)

T2  I   2  

(16)
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Dönme hareketi için kompresörün çalışma devir aralığı 300 rpm aralıklarla 600-2700 rpm olarak belirlenmiş; açısal hız ve T2
tork değerlerinin hesaplaması bu devir aralığına göre yapılmıştır.
Her bir sabit devir (n) için çalışma basıncı (P) 0,5 bar aralıklarla 0,5-3 bar olarak belirlenmiş ve her bir basınç için daha önceden
hesaplanan ortalama T1 torku ve yukarıdaki denklemler ile elde edilen T2 tork değerleri toplanarak kompresörün toplam torku
(Ttop) ve elektrik motorundan çektiği toplam güç (P) olarak elde edilmiştir.

Ttop  T1  T2
Güç  P 

(17)

(T1  T2 )  n
(W)
9,549

(18)

2.3. Döner Gövdeli Kompresör İçin Yapılan Hesaplamalar
Döner gövdeli kompresörün tork hesaplamalarında kompresör hacmi, döner eksantrik milli kompresör de olduğu gibi 0-90,
90-180, 180-270, 270-360 olmak üzere dört eşit parçaya bölünerek yapılmıştır. Döner gövdeli kompresörde dönme işlemini
palet üzerine gelen basınç kuvveti yaptığı için tork kolu döner eksantrik milli kompresöre göre daha büyük olmaktadır.
Kompresör tork hesaplamalarında ilk 30º -180º rotor açısı için hesaplanan hacim ve tork kolu değerleri, 180-330º rotor açısı
için de kullanılmıştır. Kompresör tork değeri, 360º rotor açısı için yapılan hesaplamaların ortalaması alınarak bulunmuştur.
0°-90°Arası İçin Hesaplamalar
Döner gövdeli kompresörün 0-90º rotor açısı arasındaki hesaplamalarında, döner eksantrik milli kompresörde olduğu gibi
kompresör içerisinde oluşan basıncın oluşturduğu kuvvet ve kuvvet kollarının çarpımı ile tork hesaplanmıştır. Kompresörün
gövdesinin döndürülmesi ile 0-90 palet üzerine oluşan kuvvet ve kuvvet kollarının hesaplanmasında kullanılan parametreler
Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 7. Döner gövdeli kompresör için 0º-90º arası yapılan hesaplamalar

c  sin   e

(19)

x  r 2  c2  b

(20)
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r
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Daire diliminin alanı= r 2
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Toplam alan= r 2


360
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2

Büyük daire diliminin alanı= (r  e) 2

(25)


360

(26)

Ap  (r  e  x)h

(27)

Fv  P1  Ap

(28)

X1  x 

r ex
2

Tork  X1  F

(29)
(30)

Döner gövdeli kompresörde F kuvveti palet yüzeyine etki etmektedir. Bu nedenle F kuvveti, 30-330 derece arasında 0,5 bardan
3 bara kadar her bir sabit basınç değeri için palet alanı (Ap) ve basınç değeri (P) çarpımı ile bulunmuştur. Kuvvet etkisiyle
oluşan tork (T1) ise o açı için elde edilen kuvvet (F) ve palet merkezinin dönme eksenine olan uzaklığının (X1) çarpımı ile
hesaplanmaktadır.
Her bir sabit basınç değeri için 30’ar derece aralıklarla 30°-330° arasında elde edilen tork değerlerinin ortalaması alınmış ve
bu tork değerleri T1 olarak adlandırılmıştır.
Daha sonra gövdenin dönme hareketinden kaynaklanan atalet kuvvetini, bu kuvvetin oluşturduğu torku ve güce etkisini
belirlemek amacıyla döner eksantrik milde türetilen denklem 16 kullanılmıştır.
Dönme hareketi için kompresörün çalışma devir aralığı döner eksantrik milli kompresörde olduğu gibi 300 rpm aralıklarla
600-2700 rpm olarak belirlenmiş; açısal hız (ω) ve tork değerlerinin (T2) hesaplaması bu devir aralığına göre yapılmıştır.
Her bir sabit rpm için çalışma basıncı 0,5 bar aralıklarla 0,5-3 bar olarak belirlenmiş ve her bir basınç için daha önceden
hesaplanan ortalama T1 torku ve yukarıdaki denklemler ile elde edilen T2 tork değerleri toplanarak kompresörün toplam torku
ve elektrik motorundan çektiği toplam güç elde edilmiştir.
2.4. Grafikler
Her iki tasarım (döner eksantrik mil ve döner palet) için yapılan teorik hesaplamaların grafiksel incelemesi bu bölümde
sunulmaktadır. Döner gövdeli ve döner eksantrik milli kompresör tasarımlarının 30’ara derece aralıklarla 30-330º rotor açısına
göre kuvvet, kuvvet kolu tork ve güç grafikleri ayrı ayrı çizilerek yorumları yapılmıştır.
2.4.1. Döner Eksantrik Milli Kompresörün Grafikleri
Kompresör rotoruna etki eden kuvvet (F) hesaplanırken basınç (0,5-1-1,5-2-2,5-3), her 30° rotor açısı için sabit alınmıştır.
Rotor üzerine etki eden basınç sıkıştırma yapılan alan (A) ile çarpılarak kuvvet hesaplanmıştır. Şekil 8’de döner eksantrik milli
ve döner gövdeli kompresör için açıya göre kuvvet değişimleri görülmektedir.
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Döner Gövdeli Kompresör 0,5 Bar için KuvvetAçı Eğrisi
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Şekil 8. Döner eksantrik milli kompresör için açıya göre kuvvet değişimi

Şekil 8 incelendiğinde döner eksantrik milli kompresörde açı arttıkça kuvvetin azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni açı
arttıkça sıkıştırılan alanın küçülmesidir. Döner gövdeli kompresör paletine etki eden kuvvetin 180 rotor açısına kadar arttığı
ve daha sonra azaldığı görülmektedir. Maksimum kuvvetin 180’de 22,11 N olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ilk 180 rotor
açısında palet yüzeyinin dolayısı ile alanın artması ve 180°’den sonra azalmasıdır.
Döner eksantrik milli ve döner gövdeli kompresörün kuvvet kolu (X1) grafiği Şekil 9’da görülmektedir. Şekil 9 incelendiğinde
kompresörün yapısından dolayı döner eksantrik milli kompresör için kuvvet kolunun 180°’ye kadar arttığı ve 180º’den sonra
azaldığı görülmektedir. Döner gövdeli kompresör için ise minimum kuvvet kolunun 180’de olduğu görülmektedir. Bunun
sebebi açı arrtıkça paletin aşağı inmesi ve gövde merkeziyle olan uzaklığın azalmasıdır.
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Şekil 9. Döner Eksantrik Milli ve Döner Gövdeli Kompresör için –Açıya Göre Kuvvet Kolu Değişimi

Döner eksantrik milli kompresör tork grafiği Şekil 10.’da görülmektedir. Tork hesabı, rotor üzerine etki eden kuvvetle kuvvet
kolunun çarpımıyla hesaplanmaktadır. Şekil 10 incelendiğinde Döner eksantrik milli kompresör için maksimum torkun
120⁰’de 0,945 Nm olduğu görülmektedir. Kuvvet kolu 180⁰ de maksimum olduğu halde torkun 120⁰’de maksimum olmasının
sebebi, kuvvetin etkilediği alanın giderek azalmasıdır. 360⁰ için torklarının ortalaması da 0,588 Nm’dir. Tüm sabit basınç
değerleri için (0,5-1-1,5-2-2,5) benzer tork eğrileri görülmektedir. Kompresör torku palet üzerine etki eden kuvvet ve kuvvet
kolunun çarpımı ile hesaplanmaktadır. Döner gövdeli kompresörde maksimum torkun 180⁰’de 0,520 Nm olduğu
görülmektedir. 360⁰’de torklarının ortalaması da 0,304 Nm’dir.
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Şekil 10. Döner eksantrik milli kompresör ve döner gövdeli kompresör için tork eğrileri

3. Sonuçlar
Yapılan hesaplamalar ve çizilen grafiklerle döner eksantrik milli kompresör ile döner gövdeli kompresörün ideal şartlarda
kuvvet, kuvvet kolu ve tork hesaplamaları yapılarak birbirleri ile karşılaştırmaları amaçlanmıştır. Maksimum tork kolu döner
gövdeli kompresörde 0,0266 m iken döner eksantrik millide 0,00335 m olarak hesaplanmıştır. Döner gövdeli kompresörde
tork kolu yaklaşık 8,5 kat fazla olduğu halde torkun az çıkmasının sebebi, basıncın etkilediği alanların yaklaşık 20 kat daha az
olmasıdır.
Her iki kompresör için toplam torkun ve gücün hesaplanmasında kuvvetten oluşan (T1) torku ve atalet kuvvetlerinden oluşan
(T2) torku rol oynamaktadır. Şekil 11’de döner eksantrik milli ve döner gövdeli kompresör için T1 torkundan elde edilen güç
eğrisi görülmektedir.
T1 TORKUNDAN ELDE EDİLEN GÜÇ-BASINÇ EĞRİSİ
250
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Şekil 11. Kuvvet etkisiyle oluşan torkun güç-basınç eğrisi

Şekil 11’de kompresörlerin çektiği güçler sadece basınçtan kaynaklanan kuvvet etkisinden kaynaklanan tork (T1) esas alınarak
hesaplanmıştır. Eğriler incelendiğinde her iki kompresör için basınç arttıkça kompresörlerin çektiği güçlerin de arttığı görülmektedir. Teorik hesaplarda ataletten elde edilen tork eklenmediğinde, döner gövdeli kompresörün elektrik motorundan çektiği maksimum güç, döner eksantrik milli kompresöre göre 1,94 kat daha az olmaktadır. Şekil 12’de basınç ve atalet kuvvetinin
etkisiyle oluşan güç-basınç eğrisi görülmektedir.
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T1+T2 TORKUNDAN ELDE EDİLEN GÜÇ-BASINÇ EĞRİSİ
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Şekil 12. Kuvvet ve atalet etkisiyle oluşan güç-basınç eğrisi

Güç hesaplanırken ataletten kaynaklanan tork da dikkate alındığında döner gövdeli kompresörün elektrik motorundan çektiği
güç, döner eksantrik milli kompresörün çektiği güçten 3,71 kat fazla olmaktadır. Bunun nedeni gövde ağırlığının rotor
ağırlığından 6,2 kat fazla olmasıdır.
Bu çalışmada döner eksantrik milli ve döner paletli kompresörlerin performansları analitik olarak incelenmiş ve
karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda atalet etkisi ihmal edildiğinde döner gövdeli kompresörün elektrik
motorundan çektiği maksimum güç, döner eksantrik milli kompresöre göre 1,94 kat daha az olmaktadır.
Atalet etkisi göz önünde bulundurulduğunda ise; döner gövdeli kompresörün döner eksantrik milli kompresöre göre 3,71 kat
daha fazla güç çektiği belirlenmiştir.
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6x6 Taktik Tekerlekli Askeri Kara Platformu Üzerinde Kullanılacak
Hidropnömatik Süspansiyon Sisteminin Modellenmesi ve Sistem
Elemanlarının Sönümlemeye Etkisinin İncelenmesi
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Özet
Bu çalışma kapsamında 6x6 insansız kara platformu üzerinde kullanılacak olan tek serbestlik derecesine sahip hidropnömatik
süspansiyon sisteminin MATLAB/Simulink simülasyon programı üzerinde 1/6 araç modeli oluşturulmuştur. 6x6 insansız kara
platformu üzerinde kullanılacak olan hidropnömatik süspansiyon sisteminin matematiksel denklemleri oluşturulmuş ve
MATLAB/Simulink simülasyon programına girdisi yapılmıştır. Araçta kullanılan lastik tekerlerin oluşturduğu yaylanma
kuvveti ihmal edilerek, model sonucunda sadece süspansiyon sisteminin davranışları incelenmiştir. Süspansiyon sistemine
girdi olarak kullanılmak üzere aracın teknik özellikleri belirlenmiş, statik ve dinamik durumlarda hidrolik silindire etki eden
kuvvetlerin hesabı yapılarak sistem elemanlarının dayanımları bu özellik ve kuvvetlere uygun olarak seçilmiştir. Süspansiyon
sisteminin cevaplarının incelenebilmesi amacı ile APG (Aberdeen Proving Ground) standartlarında bulunan yarım daire darbe
tipi tümsek profili referans alınarak simülasyona girdisi yapılmıştır. Simülasyon sonucunda 6x6 kara platformu gövdesinin
tümsek girdisine karşı yer değiştirme ve ivme değerleri elde edilmiştir. Hidropnömatik süspansiyon sistemi parametrelerinin
(orifiz çapı, akümülatör gaz hacmi) değişiminin, kara platformu gövdesine ait yer değiştirme ve ivme değerlerine etkisi
incelenmiş ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hidropnömatik; Kara platform; Modelleme; Süspansiyon; Taktik araç.

Modeling of Hydropneumatic Suspension System to be used on 6x6 Tactical Wheeled Military
Land Platform and Investigation of the Effect of System Elements on Damping
Abstract
In this study, 1/6 vehicle model was created on MATLAB / Simulink simulation program of single degree of freedom
hydropneumatic suspension system to be used on 6x6 unmanned land platform. Mathematical equations of the
hydropneumatic suspension system to be used on 6x6 unmanned land platform were created and input to MATLAB / Simulink
simulation program. The spring force generated by the tire wheels used in the vehicle was neglected and the behavior of the
suspension system was examined as a result of the model. The technical characteristics of the vehicle have been determined
to be used as input to the suspension system. The forces acting on the hydraulic cylinder in static and dynamic state have been
calculated and the strengths of the system elements have been selected in accordance with these characteristics and forces. In
order to investigate the responses of the suspension system, half rounds and curb impact bumpers are used as input in the
simulation as stated in APG (Aberdeen Proving Ground) standards. In the simulation results, displacement and acceleration
values of the 6x6 land platform body were obtained according to the bumper inputs. The effect of the hydropneumatic
suspension system parameters change (orifice diameter, accumulator gas volume) on the displacement and acceleration values
of the land platform body was examined and evaluated.
Keywords: Hydropneumatic; land platforms; modelling; suspension; tactical vehicle.

1. Giriş
Hidropnömatik süspansiyonlar otomotiv sektöründe uzun yıllardır kullanılıyor olup, bazı uygulamadaki zorluklar nedeni ile
mekanik süspansiyon sistemleri kadar yaygınlaşmamıştır [1]. Ancak, kompakt tasarımları ve üstün sönümleme performansı
nedeni ile hidropnömatik süspansiyon sistemlerinin ticari, arazi ve askeri araçlarda kullanımı giderek artmaktadır [2]. Özellikle,
6x6 insansız kara taşıtı süspansiyon sisteminden, hedeflenen kullanım koşullarında araç yükünü taşımak, engellerin
aşılabilmesi amacı ile yükseklik kontrolü yapmak, yoldan gelen titreşim ve darbeleri en etkili sönümlemek gibi isteklerle
birlikte hidropnömatik sistemlerin kullanım gereksinimi de ortaya çıkmıştır.
*Sorumlu yazar, E-mail: tkocakulak@hidroan.com.tr
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Süspansiyon sistemlerinde pasif, yarı aktif ve aktif olmak üzere üç temel kontrol çeşidi bulunmaktadır. Pasif süspansiyon
sistemi bir aracın dinamik koşullarına uyum sağlayamayan, süspansiyon sistemini sınırlandıran, ayar yapılamayan sabit yay
ve sönüm katsayısına sahiptir. Pasif süspansiyon sistemi araç sürüş ve kullanım performansının bozulmasına yol açmaktadır.
Yarı aktif süspansiyon sistemlerinde ise yay ve sönümleme katsayılarının ayarları yapılabilmektedir [3]. Şekil 1’de pasif
süspansiyon sistemine ait sistem şeması görülmektedir.

Şekil 1. Süspansiyon sistem şeması girdi ve çıktı parametreleri [4]

Aktif süspansiyon sistemlerinde aracın tekerlek hızını, direksiyon ve tekerlek açılarını ve yük durumunu kontrol ederek
elektronik kontrol ünitesine iletmektedir. Kontrol ünitesi yol ve aracın durumunu denetleyerek aracın olması gereken konuma
istenilen hız profilinde getirebilmesi için aktüatörleri uyarmaktadır. Aktif süspansiyon sistemleri, pnömatik, hidrolik,
hidropnömatik ve elektromanyetik sistemler olarak çeşitlik göstermektedir [3].
Hidropnömatik süspansiyon sisteminin diğer sistemlere göre sönümleme, direngenlik, maliyet, seviye kontrolü, tasarım alanı,
güvenilirlik ve servis gereksinimi yönünden birçok avantaj ve dezavantajı bulunmaktadır.
Tablo 1. Hidropnömatik süspansiyon sistemi avantaj ve dezavantajları [4]

Yay Karakteristiği
Damper ve Sönümleme
Karakteristiği
Seviye Kontrolü
Maliyet
Tasarım Alanı
Güvenlik
Servis Gereksinimi

Mekanik Yay ve
Damper
0

Pnömatik Yay ve
Damper
++

Hidropnömatik
Sistem
++

++

++

+

++
0
+
+

++
0
0
0

++
+
+
0

Üç farklı sistemin kullanımının getirdiği avantaj ve dezavantajlar Tablo 1’de verilmektedir. Hidropnömatik süspansiyon
sistemi diğer sistemlere göre yay karakteristiği ve seviye kontrolü bakımından büyük avantajlar sağlamaktadır. Tasarım alanı,
güvenirlilik, damper ve sönümleme karakteristiği bakımından ise avantajlıdır. Servis ve bakım konusunda diğer sistemlere
göre çok farklılık göstermemekle birlikte ilk satın alma maliyeti yüksektir [4].
Hidropnömatik süspansiyon sistemleri, bir aracın konfor ve dengesini belirgin şekilde arttıran, değişkenlik gösteren
sönümleme özellikleri nedeniyle birçok alanda yaygın olarak kullanımı sağlanmaktadır [5].

Şekil 2. Aktif kontrollü hidropnömatik süspansiyon sistem şeması [6,7]

Askeri uygulamalarda aktif kontrollü hidropnömatik süspansiyon sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Şekil 2‘de aktif
kontrollü hidropnömatik süspansiyon sistemi şeması görülmektedir. Sistem bünyesinde hidrolik silindir, elektrik kontrollü
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oransal valf, pompa, depo, orifiz ve hidropnömatik akümülatör bulunmaktadır. Bu sistem elemanların yanında araç ve yol
durumunun belirlenebilmesi, kontrol edilebilmesi için farklı sensör ve kontrol üniteleri de bulunmaktadır.
Hidrolik pompa süspansiyon sistemi için gerekli basınçlı yağ kaynağını sağlamaktadır. Hidrolik depo, hidrolik yağın soğuması
ve sistemde bulunan yağın hazırda bekletilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Araç ağırlığı ve yoldan gelen kuvvetler direk olarak
hidrolik silindire etki etmekte, yani hidrolik silindir araç yükünü taşımaktadır. Hidrolik silindirin kontrolü elektronik kontrollü
oransal valf ile sağlanmaktadır. Hidropnömatik akümülatör içerisinde ise basınçlı nitrojen gazı bulunmakta ve sistemde yay
görevi yapmaktadır. Sistemde kullanılan sensörlerün görevi ise araç ve yol üzerinden bilgi toplamak ve bu bilgileri elektronik
kontrol ünitesine göndermektedir. Elektronik kontrol ünitesi ise sensörlerden gelen bu bilgileri değerlendirerek aktüatörlerin
kontrolünü sağlamaktadır.
Venkateswara Reddy, bir otomobil için hidropnömatik ve mekanik süspansiyon sistemi modeli oluşturmuş ve model
üzerinden iki süspansiyon sistemi için sonuçlar elde etmiştir. Model sonuçların karşılaştırılması ile araç üzerinde
hidropnömatik süspansiyon sisteminin kullanılması ile araç gövde ivmelenmesinin %79,5 oranında azaldığı gözlemlenmiştir
[8]. İbrahim Badway, hidropnömatik süspansiyon sistemi üzerinde çeşitli sensörler ve PID denetleyiciler ile engelleri önceden
tespit edip, süspansiyon sisteminin engele göre önceden adaptasyonunu sağlamaktadır. Bu çalışmada aktif kontrollü
hidropnömatik süspansiyon sistemi ile daha iyi bir yol tutuşu ve daha iyi bir sönümleme etkisinin elde edildiği görülmüştür
[4]. Caner Büyükördek, hidropnömatik süspansiyon sistemini temel yay ve sönüm özellikleri bakımından incelemiş ve klasik
mekanik süspansiyon sistemi ile karşılaştırmıştır. Aynı sönümleme ve salınım karakteristiğine sahip hidropnömatik ve
mekanik süspansiyon sistemlerinin salınım cevaplarını incelemiş ve hidropnömatik süspansiyon sisteminin geliştirilmesi
konusunda çalışmalar yapmıştır [9]. Kahraman Küçük ve arkadaşları, 8x8 sürüş yeteneği olan, teleskobik bomlu vinç taşıyıcısı
ağır ticari vasıta için hidropnömatik süspansiyon sistemi tasarlamıştır. Geliştirilen sistemin 8x8 ağır ticari araç için
uygulanabilirliğini test etmişlerdir. Elde edilen sonuçları prototipe ait simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırmışlardır.
Hidropnömatik süspansiyon sisteminin performans ve sürüş konforu açısından mekanik süspansiyon sistemlerine göre daha
iyi olduğu sonucuna varmışlardır [10]. Ferhat Sağlam ve Y. Samim Ünlüsoy, üç akslı bir araç üzerinde kullanılan, birbirine
bağlı hidropnömatik süspansiyon sistemlerinin sürüş konforu için optimizasyonunu gerçekleştirmiştir. Birbirine bağlı
hidropnömatik süspansiyon sistemlerinin, bağımsız hidropnömatik süspansiyon sistemlerine göre aracın sürüş konforu ve yol
tutuş performanslarını önemli ölçüde artırabildiğini gözlemlemişlerdir [11]. Halil Yahya Yeşilyurt ve Özgen Akalın, 10 tonluk
bir zırhlı araç için hidropnömatik süspansiyon sistemi modellemiş ve aracın dikey dinamiklerini farklı senaryolarda
incelemişlerdir. HPS (“Hydro-Pneumatic Suspension”) sistemi ile araca iki NATO standart test prosedürü uygulamışlardır.
Birincisi, yarı yuvarlak engel tekniği olarak adlandırılan, aracın yarım yuvarlak silindir geometrisi üzerinde farklı hızlarda
çalıştırılması ve dikey koltukivmesi 2,5 g’ye ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilerek yapılır. Bu test için 4 ve 8 inç yarıçapına sahip
iki engel geometrisi oluşturulmuş ve simülasyonu yapılmıştır. Dikey dinamikler için ikinci simülasyon tipi, sürüş titreşimine
maruz kalan bir insan tarafından çekilen gücü sürüş kalitesi olarak kabul ederek sönümleyebilen güç tekniğidir. Bu testte,
sürücü üzerindeki emilen gücün 6 W'a ulaştığı seyir hızını tanımlamak için (Aberdeen Proving Ground standards) APG-11,
APG-29a ve APG-IV tarafından farklı hızlarda belirlenmiş olan önceden tanımlanmış üç yol profili üzerinden araç sürülmüş
ve incelenmiştir [12]. Peng Zhang, Yongchao Li, Pengzhen Li, hidropnömatik süspansiyon sisteminin performansını
incelemek için Matlab/Simulink yazılımıyla bir model oluşturmuşlardır. Simülasyonda farklı parametrelerin yay ve
damperlerdeki sertlik ve sönümleme özellikleri üzerindeki etkisi incelemişlerdir. Simülasyon sonuçlarında hidropnömatik
süspansiyon sisteminin doğrusal olmayan sertlik ve sönümleme özelliklerine sahip olduğunu yüksek frekanslı titreşimde daha
iyi sönümleme etkisine sahip olduğunu gözlemlemişlerdir [13]. Shen Yanhua, Zhao Junfeng, Yang Jue, Huang Xiaxu, bir
hidropnömatik süspansiyon sistemi tasarlamak için simülasyon modeli oluşturmuşlardır. Doğru bir simülasyon modeli elde
etme için hidropnömatik süspansiyon sistemine dayanan bir test platformu oluşturmuşlardır. 50 tonluk bir mayın aracının ön
kısmındaki hidropnömatik süspansiyonun modeli oluşturulmuş ve farklı sönümlememe deliklerinin titreşim sönümleme
karakteristiğine etkisini incelemişlerdir [14]. Bo Yang, Si-zhong Chen, Zhi-cheng Wu, konfor açısından istenileni elde etmek
adına, arazi aracı için çift akümülatörlü bir hidro-havalı süspansiyon sistemi geliştirmişlerdir. Geliştirilen süspansiyonun
çalışma prensibini ve yapı elemanlarını incelemişlerdir. Geliştirilen süspansiyonun matematiksel modeli oluşturularak ikiz
akümülatörlü hidropnömatik süspansiyon parametreleri, araç gövdesi dikey ivmesi, süspansiyon hareketi ve dinamik lastik
yükü üzerindeki etkisi çeyrek taşıt modeline dayalı simülasyonla incelemişlerdir. Ayrıca tek akümülatörlü hidropnömatik
süspansiyon sistemi ile çift akümülatörlü hidropnömatik süspansiyon sistemini aracın sürüş konforu açısından incelemişlerdir.
Sonuç olarak çift akümülatörlü hidropnömatik süspansiyon sisteminin sürüş konforu açısından kayda değer gelişmeler
sağladığı ve arazi aracı için daha uygun olduğu sonucuna varmışlardır [15].
Bu çalışmada, 6x6 askeri kara platformu üzerinde kullanılacak olan süspansiyon sisteminin MATLAB/Simulink üzerinde 1/6
araç modeli oluşturulmuştur. Kara platformu süspansiyon sisteminin SOLIDWORKS çizim programı üzerinde tasarımı
yapılmıştır. Oluşturulan modelde kullanılmak üzere simülasyon girdileri belirlenmiş ve hidropnömatik süspansiyon alt
sistemlerinin modellenmesi gerçekleştirilmiştir.
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2. Sistem Elemanlarının Tanımlanması ve Parametrelerinin Belirlenmesi
Aktif kontrollü hidropnömatik süspansiyon sisteminin modellenebilmesi için sistem parçalarının tanımlanması ve gerekli
parçaların karakteristiklerinin bilinmesi gerekmektedir. 1/6 taşıt modelinde kullanılan parçalar ayrı ayrı incelenmiştir. 6x6
askeri kara platformu üzerinde kullanılacak olan, SOLİDWORKS üzerinde tasarımı yapılan süspansiyon sistemi Şekil 3’de
görülmektedir.

Şekil 3. 6x6 Askeri kara platformu hidropnömatik süspansiyon sistemi ve mekanizması

6x6 kara platformunun toplam yüklü kütlesi 10600 kg olup maksimum %40 değerlerinde ki eğimi tırmanabilmektedir. Kara
platformu karın altı yüksekliği 0 ile 720 mm arasında ayarlanabilmektedir. Aracın %40 değerindeki eğim üzerinde maksimum
ivme ile hareket etmesi durumunda aracın ağırlık merkezi geriye doğru kaymakta ve arka süspansiyon silindirine etki eden
kuvvet değeri artmaktadır. Aracın maksimum şartlarında arka kol bağlantı noktasına 33844,5 N kuvvet etki etmekte ve sistem
mekanizmasından dolayı silindire 101533,5 N kuvvet etki etmektedir. Aracın normal kullanımında ise süspansiyon koluna
50953,14 N kuvvet etki etmektedir. Model üzerinde kullanılan yaylanan kütlenin maksimum değeri 5195 kg olarak girdisi
sağlanmış olup, maksimum kullanım şartlarına uygun hidrolik silindir seçimi yapılmıştır. Hidrolik silindir taşıyacağı yük ve
hareket kabiliyeti açısından gerekli hesaplamalar yapılarak iç çapı 90 mm dış çapı 110 mm, silindir kurs boyu 250 mm olarak
belirlenmiştir. Hidrolik silindir üzerinde kullanılacak mil çapı ise 60 mm olarak belirlenmiştir.
6x6 hidrolik kara platformu 1/6 süspansiyonun modeline yol girdisi olarak, APG (Aberdeen Proving Ground) test
standartlarında bulunan yarım daire darbe tipi tümsekler kullanılmıştır. 6x6 kara platformunu süspansiyon sisteminin bu
tümsekler üzerinden geçmesi durumunda yaylanan gövdenin yer değiştirmesi ve ivmesi incelenmiştir. Yarım daire darbe tipi
tümsekler 10, 15, 20, 25 ve 30 cm çapında çelik yarım daireden oluşmaktadır. APG test standartlarına uygun yarım daire darbe
tipi tümsek Şekil 4’te görülmektedir.

Şekil 4. APG (Aberdeen Proving Ground) yarım daire darbe tümseği [16]

2.1. Hidropnömatik akümülatör
Hidropnömatik akümülatörler yaylanma ve sönümleme sağlayan sistem elemanıdır. Akümülatörün bir kısmı azot gazı ile dolu
olup diğer kısmı hidrolik devreye bağlıdır. Hidrolik pistonun hareketi ile akümülatöre akış sağlanmakta ve hidrolik yağın
basıncı artmakta veya azalmaktadır. Hidrolik yağ basıncının artması veya azalması ile akümülatör gaz basıncı da
değişmektedir. Hidrolik yağ basıncının artması ile yağ basıncı gaz basıncını yenerek sıkışır, yağ basıncının düşmesi ile gaz
genişleyerek hidrolik yağ sisteme geri dönmektedir. Hidropnömatik akümülatörün sabit yay katsayısı bulunmayıp şartlara
göre değişim göstermektedir. Hidropnömatik akümülatörlerin pistonlu, balonlu ve diyaframlı tipleri yaygın olarak
kullanılmaktadır [17].
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Tablo 2. Hidropnömatik süspansiyon sistemi karakteristik özellikleri ve sembolik gösterimi [9]
Diyaframlı Akümülatör

Balonlu Akümülatör

Pistonlu Akümülatör

0.2-4

0.1-10

0.5-2500

250

750

1000

<150

<150

<400

1:(6...8)

01:10

01:00

Çok düşük

Ortalamanın altı

Ortalamanın üstü

Çok iyi

Çok iyi

İyi

Orta basınçta, Süspansiyon Sistemi,
darbe sönümleme

Yüksek basınç gereken, orta ve
düşük boyutlu tasarımlar

Yüksek basınç oranı ve yüksek akış hızı
gerektiren, çarpışma test cihazları

Boyut [lt]
Max. Basınç [bar]
Debi [l/sn]
Max. Basınç Oranı [bar]
Maliyet
Tepki Karakteristiği
Kullanım Yerleri

Hidropnömatik akümülatörlerin çalışma karakteristiğini belirleyen parametre bulunmaktadır. Hidropnömatik akümülatör
seçiminde ön yükleme basıncı, akümülatör iç hacmi, maksimum giriş ve çıkış debisi, maksimum çalışma basıncı, izin verilen
çalışma sıcaklığı, yorulma dayanımı (kullanım ömrü) ve genel çalışma koşulları gibi bir özellikler dikkate alınmalıdır. Pistonlu,
balonlu ve diyaframlı tip akümülatörlerin karakteristik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir [4]. Akümülatör yağ hacminin
değişim formülü Eşitlik 1‘de
1

∆𝑉 =

𝑃 𝐾
𝑉0 ( 0) . [1
𝑃1

1

−

𝑃 𝐾
( 1) ]
𝑃2

(1)

Akümülatör gaz hacminin değişim formülü Eşitlik 2‘de,
𝑃1

𝑃2 =

(2)

𝑘

1−
[

∆𝑉

1
𝑃 𝐾
𝑉0 ( 0 ) ]
𝑃1

Akümülatörün minimum çalışma basıncının 0,9 katı, atmosferik basınçtan daha düşük olamaz. Akümülatörün statik durumda
gaz hacmi Eşitlik 3’te görülmektedir.
𝑉0 =

∆𝑉

(3)

1
1
𝑃 𝐾
𝑃 𝐾
( 0 ) ∙[1−( 1 ) ]
𝑃1
𝑃0

Modeli oluşturulan süspansiyon sistemi maksimum basıncı, debisi ve maksimum basınç oranı incelendiğinde diyaframlı tip
pnömatik akümülatörün sistem için uygun olduğu tespit edilmiştir. Oluşturulan model üzerinde kara platformu süspansiyon
sistemi için pnömatik akümülatör hacminin etkisi incelenerek optimizasyonu yapılmıştır.
2.2. Hidrolik pompa
Hidrolik pompa hidropnömatik sisteme gerekli basınçlı yağın sağlanması amacı ile kullanılan devre elemanıdır. Temelde
tüm pompa çeşitleri deplasman adıyla anılırlar. Deplasman, pompa milinin bir turunda sisteme yollamış olduğu yağ hacmini ifade eder. Farklı amaçlar ve istenilen birçok parametre ışığında endüstride geniş bir aralıkta pompa çeşitleri bulunmaktadır. Hidrolik pompaya hareket içten yanmalı dizel motor tarafından sağlanmaktadır. Hidropnömatik süspansiyon
sistemi için gerekli hidrolik yağı optimum basınç ve debide sağlayabildiği kabulü yapılmıştır.
2.3. Yön kontrol valfi
Yön kontrol valfi, silindirin kontrol edilebilmesi amacı ile devrede kullanılan ve hidrolik yağa kontrol sağlayan devre
elemanıdır. Bu sistemde çift etkili silindirin konum, hız kontrolü ve elektronik olarak kontrolünün yapılabilmesi için 4
yollu 3 konumlu selenoid kontrollü oransal valf kullanılmaktadır. Hidropnömatik süspansiyon sistemi üzerinde kullanılan
yön kontrol valfinin optimum değerlere sahip olduğu kabulü yapılmıştır.
2.4. Akış kısıcı (orifis)
Orifisler akışkan kontrolünde kullanılan temel bileşenlerden biridir. Orifisin temel kullanım amacı hidrolik sistemde temel
kullanımı hız ve akış kontrolü yapmak olup farklı amaçlarda da kullanımları bulunmaktadır [18]. Akış kısıcı (orifis) hidrolik
silindir pistonuna etki eden darbelerin sönümlenmesi amacı ile sistemde kullanılmaktadır. Hidropnömatik süspansiyon sistemi
üzerinde damper görevi yapmaktadır. Oluşturulan model üzerinde kara platformu süspansiyon sistemi için orifiz çapının etkisi
incelenerek optimizasyonu yapılmıştır. Hidrolik devre üzerinde orifisin etkisinin hesaplandığı formüller Eşitlik 4’te
görülmektedir.
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𝑄𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑧 = 0,6. 𝛼𝑘 .

2
𝑑𝐵.
𝜋

4

√

2∆𝑝

(4)

𝜌

2.5. Hidrolik hortum
Devre üzerinde kullanılacak hidrolik hortum özellikleri, sistem çalışma basıncı, sıcaklık ve ortam şartlarına uygun seçilmiştir.
Hidrolik hortum çapı aşağıda bulunan denklemler kullanılarak hesaplanmıştır. Bir hidrolik hortum veya boruya ait kesit
görüntüsü Şekil 5’te görülmektedir. Hidrolik hortum çapının hesaplandığı denklem, Eşitlik 5’te verilmiştir.

Şekil 5. Hidrolik hortum veya boru kesit görüntüsü

𝑑=√

400 𝑄

.

(5)

6.𝜋 𝑣

3. Süspansiyon Sistemlerinin Matematiksel ve Simulink Modeli
Prototipi yapılacak bir sistemin matematiksel modellenmesi veya simülasyon programları üzerinden sistemin çalışma
performansının ve oluşabilecek hataların en aza indirgenebilmesi mühendislik alanında önemli bir yer kaplamaktadır. Bunların
yanında sistem üzerinde kullanılacak bileşenlerin özelliklerinin belirlenmesinde de yardımcı olur [8].
6x6 askeri insansız kara platformunun kullanılacak olan aktif, çift serbestliğe sahip süspansiyon sisteminin ilk olarak
sadeleştirilmiş olan tek serbestlik dereceli pasif süspansiyon sisteminin modeli oluşturulmuştur. Sistem bünyesinde hidrolik
silindir, orifiz ve hidropnömatik akümülatör bulunmaktadır. Hidropnömatik süspansiyona ait matematiksel model
oluşturulmuştur. Daha sonrasında matematiksel denklemler simulink simülasyon programında modellenmiştir. Çıkarılan
matematiksel modelde yağın sıkıştırılamadığı varsayılmıştır. Şekil 6’da tek serbestlik dereceli süspansiyon sistem şeması
görülmektedir. Burada my taşıt kütlesini, Xy gövde konumunu ve Xt ise yol profil girdisini göstermektedir.

Şekil 6. Tek serbestlik dereceli hidropnömatik süspansiyon sistemi şematik gösterimi [7]

Akümülatörde bulunan statik durum gaz hacmi Vs, gaz hacmi değişimi Vd, piston alanı ise Ap ile ifade edilmektedir. Eşitlik
6’da bulunan n ise politropik gaz sabitini temsil etmektedir.
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𝑉𝑑 = [𝑉𝑠 + 𝐴𝑃 (𝑋𝑦 − 𝑋𝑡 )]

𝑛

(6)

Akümülatörde ki basınç değişiminin hesaplanabilmesi için ilk önce akümülatör statik denge konum basıncının hesaplanması
gerekmektedir. Akümülatör statik denge basıncı Eşitlik 7’de bulunan formül ile hesaplanabilmektedir. Eşitlik 7’de bulunan Pa
atmosfer basıncını ifade etmektedir.
𝑃𝑠 = 𝑃𝑎 +

𝑚𝑦 𝑔

(7)

𝐴𝑝

𝑉

𝑃𝑑 = 𝑃𝑠 ( 𝑠 )

𝑛

(8)

𝑉𝑑

Burada Ps ve Vd ifadeleri yazılarak Eşitlik 9 elde edilmektedir. Akümülatör değişken gaz basıncının elde edildiği denklem
Eşitlik 9‘da görülmektedir.
𝑚𝑦 𝑔

𝑃𝑑 =

[ 𝐴 +𝑃𝑎 ]𝑉𝑠𝑛
𝑝
[𝑉𝑠 +𝐴𝑝(𝑋𝑦 −𝑋𝑡 )]

(9)

𝑛

Akümülatör gaz basıncı ile piston alanı çarpılarak bulunan, akümülatör gaz kuvveti Eşitlik 10‘da verilmiştir.
𝐹𝑦𝑎𝑦 =

[𝑚𝑦 𝑔+𝑃𝑎 𝐴𝑝 ]𝑉𝑠𝑛
[𝑉𝑠 +𝐴𝑝 (𝑋𝑦 −𝑋𝑡 )]

(10)

𝑛

Akümülatörün sistemde oluşturduğu yay etkisine ait yay sabiti formülü Eşitlik 11’de verilmektedir.
𝑘𝑔𝑎𝑧 =

𝑑𝐹𝑦𝑎𝑦

=

𝑑(𝑋𝑠 −𝑋𝑢 )

−𝑛𝑉𝑠𝑛𝐴𝑝 [𝑚𝑦 𝑔+𝑃𝑎 𝐴𝑃 ]
[𝑉𝑠+𝐴𝑃 (𝑋𝑦−𝑋𝑡 )]

(11)

𝑛+1

Sistemde piston yönünün belirlenebilmesi amacı için Eşitlik 12’de bulunan “sign” fonksiyonu kullanılmaktadır.
1
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑧̇) = {0
−1

𝑧̇ > 1
𝑧̇ = 0
𝑧̇ < 1

(12)

𝑧̇ = 𝑥̇ 𝑦 − 𝑥̇ 𝑡

(13)

Hidropnömatik süspansiyon sisteminde damper olarak kullanılan orifisin, borularda oluşan sürtünme ve akümülatör girişinde
uygulanan kısılmanın dahil edildiği toplam sönümleme kuvveti Eşitlik 14’te verilmektedir. Eşitlik 14’te görülen denklemde
damper sönümleme kuvveti, sırasıyla orifis, borularda oluşan sürtünme ve akümülatör dar kesit alanının etkisi ele alınmıştır.
Boru kesit alanı, akümülatör dar kesit alanı, boru kanal boyu, orifis alanı, boru sürtünme katsayısı, yerel direnç katsayısı,
hidrolik yoğunluğu ve boşaltma katsayısı cd olarak sembolize edilmiştir.
2

1

𝐴𝑃 𝑧̇

2

𝐶𝑑 𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑠

𝐹𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟 = 𝜌 (

) 𝐴𝑃 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑧̇ ) + 𝜌𝜆

𝑙𝑝

(

2

𝐴𝑝 𝑧̇

2𝑑𝑝 𝐴𝑏𝑘𝑎

1

𝐴𝑝 𝑧̇

2

𝐴𝑎𝑘𝑎

) 𝐴𝑝 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑧̇ ) + 𝜌Ϛ (

2

) 𝐴𝑝 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑧̇ )

(14)

Yoldan gelen ve yaylanan kütleye etki eden kuvvetler toplamını veren denklem Eşitlik 16’da görülmektedir.
𝐹𝑦 = 𝐹𝑦𝑎𝑦 + 𝐹𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟
𝐹𝑦 =

𝑃𝑠 𝑉𝑠𝑛𝐴𝑝
[𝑉𝑠 +𝐴𝑝 (𝑋𝑦−𝑋𝑡 )]

𝑛

(15)
1

𝐴𝑝 𝑧̇

2

𝐶𝑑 𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑠

+ 𝜌 [(

2

) +𝜆

𝑙𝑝

(

𝐴𝑝 𝑧̇

𝐷𝑝 𝐴𝑏𝑘𝑎

2

) + Ϛ(

𝐴𝑝 𝑧̇
𝐴𝑎𝑘𝑎

2

) ] 𝐴𝑝 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑧̇ )

(16)

Yoldan gelen darbelere karşı yaylanan yüke etki eden ivme Eşitlik 17’de bulunan denklem ile elde edilmektedir. Süspansiyon
sistemine etki eden toplam kuvvetin, yaylanan yük kütlesine bölünmesi ile yaylanan kütle ivmesi bulunmaktadır.
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Şekil 7. Tek serbestlik dereceli hidropnömatik süspansiyon sistemi simulink modeli

Hidropnömatik süspansiyon sisteminde, değişken yay kuvvetinin hesaplandığı ve simulink modeli Şekil 8’de görülmektedir.

Şekil 8. Hidropnömatik süspansiyon sistemi yay kuvveti simulink modeli

Hidropnömatik süspansiyon sisteminde, değişken damper kuvvetinin hesaplandığı ve simulink modeli Şekil 9’da
görülmektedir.

Şekil 9. Hidropnömatik süspansiyon sistemi damper kuvveti simulink modeli
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Tek serbestlik dereceli hidropnömatik süspansiyon sistem modeline, simülasyon girdisi olarak alınan parametreler
belirlenmiştir ve simülasyona girdisi yapılmıştır.
4. Sonuçlar ve Değerlendirilmesi
Simülasyon girdisi olarak APG standartlarında bulunan, çap 250 mm yarım daire darbe tümseğinin girdisi yapılmıştır. Araç
250 mm çapında oluşturulan yarım daire tümsek üzerinden geçtiği durumda, süspansiyon sisteminin kinematik durumlardan
dolayı silindire 80 mm çapında bir yarım daire şeklinde darbe tümseği etki etmiştir. Aracın 20 km/h hızda hareket ettiği kabulü
yapılıp, tümseği 0,15 saniye sürede geçeceği belirlenmiştir. Silindire etki eden darbe tümseğinin profili Şekil 10’da
görülmektedir.

Şekil 10. APG standartlarında silindire etki eden darbe tümseği profili

Süspansiyon sisteminde kullanılacak hidropnömatik akümülatörün ilk yükleme gaz basıncı ve gaz hacmi önemli
parametrelerden birisidir. Simulink modeli üzerinden, sistemde kullanılacak akümülatör gaz hacminin, aracın yoldan gelen
darbelere karşı gerçekleştirdiği yer değiştirme miktarına etkisi incelenmiştir. Araç süspansiyon sistemine uygun olacağı
düşünülen ve kataloglardan seçilen 0,7-1-1,4 ve 2 litre hacimlere sahip olan akümülatörler için simülasyon sonuçları elde
edilmiştir. Bu farklı gaz hacimlerinin kullanılması durumlarında araç gövde yer değiştirmesi ve ivmesini içeren grafikler Şekil
11’de görülmektedir.

Şekil 11. HPS araç gövde konumuna ve ivmesine akümülatör gaz hacminin etkisi

Gaz hacmi arttıkça, akümülatör yoldan gelen darbelerin daha fazlasını üzerine alarak aracın daha az yer miktarda değiştirmeye
maruz kaldığı sonucuna varılmıştır. Sistem üzerinde 0,7 litrelik akümülatör kullanımında kara platformu gövdesi maksimum
1,76 m/s2 ivme ile 73,5 mm yer değiştirirken, 2 litrelik akümülatör kullanımında maksimum 1,56 m/s2 ivme ile 67 mm yer
değiştirdiği belirlenmiştir.
Sistem üzerinde gelen darbelerin sönümlenmesi amacı ile orifisler yani akış kısıcılar kullanılmaktadır. Şekil 12’de yaylanan
kütle konumuna ve ivmesine orifiz çapının etkisinin incelendiği grafikler görülmektedir.
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Şekil 12. HPS araç gövde konumuna ve ivmesine orifis çapının etkisi

Orifiz çapının azaltılması ile sönümleme katsayısında artış gözlemlenmektedir. Orifiz çapının azaltılması ile yaylanan kütle
yer değiştirmesinde azalmalar görülmüştür. Sistem üzerinde 2 mm2 alana sahip orifis kullanımında kara platformu gövdesi
maksimum 2,63 m/s2 ivme ile 87,5 mm yer değiştirirken, 5 mm2 alana sahip orifis kullanımında maksimum 1,6 m/s2 ivme ile
66 mm yer değiştirdiği belirlenmiştir.
6x6 kara platformunun eğimsiz yol şartlarında kullanılması durumunda hidrolik silindire 48069 N kuvvet etki etmektedir.
Fakat aracın eğimsiz yol şartlarından daha çok eğimli ve engebeli yol şartlarında kullanılacağı bilinmektedir. Süspansiyon
sistemine değişken yükler etki etmesi durumlarında araç gövdesinin yer değiştirmesi ve ivme değerlerinde oluşan
değişikliklerinde incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Aracın maksimum tırmanma eğiminde ve ivmelenme anında silindire
etki eden kuvvet 9750 kg olarak hesaplanmıştır. Süspansiyon sistemine etki eden kuvvetin 4900 kg ve 9750 kg arasında olduğu
birkaç farklı durum simülasyon üzerinde çözdürülmüş ve grafikleri elde edilmiştir. Şekil 13‘de silindire etki eden farklı
kuvvetlere göre, araç gövde konumu ve ivme değerlerini içeren grafikler bulunmaktadır. Silindire etki eden kuvvet arttıkça,
yaylanan kütlenin yer değiştirme miktarının azaldığı görülmüştür. Hidrolik silindir üzerine etki eden kütlenin 4900 kg olması
durumunda kara platformu gövdesi maksimum 1,6 m/s2 ivme ile 67,5 mm yer değiştirirken, 9000 kg olması durumunda ise
maksimum 1,25 m/s2 ivme ile 56 mm yer değiştirdiği belirlenmiştir.

Şekil 13. HPS araç gövde konumuna ve ivmesine silindire uygulanan kuvvetin etkisi

Yoldan gelen darbenin hidrolik silindire etkimesi sonucunda, süspansiyon sistemi gelen darbeye karşı yaylanma ve
sönümleme yapmaktadır. Kara platformu kütlesinin 4900 kg olduğu ve süspansiyon sistemi üzerinde kullanılması uygun
görülen akümülatör hacminin 1,4 litre ve orifis alanının 5 mm2 olduğu durum için simülasyon sonuç grafikleri Şekil 14’de
görülmektedir. Bu parametre girdileri baz alınarak simülasyon çalıştırılmış ve araç yaylanan kütle konumunun 66 mm,
ivmesinin ise 1,56 m/s2 olduğu sonucuna varılmıştır.
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Şekil 14. HPS yaylanan kütlenin optimum konum ve ivme değişimi

Bu çalışmada 6x6 askeri kara platformu üzerinde kullanılacak olan hidropnömatik süspansiyon sisteminin, tek serbestlik
dereceli ve pasif kontrollü şeklinde modellemesi yapılmıştır. Bir sonraki çalışmada çift serbestlik dereceli ve aktif kontrol
edilebilen hidropnömatik süspansiyon sistemi üzerine çalışma yapılacaktır. Simülasyonu yapılan hidropnömatik süspansiyon
sisteminin test düzeneği oluşturulup, yapılan modellemenin doğrulamasının yapılması hedeflenmektedir.
Semboller
1,4 (adyabatik sıkıştırma)

𝑘
∆𝑉

Efektif hacim (l)

𝑉𝑂

Akümülatör boyutu (l)

𝑃0

Gaz doldurma basıncı (bar)

𝑃1

Minimum servis basıncı (bar)

𝑃2

Maksimum servis basıncı (bar)

𝛼𝑘

Akış katsayısı (0,6-0,8)

𝜌

0,88 (kg/dm3)

𝑑𝐵

Orifiz çapı (mm)

∆𝑝

Basınç farkı (bar)

𝑄𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑧

Orifiz debisi (l/dk)

𝑑

Hortum çapı (mm)

𝑄

Hacimsel debi (l/dk)

𝑣

Hat yağ hızı (m/s)
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2 Karcan

Özet
Dizel motorlarda emisyon oranlarını düşürmek için yakıt tüketimini minimum seviyelerine indirmek hedeflenmekte ve bu
amaçla yeni tip enjektör ve dizel motor parçaları geliştirilmektedir. Bunun yolu ilk olarak enjektör ve nozullardaki sıkıştırma
oranını yani basıncı yüksek seviyeleri çıkarmaktan geçmektedir. Euro 7 emisyon normlarının gereklerini karşılayacak nozul
tasarımının ihtiyaç gösterdiği kompleks geometri, yüksek hassasiyet ve yüksek dayanım ihtiyacı, mevcut üretim platformlarında üretimlerini güçleştirmiş, enjektör üreticisi küresel aktörleri ciddi problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Nozul üreticisi
firmalar, yüksek maliyetli makine parkına yatırım yapmaktan çok mevcut üretim platformuna uygun takımlama sistemlerinin
geliştirilmesine ihtiyaç duymuşlardır. Bu araştırmada, dizel motor teknolojisinde Euro 6’dan Euro 7’ye geçişin getirdiği gereklilikler çerçevesinde dizel enjektör nozul tasarimi ve üretiminde ortaya çıkan güçlükler ve maliyet artışları değerlendirilerek,
mevcut üretim platformlarında Euro 7 nozul üretimi için geliştirilen alternatif bir takımlandırma sistemi değerlendirilmiştir.
Yapılan işleme deneyleri ile takımlandırmanın performansları doğrulanmış ve Euro 6 nozul üretiminde kullanılan üretim platformlarının Euro 7 nozul üretiminde de kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Dizel Motorlar; Emisyon; Euro 7 Normları; Nozul Üretimi; Kesici Takım Tasarımı; Takımlandırma.

The Effect of Euro 7 Emission Norms on Diesel Injector Nozzle Design and Manufacturing
Abstract
In diesel engines in order to reduce emissions, it is aimed to reduce fuel consumption to minimum levels and new types of
injectors and diesel engine parts are developed for this purpose. First, the way to do this is to increase the compression ratio in
the injectors and nozzles, ie the pressure. The complex geometry required by the nozzle design to meet the requirements of
Euro 7 emission norms, the need for high precision and high strength, made the production of existing production platforms
difficult, leaving global injector manufacturers facing serious problems. Nozzle manufacturers need to develop tooling systems
that are suitable for the existing production platform rather than investing in a high cost machine park. In this study, the
difficulties and cost increases in diesel injector nozzle design and production within the framework of the requirements of the
transition from Euro 6 to Euro 7 in diesel engine technology were evaluated and an alternative tooling system developed for
Euro 7 nozzle production in existing production platforms was evaluated. The tooling performance was confirmed by the
machining tests and it was concluded that the production platforms used in the production of Euro 6 nozzles can also be used
in the production of Euro 7 nozzles.
Keywords: Diesel Engines; Emission; Euro 7 Norms; Nozzle Production; Cutting Tool Design; Tooling.

1. Giriş
İçten yanmalı motorlarda, yanma sırasında yakıt içerisindeki Hidrokarbonlar, hava içindeki Oksijen ile birleşerek çeşitli bileşikler oluşturur, bunların % 99’u Su, Azot, Oksijen ve Karbondioksit gibi zararsız gazlardır. Çevre ve İnsan sağlığına zararlı
bileşikler ise; Karbon Monoksit (CO), Hidrokarbonlar (HC), Azot Oksitler (NOx) ve Katı Parçacıklar (PM) olarak sıralanmaktadır. Dünyada Emisyonlara yönelik ilk düzenlemeler 1968 yılında California’da, ilk sınırlama ise 1972 yılında Avrupa
Birliği ülkelerinde ECE R 15.00 Regülasyonu ve EEC 72/220 Yönetmeliği ile başlamıştır. Günümüzde; tüm gelişmiş ve gelişme yolundaki dünya ülkeleri, çeşitli standartlarla (EEC/ECE, EPA, JIS) Egzoz Emisyonlarına denetimler uygulamaktadır.
Karbon dioksit (CO2), Avrupa Birliği binek otomobil emisyon politikaları için tarihsel olarak önemli bir itici güç olmuştur.
1998 Kyoto Protokolü çerçevesinde, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, yeni otomobillerden ortalama CO 2 emisyonlarını 2008 yılına kadar 140 g/km'ye düşürmek için Avrupa Komisyonu ile gönüllü bir anlaşmaya varmışlardır [1]. Bu
durum dizel arabaların yıllık satış paylarının artmasına neden olmuştur. AB araba satışlarının yaklaşık % 25'i 1998'de
dizellerden oluşurken, bu pay 2004’ten itibaren % 50’ye yaklaşmaya başlamıştır [2]. Emisyon sınırları; araç sayısı ve
*Sorumlu yazar, E-mail: hakan.kucukturk@gazi.edu.tr
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çevresel etkilerinin artması, gelişen teknoloji, küresel ısınmada araçların rolü gibi etkenlerle ve atmosfere CO 2 emisyonlarının azaltılması (KYOTO) gibi hedeflerle, her dört -beş yılda bir gittikçe düşürülerek sıkılaştırılmaktadır. Bazı yerel
yönetimler (California, Londra, Milano vb.) “Low Emission Zone” amaçlı veya aşırı kirlilik nedeniyle daha da düşük
limitler (EEV) talep edebilmektedir. Emisyon sınırlarına uyum için motorlar sürekli geliştirilmekte, günümüzde motorlarda son derece kompleks ve pahalı teknolojiler kullanılmaktadır. Gelecekteki “Sıfır Emisyon” hedefi için, Elektrik veya
Hidrojen gibi alternatif enerjiler kullanan “Hibrid” motorların geliştirme süreci başlamıştır.
Dizel motorlarda emisyon oranlarını düşürmek için yakıt tüketimini minimum seviyelerine indirmek hedeflenmekte ve
bu amaçla yeni tip enjektör ve dizel motor parçaları geliştirilmektedir. Bunun yolu ilk olarak enjektör ve nozullardaki
sıkıştırma oranını yani basıncı yüksek seviyeleri çıkarmaktan geçmektedir. Bu koşullara uygun dizel enjektör parçalarının
malzeme yapıları ise dayanımı yüksek malzemelere ihtiyaç göstermekte, son geliştirilen ürünlerde Cr ve Ni alaşımlı malzeme kullanma eğilimi artmaktadır. Bu eğilim, parçanın basınca karşı dayanımını ve bu basınçlar altındaki sürtünmeaşınma davranışlarını iyileştirse de parçanın ihtiyaç duyulan yüksek hassasiyete sahip formlarda talaşlı imalatını oldukça
zor bir hale getirmektedir. Bu kapsamda yeni nesil dizel motor parçalarındaki gelişmeler maliyetleri de arttırmaktadır.
Bu çalışma kapsamında, yeni nesil Euro 7 tipi nozulları yüksek verimlilikle işlemek için hassas özel bir kesici takım seti
tasarlanmış ve prototip olarak üretimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan performans testleri ile Euro 7’ye geçiş maliyetlerini
azaltmak amacıyla geliştirilen takım setinin mevcut üretim platformlarında Euro 7 nozul üretimi için kullanılabilirliği
değerlendirilmiştir.
2. Emisyon Standartlarına Bağlı Değişimler
Günümüzde, otomotiv emisyonları hava kirliliğine neden olan en önemli etkenlerdendir. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca,
Avrupa Komisyonu (AK), özellikle göze çarpan iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltmak için özellikle yolcu taşıtlarına yönelik CO2 emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıştır [3]. NOx, CO2 ve CO gibi egzoz gazları atmosferin ve
çevrenin bozulmasının başlıca nedenleridir ve solunum ve cilt hastalıklarına yol açmaktadır. Emisyon düzenlemeleri,
egzoz gazı emisyonlarını zamanla sıfıra indirmek için tasarlanmıştır. Avrupa emisyon düzenlemeleri 1992 yılında yürürlüğe girmiş olup, Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Euro 6 düzenlemeleri yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler sonucunda belirlenen dizel motorlu binek taşıtları için emisyon değerleri Tablo 1’de görülmektedir [4].
Tablo 1. Dizel Motorlu Binek Taşıtları için AB Emisyon Standartları (g/km) [4]

Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6

Tarih

CO

HC+NOx

NOx

PM

07.1992
01.1996
01.2000
01.2005
09.2009
09.2014

2,72
1
0,64
0,5
0,5
0,5

0,97
0,7
0,56
0,3
0,23
0,17

0,5
0,25
0,18
0,08

0,14
0,08
0,05
0,025
0,005
0,005

2.1. Euro 7 Normları
Son 15 yılda, araç emisyon kontrol sistemlerinin ve diğer güç aktarma önlemlerinin artması nedeniyle Avrupa Birliği hava
kalitesi genel olarak iyileşmiştir; ancak şehirler hala hava kalitesi sınır aşımları yaşamaktadır. 17 Avrupa Birliği Üye Devletleri
şu anda NO2 ve / veya PM ve araç egzoz gazının zararlı bileşenlerine halkın maruz kalmasını azaltmak için daha fazla önlem
alınması gerektiği düşünülmektedir.
Dizel araçlardan ek vergi almak için Avrupa şehir yasalarıyla birleştirilmiş Euro 7 emisyon normları, dizel pazar payını etkileyecektir. Frost & Sullivan analizine göre, Batı Avrupa'daki dizel pazar payının mevcut % 53'ten % 50'nin altına düşmesi
beklenmektedir. Bu durum, şu anda pahalı olan, seçici katalitik indirgeme sistemleri (SCR'ler) gibi ileri partikül madde kontrol
teknolojilerinin ek maliyetlerinden kaynaklanmaktadır, ancak fiyatların 2020'ye kadar kabul edilme oranlarının % 15 ila % 20
oranında düşmesi beklenmektedir. Bu, dizel otomobillerin merkezi iş bölgelerine girmesini engelleyen farklı Avrupa şehir
politikaları ile ek vergilere sahip özel ultra düşük emisyon bölgeleri ile birlikte, dizel piyasasını küçülmeye zorlayacaktır. 3
Alman üreticinin, benzinli aktarma organları portföyündeki yeni plug-in ve full hibrid modellerin piyasaya sürülmesi ile dizel
bağımlılıkların azaltılması beklenmektedir. Dizel emsallerinin hibridizasyonu, bir dizel motorunun hibridize edilmesindeki
maliyet farkları nedeniyle aynı hıza şahit olabilmektedir. Gelişmiş dizel güç aktarma sistemi ile ilgili ek maliyet, baz motor
üzerinden 400 € - 900 € arasında değişmektedir. Sürekli değişken valf teknolojisi (CVVT), doğrudan benzin enjeksiyonu (GDI)
ve küçültme gibi teknolojilerin uygulanması, bir benzinli motorun selefine göre yakıt tasarrufu potansiyelini % 20 ila % 25
oranında artırmaktadır. Orjinal parça üreticileri, 2018 yılına kadar her otomobil segmentinde GDI ve CVVT'li küçültülmüş
motorları piyasaya sürmeye çalışmaktadır. Bu, start stop, yalın yanma stratejisi ve gelişmiş şanzımanlar (CVT ve DCT) gibi
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teknolojilerle birleştiğinde, üreticilerin 2020 CO2 hedeflerine ulaşmalarında yardımı olacağı görülmektedir. Küçültme ile ilgili
ek maliyet, yaklaşık 1.700 ila 2.000 € arasında olacaktır [5]. Bu durum düşük segmentteki dizel otomobil pazarını olumsuz
yönde etkileyecektir.
17 Nisan 2019’da, Avrupa Parlamentosu ve Konsey, 2020 sonrası dönemde AB’de yeni binek ve hafif ticari araçlar (minibüsler) için CO2 emisyon performans standartlarını belirleyen 2019/631 sayılı Tüzüğü (AB) kabul etmiştir.
Beklenen faydalar arasında;
 2030 yılında 2005 yılına kıyasla karayolu taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının % 23 oranında azaltılması ve Üye Devletlerin Çaba Paylaşım Yönetmeliği uyarınca ulusal hedeflerine ulaşmalarının desteklenmesi;
 2030'da satın alınan ortalama yeni bir otomobilin ömrü boyunca ortalama 1,100 Euro ve ortalama yeni bir kamyonet için
yaklaşık 4,000 Euro olan tüketiciler için tasarruf elde edilmesi;
 2030'da yaratılan yaklaşık 60.000 iş ve AB'de piller üretilirse 80.000'e kadar olan istihdamın toplam ekonomi üzerindeki
olumlu etkileri;
 Otomotiv sektöründeki çalışanların yeterli şekilde yeniden toplanmasını ve yeniden tahsis edilmesini sağlamak için yeterli
zaman sağlayan sıfır emisyonlu mobiliteye doğru yumuşak ve kademeli bir geçiş;
 Yatırımcılara, altyapının yeniden yakıt doldurulması ve yeniden doldurulması konusunda bir sinyal vermesi; sıfır ve düşük
emisyonlu araçların kullanılmasına olanak tanıyan koşulların yerine getirilmesinin sağlanacağı belirtilmektedir [6].
2.2. Dizel Enjektör Nozul Tasarımı ve Üretimindeki Değişiklikler
Dizel motorlarının yüksek verimi, düşük kullanım maliyeti, yüksek dayanım ve güvenilirlikleri onları pazarda lider duruma
getirmiştir. Dizel motor pazarının bu denli hızlı bir şekilde büyümesi, çevreyle ilgili oluşabilecek sorunların dikkatli bir biçimde incelenmesi ve değerlendirilmesini gerektirmiştir. Dizel motorlarında yanma sonucu oluşan egzoz gazındaki kirleticilerin en önemlileri; partikül madde (PM), azot oksit (NOx), hidrokarbon (HC) ve karbon monoksit (CO) emisyonlarıdır. Dizel
motorlu taşıtlar, dizel motorların termal verimlerinin daha yüksek olması sebebiyle, benzin motorlu taşıtlara göre daha az CO
ve yanmamış HC açığa çıkarırlar. Fakat dizel motorlarda açığa çıkan PM ve NOx emisyonları, benzin motorlu taşıtlara göre
daha yüksektir [7].
Euro emisyon standartları Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olup, egzozdan çıkan zararlı gaz ve partikülleri, kademeli olarak
ve belirli bir takvim içerisinde azaltma programının genel tanımıdır. Bu gazların zamanla kademeli olarak azaltılması hedeflenmektedir. Euro standardında rakam büyüdükçe taşıtların çevreye verdiği zarar azalmaktadır. Dünyada California’da emisyonlara yönelik ilk düzenlemeler 1968 yılında, ilk sınırlama ise 1972 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde ECE R 15.00 Regülasyonu ve EEC 72/220 Yönetmelik'i ile başlamıştır. Euro 6 Avrupa Birliği ülkelerinde Eylül 2014 itibarıyla yürürlüğe girmiş
ve tüm yeni taşıtların Euro 6 limitlerini karşılaması zorunlu olmuştur. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve düzenleyicileri, benzin
araçların dizelden daha fazla karbondioksit salınımına sebep olduğu için dizel araçlara önemli destekler vermiş ve bu sayede
yukarıda adı geçen dev otomotiv firmaları dizel araç teknolojileri için milyarlarca Euro'luk yatırımlar yapmışlardır. VW emisyon skandalıyla birlikte dizel konusunda daha sert kararlar alınacağı ortada olup bu amaçla Euro 7 standardı hazırlanmış ve
2021 yılı itibariyle de yürürlüğe girmesi planlanmıştır. Bu durum dizel motorlar için parça üreten firmaları şimdiden hareket
geçirmiş ve normun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için prototip üretme çalışmaları başlamış, en önemli bileşen konumunda
olan Euro 7' ye uygun dizel yakıt enjektörleri için nozul tasarımları geliştirmişlerdir. Ancak bu tasarımların ihtiyaç gösterdiği
kompleks geometri, yüksek hassasiyet ve yüksek dayanım ihtiyacı mevcut üretim platformlarındaki üretimi güçleştirmiş, prototiplerde ciddi problemlerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu sebeple nozul üreticisi firmalar, yüksek maliyetli makine parkına
yatırım yapmaktan çok mevcut üretim platformuna uygun takımlama sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymuşlardır. Bu
takımlamanın performansı gelecek nesil Euro 7 normlarına uygun taşıtların fiyatları üzerinde de etkili olacağından bir anlamda
bu sıkı normların yaratacağı yüksek ek maliyetlerin düşürülmesiyle dizel motorların geleceği de şekillenmiş olacaktır.
2018 yılı itibariyle üretilecek olan dizel motorlara takılması planlanan yeni tip nozullar sektörün dev firmaları tarafından tasarlanmış olmakla birlikte prototip üretimlerinde dahi bir çok sıkıntılar yaşanmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü gibi Euro 7 nozullarda;
 Bir önceki Euro 6 tipi nozullara göre 4 kat daha yüksek yüzey kalitesi,
 Yakıtın daha rahat akması için açılar yerine nozul iç bölgesinde daha radyuslu geçişler ve
 Tüm bu ölçülerin de aynı zamanda 4 kat daha dar toleranslı üretilmesi beklenmektedir.
Nozul üreticilerinin 2 farklı üretim şekli vardır. İlki takımları da aktif olarak kullanmaktadır (döner takım/döner iş parçası).
Yıldız şeklinde döner tablalı bir üretim yöntemi olduğundan en uzun süren operasyon süresi parçanın çıkış süresini ifade
etmektedir. Diğer yöntemde ise sabit takım/döner iş parçası uygulaması söz konusu olup takımlama için maks. 9 takımlık bir
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taret mevcuttur. Taretteki istasyonlardan tornalama işlemleri dışında maksimum altı istasyonun delik takımları için kullanılması mümkündür. Bu yöntemde diğerine göre daha yavaş üretim yapılsa da hassasiyet ve yüzey kalitesi anlamında daha rijit
ve hassas üretim gerçekleştirilmektedir. Bu yönteminin en büyük dezavantajı ise takım istasyon sayısının sınırlı olmasıdır.
Yeni Euro 7 tipindeki gereksinimler ancak bu ikinci üretim yöntemi ile sağlanabilmektedir. Bundan dolayı Euro 7 için tasarlanacak olan takımların sayısı maksimum 9, delik operasyonları için de maksimum 6 adet olmalıdır. Oysa ki Euro 7 nozul
geometrisinde 8 ayrı delik işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yeni nesil Euro 7 nozulların üretimi için
takım sayısını minimize ederek en fazla 6 delik takım kullanılarak üretimin sağlanabileceği bir takımlama sisteminin geliştirilmesi, tasarımı ve prototip üretimin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Enjektör ve nozullardaki sıkıştırma oranını yani basıncı yüksek seviyeleri çıkarmak için enjektör parçalarının malzeme yapıları
dayanımı yüksek malzemelere ihtiyaç göstermektedir. Bu kapsamda son geliştirilen ürünlerde Cr ve Ni alaşımlı malzeme
kullanma eğilimi artmaktadır. Bu eğilim, parçanın basınca karşı dayanımını ve bu basınçlar altındaki sürtünme-aşınma davranışlarını iyileştirse de parçanın ihtiyaç duyulan yüksek hassasiyete sahip formlarda talaşlı imalatını oldukça zor bir hale getirmektedir.
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Şekil 1. Euro 6 ve Euro 7 Nozul Tipleri

3. Geliştirilen takımlandırma sistemi
Delme, başlıca konvansiyonel işleme yöntemlerinden biridir [8]. Delme işleminde deliklerin kalitesi, işleme parametreleri ile
kesici takım ve iş parçası konfigürasyonlarına bağlıdır. Kurt ve ark. [9], iş parçasının, matkap geometrisinin ve matkap ucu
malzemesinin delinmiş deliğin daireselliğini etkileyen önemli parametreler olduğunu belirtmişlerdir. Geleneksel ve standart
matkap analizinde, matkap modellenirken aynı zamanda da bir matkabın üretim sırasında nasıl bir taşlama tezgâhında taşlanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bugün, matkap uçlarının karmaşıklığı ve yüksek işçilik maliyetleri, taşlama makinelerinin doğru, çok yönlü ve otomatik olmasını gerektirir. Bu nedenle, tüm imalat süreçlerinin merkezini oluşturan 3B (Üç Boyutlu) katı modelin matematiksel modelinin doğru belirlemek çok önemlidir [10].
Geliştirilen takımlandırma sisteminde, Raybalama işlemi ile 2. Operasyon olan derin delik delme işlemleri için ihtiyaç duyulan
farklı formlar aynı takımlar üzerinden elde edilecek şekilde tasarım ve imalat gerçekleştirilmiş ve bu sayede delik için ihtiyaç
duyulan takım ve taret istasyon sayısı 6’ya düşürülmüştür (Şekil 2). Böylelikle Euro 6 nozul üretiminde kullanılan takım
tezgâhlarının Euro 7 nozul üretimi için de kullanılabilmesi mümkün olmuş, takımların performansı laboratuvar ortamında ve
sahada yapılan deneylerle doğrulanmıştır.

Şekil 2. Euro 7 Nozul için geliştirilen takımlandırma sistemi

Euro 7 nozul üretimi için takımlandırma sistemi geliştirilmesinde; Deform-3D yazılımı ile yapılan analizler, prototip
takımların tasarımı, üretimi ve deneysel çalışma öncesi sonuçların tahmininde önemli rol oynamıştır. Yapılan pilot testlerde bazı takımlar için olumsuzluklar gözlenmiş ve pilot test sonuçlarına bağlı olarak tasarım ve üretim doğrulma ihtiyacı
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oluşmuştur. Performans testlerinde delik sayısındaki artışa bağlı olarak genel olarak Fz kuvvetinde de bir artış eğilimi
gözlenmiştir. Ancak bu artış eğilimi takım performansını olumsuz etkileyecek bir seviyeye ulaşmamıştır. Takım Burulma Momentindeki (Mz) değişimlerin Fz kuvvetindeki eğilime paralellik arz ettiği görülürken moment değerleri, her
bir takımın talaş yüküne bağlı olarak Fx ve Fy kuvvetlerinden etkilendiği için, daha geniş bir aralığa yayılmış, delik
sayısındaki artışa paralel bir miktar artma eğilimi sergilemiştir. - Nozul yüzeylerindeki ortalama yüzey pürüzlük değeri
Ra=0,34 µm olarak tespit edilmiş ve istenilen yüzey kalitesinin elde edildiği gözlenmiştir.
İşleme parametrelerinin optimizasyonu ve takım ömür testleri devam etmekte olup bu çalışmalar bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü, çapak oluşumu gibi delik kalitesini etkileyen faktörler, işleme parametrelerindeki değişimlere bağlı olarak
takım geometrisi ve kaplama türü gibi takım özelliklerinin takım aşınmasındaki etkileri değerlendirilecektir.
4. Sonuç
 Dizel motorlar için kirletici emisyonları kontrol etmek ve azaltmak benzinli motorlardan daha yüksek maliyetler gerektirmektedir. Benzinli motorlar için emisyon kontrol teknolojileri (hava-yakıt kontrolü ve katalitik işlem sonrası) yüksek bir
olgunluk seviyesine ulaşmıştır ve daha sıkı standartlar için bile artan uyumluluk maliyeti düşüktür. Öte yandan, dizeller
için emisyon kontrol teknolojileri (hava yönetimi, yakıt enjeksiyonu, son işlem dahil) daha karmaşıktır ve daha yüksek
maliyetler gerektirmektedir.
 Emisyon normlarına bağlı olarak, dizel motorlardaki bu gereksinimler daha yüksek dayanımlı malzemelerin seçimini de
beraberinde getirmektedir. Yüksek dayanımlı malzemelerin ihtiyaç duyulan yüksek hassasiyete sahip formlarda talaşlı
imalatı oldukça zordur. Ayrıca Nozul geometrisinin karmaşıklığı da imalat sürecini zorlaştırmaktadır.
 Euro 7 nozulların Euro 6 nozullara göre dört kat daha yüksek yüzey kalitesine sahip olması, yakıtın daha rahat akması için
nozul iç bölgesinde açılı yerine daha radyuslu geçişler açılması ve bu ölçülerin de dört kat düşük toleranslarla üretilmesi
hedeflendiğinden üretimi zordur.
 Euro 7 nozul tasarımının ihtiyaç gösterdiği kompleks geometri, yüksek hassasiyet ve yüksek dayanım ihtiyacı, mevcut
üretim platformlarında üretimlerini güçleştirmiş, enjektör üreticisi küresel aktörleri ciddi problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Nozul üreticisi firmalar, yüksek maliyetli makine parkına yatırım yapmaktan çok mevcut üretim platformuna uygun
takımlama sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymuşlardır.
 Bu amaçla, Euro 7 nozul geometrisindeki delik operasyonlarının üretiminde kullanılan takım sayısını azaltmak için bir
takım seti geliştirilmiş ve işleme deneyleri ile performansları doğrulanmıştır.
 İşleme deneyleri sonucunda takımlarda herhangi bir aşınma eğilimi ve performans kaybı gözlenmemiştir. Bu durum yapılan tasarım ve üretim faaliyetlerinin başarılı olduğunu ve Euro 6 nozul üretiminde kullanılan üretim platformlarının Euro
7 nozul üretiminde kullanılabileceğini göstermiştir.
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Levha Halindeki Termoplastik Kompozit Malzemelerin Isıtma ve Soğuma
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Özet
Günümüzde petrol rezervlerinin gittikçe tükenmesi, çevresel sorunların artması ve alternatif güç kaynaklarının maliyet, menzil
gibi konularda istenilen performansı verememesi araştırmacıları taşıtlarda ağırlık azaltma konusunda çalışmalara yönlendirmiştir. Taşıtlarda yakıt tüketiminin ve buna bağlı olarak egzoz emisyonlarının azaltılması yönünde metalden kompozit malzemeye geçiş çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmada, seri üretimde zaman ve maliyet kazancı sağlaması öngörülen termoplastik kompozit levhaların ısıtma ve soğuma parametreleri deneysel olarak incelenmiştir. Termal özellikleri önceden belirlenmiş 4,8 mm kalınlığa sahip iki farklı malzemenin ısıtma işlemi kızılötesi ısıtıcı sistem ile yapılmıştır. Ağırlıkça %30 ve %39
cam elyaf takviyesi içeren polipropilen kompozit levhaların yedi farklı mesafe ile üçer seviye ısıtma şiddetine göre ısınma/soğuma süreleri ve sıcaklık değerleri tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kalıpta şekillendirme; Kızılötesi ısıtma; Soğuma; Termoform; Termoplastik kompozit.

Investigation of Heating and Cooling Parameters of Thermoplastic Composite Materials in Sheet
Form
Abstract
Nowadays, the increasing depletion of oil reserves, increasing environmental problems, and the inability of alternative power
sources to provide the desired performance in terms of cost and range have led researchers to work on weight reduction in
vehicles. Transition from metal to composite materials has been accelerated in order to reduce fuel consumption and consequently exhaust emissions in vehicles. In this study, heating and cooling parameters of thermoplastic composite sheets which
are predicted to provide time and cost savings in mass production were investigated experimentally. The heating process of
two different materials, whose thermal properties have a predetermined thickness of 4.8 mm, is made by infrared heating
system. Heating / cooling times and temperature values of polypropylene composite sheets containing 30% and 39% by weight
of glass fiber reinforcement were determined according to seven different distances and three levels of heating intensity.
Keywords: Forming in mold; Infrared heating; Cooling; Thermoforming; Thermoplastic composite.

1. Giriş
Otomotiv sektöründe termoplastik kompozitlerin kullanımı, yakın zamana kadar, üst segment araçlarla ve iç trim parçaları
veya küçük yapısal parçalar ile sınırlıydı [1]. 2020 yılına kadar yürürlüğe girecek olan yeni CO2 emisyon düzenlemelerinin
etkisi, hafiflikleri ve termoset kompozitlere kıyasla elde edilebilecek daha kısa üretim süreleri sayesinde, termoplastik kompozitlerin büyük hacimli uygulamalarda metallerin yerini alması beklenmektedir [2]. Sürekli elyaf takviyeli termoplastik kompozitler, termoset eşdeğerlerine kıyasla nispeten yeni bir mühendislik malzemesi grubudur. Bununla birlikte, üstün mekanik
ve termal özelliklerinden dolayı, bu malzemeler sadece havacılık ve otomotiv uygulamaları için değil, giderek tüm endüstrilerde daha da cazip hale gelmektedir. Malzemeden beklenen mekanik performansın elde edilebilmesi için işleme koşulları
altındaki davranışları ve süreç parametrelerini belirlemek gerekmektedir [3]. Seri üretimde hızlı bir yöntem olan termoform
işleminde, düz plaka halindeki (güçlendirilmiş veya takviyesiz) termoplastikler ısı ve basınç uygulanarak istenilen üç boyutlu
şekle dönüştürülürler. Plaka, temaslı paneller veya çubuklarla ısıtma, sıcak havayı sirküle eden geleneksel fırınla ısıtma ve
kızılötesi ısıtıcılarla radyant ısıtma yöntemlerinden biri kullanılarak önceden ısıtılır. Isıtılan plaka daha sonra sıcaklık kontrollü,
önceden ısıtılmış eşli bir kalıba aktarılır ve soğuyana kadar yüzeysel basınç uygulanır. Termoform kalıbından çıkarılan parçanın artık kısımları kesilerek nihai ürün elde edilmiş olunur. Termoform süreci Şekil 1’de görüldüğü gibi ısıtma ve şekillendirme olmak üzere iki aşamadır. Tabaka biçimindeki malzemenin ısıtılması genellikle en efektif yöntem olan kızılötesi tipi
ısıtıcılarla sağlanır [4].
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Şekil 1. Termoform süreci

En uygun şekillendirme işleminde, malzeme özellikleri, plaka kalınlığı ve ekipman boyutları kadar ısıtma sıcaklığı, soğuma
süresi ve ısıtılan bölgenin durumu da ürünün kalitesinde kritik öneme sahiptir [5]. Baumard vd. ürün imalatı sırasında ortaya
çıkabilecek kusurları tahmin etmek ve termoplastik kompozitlerin termoform işlemi sırasındaki termomekanik davranışlarını
belirlemek için ön ısıtma ve şekillendirme adımlarını içeren iki basamaklı bileşik simülasyon çalışması yapmıştır [6]. Rahman
vd. yaptıkları çalışmada, bambu doğal elyafları ile takviye edilmiş polipropilen kompozit malzemelerin mekanik ve termal
özelliklerini araştırmışlar, verdikleri DSC termogramı üzerinden malzemenin kristallenme başlangıcı ile erime tepe sıcaklıkları arasındaki bölgede kompozit malzemeye şekil verilebileceğini belirtmişlerdir [7]. Labeas vd., karbon/PEI termoplastik
levhaların şekillendirilmesi için kızılötesi ile ön ısıtma yapılmış, ısıtma süresinin sıcaklık dağılımına etkisi araştırılmıştır. Isı
transfer mekanizmaları kullanılarak kalıpla plakanın teması nedeniyle oluşan ısı kayıpları simüle edilmiş ve en uygun kızılötesi
lamba sayısı, konumu, gücü bulunmuştur. Levha kalınlığının artmasıyla istenen sıcaklığa ulaşmak için gereken ısıtma süresinin de arttığı belirlenmiştir [8]. Buna ek olarak bazı araştırmacılar, ısıtıcı pozisyonunun, güç yoğunluğunun, reflektör kullanımının ve bir veya iki taraflı ön ısıtma durumlarının; ısı kayıplarına, malzeme sıcaklık dağılımlarına ve deformasyonlara etkilerini araştırmak için termomekanik simülasyon modelleri geliştirmişlerdir [9-12]. Janssen vd. yaptıkları çalışmada, hibrit
kompozit parçaların geliştirilmesinde termoplastik filmlerin yerleştirilmesi için yeni bir kızılötesi termal enerji sistemi kullanmışlardır. Katmanları ısıtan kızılötesi yayıcının gücünün levha malzeme özelliklerini etkilediği üç nokta eğme testi ile belirlenmiştir. Termoform işlemi sırasında yapısal bütünlüğü korumak için ön ısıtmanın erime sıcaklığının üzerinde olamayacağı
tespğt edilmiştir [13]. Campbell ve Cramer, anti-balistik bir askeri kask imalatında elyafla güçlendirilmiş termoplastik kompozti malzeme kullanmışlar ve çevrim süresi ile şekillendirme öncesi ısıtmada ısı transferini iyileştirme çalışması yürütmüşlerdir. Malzeme kalınlığının fazla olduğu bölgelerde uzun dalga boyuna sahip kızılötesi ısıtıcının yeterli olmadığı, uygun
ısıtma ve kısa ısınma süresi için yüksek frekansta ısıtma sağlanması gerektiği tespit edilmiştir [14].
Bu çalışmada, ağırlıkça %30 ve %39 cam elyaf takviyesi içeren polipropilen matriksten oluşan 4,8 mm ve 9,6 mm kalınlıklarında termoplastik kompozit plakaların elyaf oranı ve plaka kalınlığının ısıtma ve soğuma özelliklerine etkileri araştırılmış,
ısıtma işlemi için kullanılan kızılötesi ısıtıcının ısıtma şiddeti ve numuneye olan mesafesi değiştirilerek zamana bağlı sıcaklık
değişimleri incelenmiştir.
2. Materyal ve Metot
Tüm numuneler 20x10 mm2 boyutlarında kesilmiş, numunelerin tabanından 1 mm yükseklikte 1 mm çaplı delik açılmış ve
açılan deliğe J tipi bir termokupl yerleştirilmiştir. Termokupl ile ölçülen sıcaklık, Elimko marka, 6000 serisi, 12 kanallı, 1oC
hassasiyetinde ölçüm yapabilen kontrol cihazıyla okunmuştur. Numune ısıtıcıya belirli mesafelerde olması için tasarlanan
ayarlanabilir bir sehpa üzerinde ısıtıcı başlığın orta kısmında yer alacak durumda konumlandırılmıştır. Kızılötesi ısıtıcı manuel
durumda kullanılmış ve sadece şiddet değiştirilmiştir. Deneylerde kullanılan malzemelerin kompozisyonlarına ilişkin bazı
bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Levha malzemelerin yapısal özellikleri
Numune 1

Elyaf Biçimi
Elyaf Dağılımı (sağ/sol %)
Elyaf Oranı (ağırlıkça %)
Yoğunluk (g/cm3)
Yumuşama Sıcaklığı (oC)
Kristallenme Sıcaklığı (oC)
Erime Sıcaklığı (oC)

Kırpılmış
Rastgele
30
1,11
157
129
163

Numune 2

Kırpılmış ve çift yönlü dokunmuş
80/20
39
1,21
161
133
166
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Yumuşama, erime ve kristallenme sıcaklıkları dikkate alınarak ön denemeler yapılmış ve Tablo 2’de verilen deney tasarımı
oluşturulmuştur. Tasarımı yapılarak imal ettirilen 6 kW gücünde kızılötesi ısıtıcı sistem ile 30 mm aralıklarla 7 farklı mesafe
ve %2,5 aralıklarla her mesafede 3 farklı şiddet kullanılarak ısıtma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Mesafe (mm)
100
130
160
190
220
250
280

Tablo 2. Deney tasarımı
Şiddet (%)
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
30,0
32,5
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0

22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5

Ön denemelerde numuneler yumuşama sıcaklığına kadar ısıtıldığında numune yüzeyinin deformasyona uğradığı görülmüş ve
bu yüzden ısıtma sıcaklığı üst sınırına 150oC olarak karar verilmiştir. 150oC’ye ulaşılamadığı durumlarda 30 dk’da ısıtma
sonlandırılmıştır. Isıtma işlemi durdurulduktan sonra numune ortam sıcaklığında soğumaya bırakılmış ve numunenin 2 dk
içerisinde soğuma sıcaklığı takip edilmiştir. Resim 1’de deney düzeneği gösterilmiştir.

Resim 1. Isıtma deney düzeneği

3. Sonuç ve Değerlendirme
Kompozit malzemeler genellikle yumuşama sıcaklığında şekillendirilirler. Ancak, kristallenme ve erime sıcaklıkları arasında
herhangi bir sıcaklık değeri de işlem sıcaklığı olarak tercih edilmektedir [6]. Isıtma parametrelerini belirlemek için yumuşama
sıcaklığı referans alınsa da pratikte bu çok mümkün olmamıştır. Çünkü özellikle kızılötesi lambalara yakın mesafelerde malzeme yumuşama sıcaklığına varmadan yüzeyi tahriş olmaya başlamıştır.
Sıcaklık ölçümü, yüzeyde anlık meydana gelen içe göre daha yüksek sıcaklığı dikkate almamak için malzemenin iç ve tabana
en yakın bölgesinden yapılmıştır. İstenilen sıcaklık değerine mesafenin ve ısıtma şiddetinin etkileri dikkate alınarak varış
süreleri tespit edilmiştir. Çalışma durumlarına göre malzemenin ısıtıldığı yerden işlem göreceği alana kadar transferi söz konusu olduğunda malzemenin bir miktar soğuyacağı dikkate alınarak 2 dk içerisinde 150oC’den düştüğü sıcaklık değerleri de
tespit edilmiştir. Karşılaştırma yapmak üzere aynı kalınlıkta (4,8 mm) ama elyaf oranları ile biçimleri farklı (%30 kırpılmış
ve %39 dokunmuş+kırpılmış) iki çeşit kompozit levha seçilmiştir. Bunlara ilave olarak, iki aynı numune üst üste birleştirilerek
iki katlı hale getirilmiş ve kalınlığın etkisi de araştırılmıştır. 100 mm ile 280 mm arasında 30 mm aralıklarla 7 farklı uzaklıkta
ve her kademe mesafede %17,5 ile %52,5 arasında değişen 3 farklı ısıtma şiddeti kullanılarak ısıtma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde 1 nolu numune için N1, 2 nolu numune için N2 kısaltmaları kullanılmıştır.
Kızılötesi ısıtıcı şiddetinin, numune ile ısıtıcı arasındaki mesafenin, kompozit elyaf oranı ve kalınlığına göre, ısıtma süresine
ve sıcaklığına etkileri incelenmiştir. Şekil 2’de her şiddet seviyesinde iki kademe mesafenin ısıma süresine etkisi N1 için
karşılaştırılmıştır. Düşük ve orta şiddetlerde mesafenin artması 150oC’ye ısıtma süresini oldukça geciktirmiştir. Şiddetin yükselmesiyle birlikte mesafenin etkisi görece azalmıştır. Şekilde 3’te ise N1 ve N2 numunelerinin aynı şartlarda 150oC’ye ulaşma
süreleri karşılaştırılmıştır. Her iki numune içinde %52,5 şiddet ve 280 mm mesafede en az sürede istenilen sıcaklığa erişilmiştir.
Ancak, %22,5 şiddet ve 100 mm mesafede daha az enerji tüketerek N2 için 30 saniyelik bir farkla aynı sıcaklığa ulaşılabilmiştir.
N1 ile N2 arasındaki elyaf oranı farkı ısıtmayı etkilemiş ve elyaf oranı fazla olan N2, N1’e göre belirgin bir biçimde daha kısa
sürede istenilen sıcaklığa ulaşmıştır.
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Şekil 2. Farklı mesafe ve şiddetlerde N1’in 150oC’ye ısıtılma süreleri
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Şekil 3. N1 ve N2’ün farklı parametrelerde 150oC’ye ısıtılma sürelerinin karşılaştırması

Termoplastik kompozit levhaların termoform kalıpta şekillendirilme sürecinde; yarı mamül parçanın kızılötesi yardımıyla
ısıtılması, ısıtılan parçanın kalıba yerleştirilmesi ve şekil verilmesi; seri üretimde zaman açısından olduğu kadar nihai ürünün
güvenilir ve kaliteli olması için de önem arz etmektedir. Ortam sıcaklığının ısıtılmış parçanın sıcaklığına göre oldukça düşük
olması transfer sırasında soğumasına neden olmaktadır. DSC testiyle belirlenen kristallenme sıcaklığı bu durumda alt sınır
olarak kabul edilmektedir. Çünkü malzeme bu sıcaklıkta yarı kristalin yapıya dönüşmeye başlar ve şekil vermek zorlaşır.
Şekil 4’te belirli mesafe ve şiddetlere göre ısıtılan N1 ve N2 numunelerinin laboratuvar koşullarında 60 s’de soğudukları
sıcaklık değerleri karşılaştırılmıştır. Düşük ve yüksek şiddet ile mesafe değerlerinde N2’in, N1’e göre daha geç soğuduğu,
ama orta mesafe ile şiddetlerde benzer sıcaklıklara düştükleri görülmüştür. Düzenli ve kararlı bir sıcaklık değişiminden söz
edilemiyor olsa da bu bilgiler bir katalog görevi görmüştür. Şekilde N1 için 100 mm mesafe ve %22,5 şiddette ısıtıldıktan
sonra soğuma eğrisi verilmiş, kristallenme sıcaklığı 129oC olarak belirlenen N1’in bu şartlarda en fazla 50 s içerisinde şekillendirilmiş olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Şekil 5’te 100 mm mesafede iki farklı şiddete göre N1’in soğuma sıcaklığı değişimi verilmiştir. N2 için 4,06 dk süreyle 280 mm mesafe ve %52,5 şiddette ısıtma uygun bulunmuştur. Ancak enerji tasarrufu
dikkate alındığında 4,32 dk süreyle 100 mm mesafe ve %22,5 şiddette ısıtmanın uygun olduğu ve şekillendirmenin 60 s içerisinde tamamlanması gerektiği tespit edilmiştir.
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Şekil 4. N1 ve N2’ün farklı parametrelerde 60 s’de soğuma sıcaklıklarının karşılaştırması
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Şekil 5. 100 mm mesafede iki farklı şiddete göre N1’in soğuma sıcaklığı değişimi

N1 ve N2’nin her ikisi de 4,8 mm kalınlığa sahiptir. N1 için 150oC’ye en kısa sürede ısıtma 280 mm mesafe ve %52,5 şiddette
5 dk olarak tespit edilmiştir. Bu yüzden, belirtilen mesafe ile şiddette iki farklı numune de 9,6 mm kalınlıkta olacak şekilde
çift katlı biçimde ısıtılmıştır. Termokupl yine tabandan 1 mm yukarıda konumlandırılmıştır. Isıtma ve soğuma eğrileri Şekil 6
ve 7’de gösterilmiştir. N2 11 dk’da 150oC’ye erişirken, N1 13 dk’da erişebilmiştir. Soğuma da ise 120 s’de N2’nin sıcaklığı
133oC’ye düşerken, N1 ise 130oC’ye kadar düşmüştür. Sonuç olarak, elyaf oranı %9 arttığında, hem 2 dk daha erken ısınmış
hem de 3oC daha az soğumuştur. N1 için tek kat malzeme çift kata göre 8 dk daha önce ısıtılabilmiştir. Buna karşılık soğumada
ise tek kat malzeme oldukça hızlı soğumuştur. Dolayısıyla levha kalınlığının iki katına çıkması ısıtma süresini de en az iki kat
artırırken, ısıtma durumu ortadan kalktığında çift katlı levhanın soğuması tek katlı levhaya göre iki kat daha yavaş sürede
gerçekleşmiştir.
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Şekil 6. Çift katlı N1 ve N2 için aynı mesafe ile şiddette zamana bağlı ısıtma sıcaklıkları
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Şekil 7. Çift katlı N1 ve N2 için aynı mesafe ile şiddette zamana bağlı soğuma sıcaklıkları

Elde edilen bulgulara göre tasarlanan ve Şekil 1 ile ilişkilendirilen örnek bir termoform süreci Tablo 3’te gösterilmiştir. Burada
işlemler süre ve sıcaklık değerleri belirtilerek sıralanmıştır.
İşlem
Yerleştirilme
Isıtma
Transfer
Şekillendirme
Katılaşma

Tablo 3. Süreç tasarımı
Süre
60 s
7 dk
30 s
20 s
50 s

Sıcaklık
20-30oC
150oC
139oC
129oC
105oC

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, otomotiv sektöründe gerek geri dönüşüm kabiliyeti olması, gerekse metallerden daha hafif/mukavim ve ayrıca
seri üretime uygunluğundan dolayı kullanılması planlanan termoplastik kompozit levhaların ısıtma parametreleri incelenmiştir.
Bu levhalar, %30 kırpılmış ile %39 kırpılmış ve iki dizi dokunmuş cam elyaf takviyeli olup matriks yapıları polipropilen
içerikli iki farklı kompozisyonda kullanılmıştır. Isıtma deneylerinde 6 kW gücünde kızılötesi ısıtıcı kullanılmış, 30 mm aralıklarla 7 farklı mesafe ve %2,5 aralıklarla 3’er seviye şiddet kullanılarak malzemelerin 150oC’ye ulaşma süreleri ve ardından
120 s’de soğuma sıcaklıkları incelenmiştir.
İstenilen sıcaklığa ulaşmak için mesafenin şiddete göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Numune ısı kaynağına daha uzun
süre maruz kaldığında soğuma süresine olumlu yönde etki etmiştir. Elyaf oranın yüksek olması yani PP miktarının az olması
ısıtma için geçen süreyi kısaltmıştır. Kalınlığın iki katına çıkması homojen ısınma süresini iki katına çıkarmış olsa da tek kat
levhaya göre çok daha geç soğumuştur. Enerji tüketimi dikkate alındığında yakın mesafelerde daha düşük bir şiddetle istenilen
sıcaklığa erişilebilmektedir. Kristallenme sıcaklığının kritik olarak görüldüğü durumlarda orta mesafe kademeleri ve orta şiddet seviyeleri tercih edilebilir. Bu çalışmada kullanılan malzemelerden N1 için ısıtma parametresi olarak 7 dk süreyle 100 mm
mesafe ve %22,5 şiddette en uygun ısıtma olarak bulunmuş ve 50 s içerisinde şekillendirmenin tamamlanması gerektiği tespit
edilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışmada kullanılan kompozit levha malzemeleri sağladığı için Quadrant Plastic Composites AG’ye ve bu çalışmayı 07/201815 kodlu proje kapsamında desteklediği için Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne teşekkür ederiz.
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Abstract
In this study a Stirling engine with rhombic drive mechanism which has a swept volume of 365 cm3 was designed and manufactured. The drawings and assembly of the engine parts were carried out using the SolidWorks program and to verify the
design, the optimization work was performed with the MSC Adams and Fortran programs. After the design verification stage,
the production process of the engine parts was started. The designed engine parts was manufactured by using materials suitable
for the working conditions of the Stirling engine and using advanced CNC manufacturing techniques within the tolerance
limits determined during the design process. Each part used in the production of the Stirling engine were sensitively assembled
in the assembly process. In the scope of this study, a new power generation system that can use renewable energy resources
more efficiently in line with the needs of our country has been made operation.
Keywords: Design and manufacturing; Rhombic drive mechanism; Stirling engines.

1. Introduction
Stirling engines were first designed and manufactured by Robert Stirling in 1816 [1]. In those years, Stirling engines were
widely used in many different fields such as quarries and coal mines in order to meet the demand for energy because they
were more efficient than steam engines [2]. Because of the invention of internal combustion engines in the 1860s, it lost its
relative superiority to steam engines and the utilization of Stirling engines had declined [3]. In 1937, Philips Research Laboratories restarted the development of Stirling engines to produce a small, quiet, economical and practical electric generator that
would meet the power needs of radios [4-6]. In the following years, extensive research and development works were carried
out on Stirling engines by companies like General Motors, DAF, United Stirling, MAN-MWM Group, Ford Motors, Siemens,
Cummins, Perkins and NASA [7]. In the 1980s research and development activities for Stirling engines were terminated
because they could not compete with internal combustion engines in terms of performance and energy efficiency [8-9]. Nowadays, renewable energy sources have a potential for widespread use because of their cheap costs, advances in production
technology and the negative consequences caused by fossil fuels [10-12]. Stirling engines can be powered by various renewable energy resources conveniently thanks to their external combustion feature and they have become popular again in energy
production field due to the positive developments in their production technology compared to other power generation systems
[13-14]. Therefore, studies are underway to improve low-emission and high-performance Stirling engines that are capable of
generating power using renewable energy sources that are cheaper and easy to procure.
In this study, it is planned to development a power generation system that can use renewable energy resources more efficiently
in line with the needs of our country in order to achieve the goal of national design, national manufacturing and original
product. In the scope of this study, a Stirling engine with rhombic drive mechanism which has a swept volume of 365 cm3
has been the designed and manufactured.
2. Material and Method
The design and manufacturing drawings of the beta type Stirling engine with rhombic drive mechanism to be manufactured
within the scope of this study has been performed through SolidWorks which is a computer aided design software. Fig. 1.
shows schematic views of the designed Stirling engine with rhombic drive mechanism in the SolidWorks environment from
different angles. The explanations and schematic images belonging to the material features of the basic engine parts such as
engine block and side covers, crankshaft, rhombic gears, power cylinder, power piston, displacer cylinder and piston, displacer
piston rod, connecting rods and engine flywheel are presented below. The assembly views of the manufactured beta type
Stirling engine can be seen in Fig. 2.
The engine block was manufactured out of spheroidal cast iron material in one piece to be able to withstand 10 bar pressure
working fluid. The two sides of the engine block are closed by two covers which also serve as bedplate for the crankshaft. The
*Corresponding author, E-mail: derviserol@kku.edu.tr
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side covers were made out of AISI/SAE 1040 material. The outer rings of the tapered bearings in the main trunnions of the
crankshaft were located on the centering niches on the covers of the block. The covers fix the crankshaft on both sides by
means of tapered bearings. Special channels have been opened for the use of O'ring gasket on the side surfaces in order to
ensure the sealing of the side covers. Since its surface hardening and toughness feature is high, the crankshaft was manufatured
out of AISI/SAE 4140 material in one piece. The trunnion surfaces are sensitively grinded and after the crankshaft trunnions
were grinded, surface quality was improved by polishing. After these operations, trunnion surface of the crankshaft were
applied heat treatment in order to increase its resistance to abrasion, torsion and bending stresses. Two different helical gears
rotating in opposite directions were used to the right and left of the rhombic drive mechanism. Gears have been manufactured
out of AISI/SAE 4140 material in one piece. Rhombic gears have been connected to the crankshaft with bolts.

Figure 1. Schematic views in the SolidWorks environment of prototype Stirling engine

Figure 2. Assembly views of prototype Stirling engine with rhombic drive mechanism
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Figure 3. General views of prototype engine parts which manufacture

The power cylinder was manufactured by using AISI/SAE 1040 material in one piece. The inner surface where the power
piston will work is honed in a way to give a working gap of 0.03 mm. Stepped fins was mounted on the outer side of the power
cylinder to facilitate easier cooling of the working fluid. The outer part of the power cylinder is sealed with the help of the
cooling jacket manufactured in one piece out of 7075 aluminum material.

Figure 4. The power cylinder and cooler

The power piston was manufactured out of spheroidal graphite cast iron material due to its high lubrication and abrasion
resistance and low amount of expansion due to high temperature. Since the rod of the displacer piston passes through the
middle of the power piston and rod of the beta-type Stirling engines, bronze material is placed in the middle of the power
piston and rod, and turned and processed precisely. Thus, mechanical losses were minimized by providing better quality sealing between the displacer piston rod and the power piston rod.
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Figure 5. Assembly view of the power piston and the upper fitting part

Displacer piston was manufactured out of AISI/SAE 303 tube material in the hollow form, due to its easy processability,
corrosion resistance and high mechanical properties. Stainless steel covers was welded into both open ends of the displacer
piston so that no working fluid can get inside. The bottom end of the displacer piston was specifically threaded to facilitate the
connection of the displacer rod. Displacer cylinder was manufactured out of AISI/SAE 303 tube material in one piece, due to
its easy processability, corrosion resistance and high mechanical properties.
Connecting rods were manufactured out of aluminum 7075 material in one piece due to its light weight as well as easy processability, corrosion resistance and high mechanical properties. Fig. 3. as it is seen in the manufactured rhombic drive mechanism, four connecting rods have been used for the power piston and two connecting rods for the displacer piston. As it can
be seen in Fig. 6. special bearings were mounted on the connecting rods to minimize the wear and noise values that may occur
under the operating conditions of the engine.

Figure 6. Connecting rods

Engine flywheel was made out of AISI/SAE 1040 material. It was fixed with M8 bolt by means of a special wedge to ensure
that the flywheel could be connected to the crankshaft in a releasable way and to prevent it from turning freely in the hub. A
special gear was welded to the front surface of the flywheel for easy connection with dynamometer.
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Figure 7. Engine flywheel

3. Conclusions
Nowadays, energy saving and use of alternative energy resources instead of fossil fuels that are currently being exhausted is
an important factor in terms of reducing our country's dependence on foreign resources. Unlike internal combustion engines,
Stirling engines are systems that produce power by using any kind of heat energy source. The power generation system developed in this study is not dependent on fossil fuels like internal combustion engines. In this study, design and manufacturing of
a beta type Stirling engines with rhombing drive mechanism that can use renewable energy resources efficiently in line with
the needs of our country in order to achieve the goal of national design, national manufacturing and original product has been
performed. It is foreseen that this study will make a significant contribution to the development of a new power generation
system that can be used in areas where there is solar energy potential in our country.
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Abstract
It is known that the development process of the vehicle tyre has been continuing very quickly since its invention. Studies are
carried out in all working conditions in accordance with the development of tyres which have high mobility (high mileage),
fuel saving, maximum durability and high driving safety. The safety issue, in the development of tyres in terms of driving
safety and vehicle performance, has an important place for tyre manufacturers in today’s traffic. The first pneumatic tyres,
known as ancestor of today’s vehicle tyre, were develeoped in 1887 by John Boyd Dunlop. Undesired results such as explosion
or disintegration of pneumatic tyres occur while the driving. A deflated tyre cannot steer vehicle at high speeds so it may cause
the vehicle to get out of control. Run-flat technology prevents a tyre, has partially or completely lost air, from being squeezed
between the rim and road. Therefore, it allows driver to continue safely on road without losing control of the vehicle by
preventing tyre from leaving the rim and it also avoids waste of time. In this study, the historical development, design types
and general characteristics of Run-flat technology are examined. The aim of this study is to guide designers and researchers
working in the field of vehicle tyres.
Keywords: Run-flat technology; Passenger safety; The history of tyre; Tyre safety; Vehicle safety.

1. Introduction
Nowadays, developments in science and technology, which started with the industrial revolution, are being developed very
rapidly. These technological developments provide an irreplaceable comfort to people in all branches of life. The discovery
of wheel has caused breakthrough changes in human life. Although it is not known exactly when and where the wheel first
appeared, some researches show that it is used in Mesopotamia in 3200 BC. After the invention of the first wheel, it is obvious
that wheels underwent many changes. The first pneumatic tyres, known as ancestor of today’s vehicle tyre, were develeoped
in 1887 by John Boyd Dunlop. In 1888, Edouard Michelin and his brother Andre Michelin founded the Michelin tyre company.
Michelin brothers, developed the first detachable bicycle tyre in 1891. They produced the first pneumatic vehicle tyre successfully by adapting the concept to the vehicles in 1984. August Schrader has developed the valve system used in pneumatic
bicycle tyres in 1891 and patented this system by adapting it for vehicle tyres in 1896. In 1898 Continental started mass
production of pneumatic tyres to provide high-speed travel opportunity. Goodyear tyre company has patented the first tubeless
tyre in 1903 and developed the first pneumatic airplane tyre in 1909 [1-2]. All these progressions show that how fast the
development process of tyre has been going on since its invention.
Some undesired results such as explosion or disintegration can occur while the driving that standard pneumatic tyres used in
vehicles. Tyres, completely lose of the air, cannot function task of steering a vehicle traveling at high speeds and cause the
vehicle to get out of control during driving period. In such cases, accidents that cause pecuniary and non-pecuniary damages
or even loss of life can occur due to the fact that it is unable to drive with a flat tyre for a driver. Technological innovations
that provide safe driving are needed in order to avoid such accidents even in pressure loss or flat tyre circumstances. Run-flat
technology, one of these tecnhological innovations, is one of the most significant emerging developments that has came into
the picture as a consequence of modern-day needs.
As a result of in-depth researches, designes and development works in Run-flat technology, drivers and passangers safety has
been maximized by increasing road handling performance even in unfavorable driving circumstances.
In this study, the historical development, design types and general characteristics of Run-flat technology are examined. The
aim of this study is to guide designers and researchers working in the field of vehicle tyres.

*Corresponding author, E-mail: derviserol@kku.edu.tr
129

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

2. Run-Flat Technology
Run-flat technology prevents a tyre, has partially or completely lost air, from being squeezed between the rim and road. Therefore, it allows driver to continue safely on road without losing control of the vehicle by preventing tyre from leaving the rim.
With this new technology, instead of changing the tyre dangerously on wayside, it allows you to drive to nearest service firm
(max 80 km far) with a maximum speed of 80 km/h. By the help of this new technology, unfavorable time losses are prevented
just because tyres can still steer the vehicle even in pressure loss or flat tyre circumstances. Run-flat technology also eliminates
the need of spare tyres as it provides mobility to vehicles with flat tyre. Run-flat technology used tyres are their own spare
tyres in vehicle. In addition to these, it also offers some advantages such as reducing vehicle weight and increasing fuel efficiency, increasing the luggage volüme. Run-flat technologies used on today’s tyre technology are divided into three groups;
Support Ring Run-flat tyre Systems, Self-Sealing Run-flat Systems and Self-Supporting Run-flat Systems.
2.1. Support ring run-flat tyre systems
In this system, supporting ring, made out of composite or polymer, is placed inside pneumatic tyres to prevent tyre from being
squezzed between road and rim while driving in flat tyre circumstances. This system was developed for suburban trains and
railway vehicles for the first time by Michelin tyre company placing supporting ring in the first pneumatic tyre called “Micheline” in 1929. The pictures of the railway vehicles in which Micheline was used in 1932, known as the ancestor of Run-flat
technology, are shown in Fig. 1. [3-4].

Figure 1. The First train locomotive and railway vehicles with special pneumatic tyres [3-4]

In the course of World War II, the development of Support Ring Run-flat tyre systems was carried out by Hutchinson company
in order to prevent military vehicles from having to stuck if military vehicle tyres were punctured by guns. Cross-sectional
view of the tyre developed for military and safety-car vehicles by Hutchinson company, is shown in Fig. 2. [5]. In the following
years, Hutchinson company has started to use composite and polymer materials in tyres in order not to increase vehicle weight.
At the present time, Support Ring Run-flat tyre systems are still used in vehicles used by military and security forces.

Figure 2. The First military pneumatic tyres with Run-flat technology [5]
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Fig. 3. shows different pictures of pneumatic tyres used in military vehicles with Run-flat technology developed by Hutchinson
company [6]. In the 2000’s, Michelin tyre company has overhauled the Support Ring Run-flat technology to be used in passenger cars and has pioneered this system to be used in luxury cars as Rolls Royce Phantom and the Audi A8.

Figure 3. Run-flat systems developed by Hutchinson company [6]

Images of PAX system, developed by Michelin tyre company within the scope of Run-flat technology in 1996, are shown in
Fig. 4. [7]. Since this new system is only available used with special rims, Continental tyre company has reformulated this
system to be used on all types of rims [8]. Images of Conti Support Ring (CSR), developed by Continental tyre company
within the scope of Run-flat technology, are shown in Fig. 5. In pressure loss cases, Conti Support Ring Run-flat technology
offers headway with a maximum distance of 200 km under favour of specially designed metal ring which was made of stainless
steel. The installation of this system is easy and it also protects rims when wheels are crushed by foreing objects such as
pavement.
Nowadays, PAX or CSR systems are mostly used in armored passenger vehicles. In case of a possible attack, those armored
vehicles should be moved to a safer place as soon as possible even if tyres are completely functionless so specially designed
PAX or CSR binding rings are preffered for those vehicle’s tyres. PAX type Support Ring Run-flat systems can be used only
on tyres with sufficient section height unlike tyres with low section height. But CSR type Support Ring Run-flat systems can
be used on all tyres and rims.
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Figure 4. PAX type Run-flat systems developed by Michelin tyre company [7]

Figure 5. Conti Support Ring Run-flat systems developed by Continental tyre company [8]

2.2. Self sealing run-flat tyre systems
Self-Sealing system is a new tyre construction technology offering safe drive without losing air pressure inside pneumatic
tyres even in the case of tyre damages caused by nails, screws or other penetrating foreign objects. This system was successfully used on Rover brand P6 series passenger cars by installing inside pneumatic tyre called “Denovo” by Dunlop tyre company in 1973. Fig. 6. shows pictures of Dunlop Denovo, also known as the ancestor of Self Sealing Run-flat technology [911].
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Figure 6. Denavo Self-Sealing Run-flat technology developed by Dunlop tyre company [9-11]

Dunlop Devano Self Sealing Run-flat technology, pneumatic tyres completely lose the air inside of tyre in case of damages
caused by penetrating foreign objects during travel. Specific capsules, contain compressed air and adhesive liquid seal, are
placed inside tyres. Along with increasing the contact surface between road and tyre, these capsules are opened, the inner
surface of the tyre is covered with the liquid seal and the tyre is re-inflated with the help of compressed air. Thus, driver can
get back on the road.
Many of today’s Tyre Companies have made it possible to re-use this Denovo Self-Sealing Run-flat system, developed by
Dunlop Tyre Company, in a different way by applying liquid seal inside tread while production. When a foreign object drills
a hole on tyre’s carcass base and gets into tyre, pressure loss is prevented owing to filling the hole with liquid seal immediately
notwithstanding the object is evacuated or not. This air pressure conservation system provides tyres to be self-repaired or
makes it lose air inside very slowly. Most of time, driver can move on without noticing that tyre blew up. This protection
system is highly effective in most of damage circumstances except for damages that can impair the tyre’s form. Since SelfSealing system does not require any specific kind of rim or pressure control system, it can easily be used in every vehicles.
Some samples of Self-Sealing Run-flat technology are shown in Fig. 7. [12-13].
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Figure 7. Self Sealing Run-flat technology [12-13]

In addition, the same technical specifications can be obtained injecting special liquid sail into tubeless tyres that does not have
Self-Sealing feature. After injecting this liquid seal, tyre is pumped up with a proper pressure and the inner surface of tyre is
coated with the liquid by the aid of wheel rotation. The main reason of chosing this special liquid seals is that they are inexpensive compared to the other Run-flat systems. Liquid seals that is injected into vehicle’s tyres cannot contact air and it
quickly fills the slits.
2.3. Self supporting run-flat tyre systems
A deflated tyre that has partially or completely lost the air inside is compressed between the rim and the road and it becomes
nonfunctional in a little while. Tyres that has more rubber materials on sidewall are used in Self-Supporting Run-flat system.
Therefore, it allows driver to move on safely on road without losing control of the vehicle by preventing tire from leaving the
rim. It is seen that there is no significant difference between Self-Supporting Run-flat tires and standard tires in terms of
performance. However, when it is considered in safety, Self-Supporting Run-flat technology has high performance. This system is developed for tyres that have low section height. Images of tyres with and without Self-Supporting Run-flat technology
are shown in Fig. 8. [14].
Tyres with Self-Supoorting Run-flat system only can be used in vehicles that has air pressure control device. Besides, it is
relatively important that the vehicle’s suspension system supports Self-Supporting Run-flat technology. Self-Supporting Runflat techology is the most widely used method in Run-flat tyre systems. Since having more materials on sidewalls of SelfSupporting Run-flat tyres, they are much stronger, less flexible and more resistant to heat when it is compared with the standard
tyres. Self Supporting Run-flat tyres air pressure is not different from standard tyres.
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Figure 8. Tyres with and without Self-Supporting Run-flat technology [14]

3. Explanations and Abbreviations of Run-flat Technology on Sidewall of Tyre
Every tyre has great numbers of information and warnings on sidewalls such as tyre size, load capacity, speed limits, production date, maximum inflation pressure, the materials used in production, and type of rubber mixture. Tyre manufacturers must
remark sembols and abbreviations, determinated by international standardisation organisations, on sidewalls of tyres for
ETRTO (European Tyre And Rim Technical Organization) as European market and TRA (Tyre And Rim Assosication) as
American market. Many different abbreviations, as shown in Fig. 9. and Table 1, are used on sidewalls of tyres with Run-flat
technology. It can be easily understood whether a tyre has Run-flat technology or not, from the abbreviations on the sidewalls
of tyres.

Figure 9. Explanations of Run-flat technology on sidewall of different tyre trademarks

Tyre Manufacturers

Table 1. Abbreviations of Run-flat technology used by tyre manufacturers
Abbreviations on sidewall of tyre
Explanations

Bridgestone

RFT & Drive Guard

Continental

SSR

Run-flat Tyre
Self Supporting Run-flat
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Dunlop

DSST & ROF

Firestone

RFT

Goodyear

EMT & ROF

Hankook

HRS

Jinyo

Run-flat

Kumho

XRP

Dunlop Self Supporting technology & Run On Flat
Run-flat Tyre
Extended Mobility Technology & Run On Flat
Hankook Run-flat System
Run-flat Tyre
Extended Run-flat Performance

Michelin

ZP

Nokian

FRT

Zero Pressure
Flat Run Technology

Petlas

P-RFT

Petlas Run-flat Tyre

Pirelli

SSRF & PZero

Toyo

TRF

Toyo Run-flat

Yokohama

ZPS

Zero Pressure System

Self Supporting Run-flat & Pressure Zero

4. Conclusions
Design studies of vehicle tyres; are carried out according to different parameters such as driving safety, driving comfort,
fuel consumption, braking and noise performance values. Driving safety and driving comfort are the most significant
factors for vehicle tyre’s performance requirements. The air inside tyres; It is very important in terms of life and property
safety.
Some undesired results such as explosion or disintegration of pneumatic tyres used in today's vehicles can ocur. Tyres,
completely lose of the air, cannot function task of steering a vehicle traveling at high speeds and cause the vehicle to get
out of control during driving period. Due to these reasons; accidents that cause pecuniary and non-pecuniary damages or
even loss of life can occur due to the fact that it is unable to drive with a flat tyre for a driver. Technological innovations
that provide safe driving are needed in order to avoid such accidents even in pressure loss or flat tyre circumstances.
In this study, the historical development, design types and general characteristics of Run-flat technology are examined.
As a result of the research that was carried out, the following evaluations can be obtained for Run-flat technology.
 Run-flat technology prevents a damaged tyre, which is partially or completely lost in the air, from being squeezed
between the rim and the road.
 By preventing the tyre from getting out of the rim, it allows a driver to continue safely without losing vehicle control
and to prevent unwanted time losses during travelling.
 The movement of the vehicle is protected for vehicles carrying very important people in the event of an assassination
or danger of being damaged by being hit by the tyres,
 In addition to safety advantages, it eliminates the need for spare tyre transport. Eliminating the necessity of carrying
spare tyres provides an increase in the luggage volume as well as the advantages of reducing vehicle weight and increasing
fuel efficiency.
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Abstract
This paper includes in the effect of turbulence model selection to calculate drag force of a bus model by CFD method.
There are two main sections in the field of in computational fluid dynamics (CFD). The first one is named Reynolds
averaged Navier-Stokes (RANS) model. RANS model is most widely used aerodynamic studies. The second one
presents direct numerical simulations and large eddy simulations. In this study, the drag coefficient of a 1/33 scaled bus
model was determined by experimentally in wind tunnel. The same tests were performed at same test conditions in CFD.
Three turbulence models were used in numerical flow analyses in Fluent® packet program. They are k-ε RNG, Large
Eddy Simulation (LES) and k-omega turbulence models. The flow analyses were conducted between the range of 382
866- 792 900 Reynolds numbers and 13.54m/s - 28.05m/s speeds. The three similarity conditions were provided in tests.
The aerodynamic drag coefficient (CD) of the bus model was calculated as 0.633 in wind tunnel. The experimental drag
coefficient of bus model were compared to numerical flow analyses results in Fluent® program by using 3 different
turbulence models. The closest numerical result was obtained by using Large Eddy Simulation turbulence model with
1.25% error rate.
Keywords: Bus model; CFD; Turbulence model; k-ε RNG; Large Eddy Simulation (LES); k-omega

1. Introduction
In the last decade CFD has become a major application in engineering studies. Thanks to progress in software and computer technology CFD will be able to deal with industrial applications. The future relevance of CFD will therefore depend on how accurate complex flows can be calculated. Because of many flows of engineering interest are turbulent,
the appropriate treatment of turbulence will be crucial to the success of CFD. The flow field of a Newtonian fluid is
fully described by the Navier-Stokes equation. But, turbulent flows include fluctuations. The resolution of these small
fluctuations requires good mesh distribution and time steps. The direct simulation becomes unfeasible at high Reynolds
numbers. LES aims to reduce the dependence on the turbulence model. So the major portion of the flow is simulated
without any models, and must be resolved by the grid. In CFD studies about vehicle aerodynamic mostly k-ε turbulence
model is used. Shim et al. (2017) used the Navier-Stokes equations by designing a skid-shaped front bumper and rear
bumper to reduce drag. They have improved the drag force up to 3.08% with the bumper design in accordance with
reference model [1]. Cui et al. (2015) determined the effect of synthetic air jet aplication on Ahmed body model. They
used Large Eddy simulation turbulence model in numerical studies. The drag coefficient was decreased by 3% - 9% by
regularly air jetting behind the model [2]. The flow structure around 1/15 scale minibus model was investigated by CFD
method by using k-ε turbulence model by Bayindirli and Celik, 2018. The aerodynamic drag coefficient (CD) of the minibus model was determined as 0.415. It has been determined that 91.20% of the drag coefficient is pressure based and
8.80% is friction based [3]. Hassan et al. (2014) improved to drag force of sedan racing car by changing the rear bumper
structure. By using the CFD method and the k-epsilon turbulence model, they found the CD coefficient of the model
vehicle as 0.323 as a result of numerical analyses [4]. Sudin et al. (2014) tested performance of active and passive flow
control to obtain aerodynamic drag reduction. The review mainly focuses on the methods employed to prevent or delay
air flow separation at the rear end of vehicle. Passive methods i.e. Vortex Generator (VG), spoiler and splitter and active
flow controls i.e. steady blowing, suction and air jet are among the methods are been reviewed. They said aerodynamic
drag is responsible for 50% fuel consumption of vehicles [5].
The aim of this paper is investigate of effect of using different turbulence to drag force calculation in CFD. The k-ε
RNG, Large Eddy Smilation (LES) and k-omega turbulence models used in numerical flow analyses. The obtained numerical drag coefficient values compared to experimental results. The closest drag value to wind tunnel result was Large
Eddy Smilation (LES) turbulence results.

*Corresponding author, E-mail: cbayindirli@ohu.edu.tr
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2. Material Method
The CD coefficient of the model bus obtained as 0.633 by experimentally in wind tunnel tests. It was determined as
0.645 numerically by using commercial software Fluent program. There is a 1.81% difference between the experimental
result and the CFD result and it is is acceptable rate. It can be results from the uncertainty of the wind tunnel, calibration
error rate or vibration in hight speeds of wind tunnel. According to same Reynolds number, the comparing CD values are
given in Table 1, the and, CD graph is in Fig. 1. Solution domain and the flow images are in Fig. 2-7 [6].
Table 1. Comparing of experimantal-numerical drag coefficients for base bus model [6]
CFD (k-ε RNG) CD

Experimantal CD

382866

0.658

0.583

465426

0.661

0.630

544453

0.668

0.629

629112

0.647

0.654

712857

0.608

0.653

792900

0.625

0.651

Average

0.645

0.633

Reynolds Number

1,0

Numerical CD of base bus model

0,9

Experimental CD of base bus model

0,8
0,7
0,6

CD 0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
400000

500000

600000

700000

800000

Reynolds Number

Figure 1. Comparing drag coefficient graph (CD) of base bus model

As seen in Fig. 2 the sizes of solution domain determined as 40x40x100cm same test area in wind tunnel. The boundary
conditions in the solution area are defined as inlet, outlet, wall and bus model.

Figure 2. The solution domain

As seen in Fig. 3a,b the mesh structure is formed more frequently in the regions which affects the aerodynamic structure
of the model bus significantly, the boundary definitions are made and the mesh file is transferred to the setup section.
For the bus model, 2723079 triangular volumes cell structure (tedrahedrons) was created. The boundary conditions in
the solution area are defined as inlet, outlet, wall and bus model [6].
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Figure 3a. The mesh distribution on model bus

Figure 3b. The mesh distribution on model bus

Figure 4. The CD graph and convergence

Figure 5. The vector image around bus model at 5.4x105 Reynolds number
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Figure 6. The pressure distribution on the model bus at 5.4x105 Reynolds number

Figure 7. The streamline image around bus model at 5.4x105 Reynolds number

2.1. Turbulence model selection in CFD
In this study Fluent program was used to perform numerical flow analyses in CFD method The Fluent program solves
the general integral equations for continuity, momentum, energy, turbulence using the finite volume method. Continuity
and momentum equations are used in solving the finite volumes with computational flow dynamics (CFD). In practice,
it is difficult to solve these equations analytically. Therefore, these equations are solved numerically using packet programs.
Continuity equation
The continuity equation is expressed as the mass balance in the control volume in incompressible flows [7].
u v w


0
x y z

(1)

Momentum equation
The x-component of the momentum equation.


Du ( p   xx )  yx  zx
 SM x



Dt
z
y
x

(2)

The y-component of the momentum equation.



Dv  xy  ( p   yy )  zy



 S My
Dt
x
y
z

(3)

The z-component of the momentum equation.



Dw  xz  yz  ( p   zz )



 SMz
Dt
x
y
z

(4)

Many commercial packet programs are available to perform numerical flow analysis. The solution of the Navier-Stokes
equations provides all information regarding every aspect of a turbulent flow. Navier - Stokes and continuity equations
are also referred to as differential motion equations. When these equations are solved, some assumptions are taken and
pressure and three components of velocity (x, y, z) are calculated. The most useful way to develop the finite volume
method of Navier - Stokes equations. Considering a homogeneous incompressible fluid of constant viscosity, in general
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Navier-Stokes equations can be expressed as:


Du
p

 div (  grad u )  S M x
Dt
x

(5)



Dv
p

 div (  grad v)  S My
Dt
y

(6)



Dw
p

 div (  grad w)  S Mz
Dt
z

(7)

Use of mathematical models to simulate the physics of turbulence is thus an obvious and reasonable choice. The various
approaches to turbulence modeling differ essentially on the portion of turbulence, which is solved analytically against
the portion that is instead simulated. The three major classes of models are:
DNS (Direct Numerical Simulation): Navier-Stokes equations are numerically simulated at all length and at all scales
and there is therefore no need of any turbulence model. This class of models has provided significant contribution in
turbulence research as it allows for the most accurate results. The need to model the largest scale of turbulence while
also providing a fine enough grid resolution that allow to capture the dissipation length scale (Kolmogorov micro-scale)
makes, however, its computational demand too high for any relevant industrial application [8].
RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes): the entire flow is averaged and the turbulence is modeled using various
approaches. LES (Large Eddy Simulation): only the major vortices are numerically solved while sub-grid eddies are
modeled. LES models In LES, the large eddies are fully resolved and the smallest, subgrid-scale eddies are modeled.
Instead of time averaging, the resolved (large-eddy) field is separated from the small-eddy (sub-grid) field by using a
spatial filtering [8].
The drag coefficient (CD) is the function of the drag force FD, density ρ, free flow velocity V and front view area and it is given in Eq.(8).

CD 

(8)

FD
1 ρ V2 A
2

2.2. Mesh Independent In CFD Analysis
It is very important to establish a smooth and high quality mesh in the numerical analysis on complicated model. As the
complexity of the analyzed geometries increases, it becomes more difficult to obtain mesh quality. The geometry of bus
has got a lot of curved parts and the mesh quality could not be obtained at the desired level which is given in Fig.8.

Figure 8. Mesh quality on bus model
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In this study, the average element quality was 0.68 for bus model. It is not recommended that this value is higher than
0.5. One of the methods to verify numerical studies is the independence test from the mesh. If the result does not change
after a certain value despite the increase in the number of mesh in the numerical solution, independence in the solution
from the mesh is obtained. In this study, as shown in Table 2. mesh independence tests were carried out for 12 different
triangular volumes (tetrahedrons) mesh structure at 28.05 m / s (7.9x105 Reynolds number) free flow rate for bus model
[6].
Table 2. Mesh independence test results at 7.9x105 Reynolds number
Reynolds Number

Mesh Number

CD

7.9x105

650306

0.56

7.9x105

954520

0.72

7.9x105

1060230

0.68

7.9x105

1550251

0.66

7.9x105

1995742

0.64

7.9x105

2227102

0.66

7.9x105

2602154

0.65

7.9x105

2723079

0.65

7.9x105

3565468

0.66

7.9x105

4011160

0.64

The independence tests from the mesh were conducted on 12 different mesh numbers for bus model. As seen in Fig. 9,
the CD coefficient was obtained at approximate values after 1550 251 mesh numbers. In this study, 2723079 number of
mesh was formed for bus model.
0,8

CD
0,7

CD 0,6

0,5

0,4
954520

1,55025E6 2,2271E6 2,72308E6 4,01116E6

Mesh Numbers
Figure 9. The graph of mesh independent

These mesh number is in the region where the mesh independence is obtained. Therefore, it has been accepted that flow
analyzes are performed independently from the mesh quality. The faults which were caused mesh number and quality in
numerical results were ignored [6].
3. Results
The CD coefficient of the model bus was determined as 0.633 in wind tunel and 0.645 in CFD by using k-epsilon RNG
turbulence model [6]. Both drag coefficients coherent with the literature value for buses. The model bus was tested
same analyses conditions using 2 different turbulence models. As seen in Table 5 and Fig. 10. The drag coefficient of
model bus was obtained as 0.641 by using LES turbulence model in 1.25% error rate when compared experimental drag
value. It was determined as 0.648 by using k-omega turbulence model in 7.54% error rate.
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Table 3. Comparing of drag coefficients of model bus using different turbulence models
Free Stream
Velocity (m/s)
13.54

Reynolds
Number
382866

Experimantal
CD
0.583

Numerical CD
k-epsilon RNG
0.659

Numerical CD
LES
0.688

16.46

465426

0.630

0.661

0.644

0.71

19.26

544453

0.629

0.668

0.661

0.683

22.25

629112

0.654

0.647

0.627

0.666

25.22

712857

0.653

0.608

0.622

0.65

792900

0.651

0.625

0.6052

0.648

Average

0.633

0.645

0.641

0.681

28.05

Numerical CD
k-omega
0.729

1,0

Experimental CD

0,9

k-epsilon RNG CD
Large Eddy Simulation CD

0,8

k-omega CD
0,7

CD
0,6
0,5
0,4
0,3
400000

500000

600000

700000

800000

Reynolds Number

Figure 10. Drag coefficient values of model bus using different turbulence models

The aerodynamic drag force originates from pressure and friction based. The big percent of total drag based on pressure
in buses, cars and trucks. In this study, the distributions of total drag forces were determined for both turbulence model
in Fluent®. The 92.81% of total force is pressure based and 7.19% is friction based in LES turbulence model and
89.93% pressure and 7.19% friction based in k-omega turbulence model. Their distribution graphs were given in
Fig.11a,b.

7,19%

10,17%
Pressure
based drag
force

Pressure based
drag force
92,81%

Friction based
drag force

Figure 11a. Drag coefficient distribution in LES
turbulence model

89,83%

Friction
based drag
force

Figure 11b. Drag coefficient distribution in k-omega
turbulence model

When carrying out simulation of turbulent flows, selecting of turbulent model very important to obtain true results and
computational costs. The investigation and understanding of turbulent flows around vehicles are of great importance
in academic and industrial studies. One of the main problems in turbulence modeling is the accurate prediction of flow
separation from a smooth surface.
Standard two-equation turbulence models, such as κ-ε models, often fail to predict the onset and the amount of flow
separation under adverse pressure gradient conditions. This is an important phenomenon in many technical applications,
particularly for airplane aerodynamics because the stall characteristics of a plane are controlled by the flow separation
from the wing. For this reason, the aerodynamic community has developed a number of advanced turbulence models for
this application. In general, turbulence models based on the ε equation predict the onset of separation too late and un143
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der-predict the amount of separation later on. This is problematic, as this behavior gives an overly optimistic performance characteristic for an airfoil. The prediction is therefore not on the conservative side from an engineering standpoint. The models developed to solve this problem have shown a significantly more accurate prediction of separation in
a number of test cases and in industrial applications. Separation prediction is important in many technical applications
both for internal and external flows. Currently, the most prominent two-equation models in this area are the κ-ω based
models of [9].
4. Conclusions
In this study, the flow structure around a bus model is numerically examined by CFD method. The three different turbulence models were used to determine aerodynamic force which affects a bus model. The CFD results were compared
with experimental result which obtained in a wind tunnel. There is 1.81% difference between the experimental and numerical drag coefficient value when k-ε RNG was used in CFD analyses. The difference was 1.25% in Large Eddy Simulation (LES) when compared wind tunnel result. The drag coefficient of bus model was determined as 0.681 in with 7.54%
difference by using k-omega turbulence model. The aerodynamic drag force originates from pressure and friction based.
The big percent of total drag based on pressure in turbulent flows like flows around buses, cars and trucks. In this study
the distributions of total drag forces were determined for Large Eddy Simulation (LES) and k-omega turbulence modes in
Fluent® package program. The big percent of total drag was pressure based and it is consistent with literature.
Nomenclature
A
CD
FD
u∞
Re
ν
ρ
CFD
V
d/dt
𝛝
U
V
W
w
Y
𝛆

UPitot
LES
RNG
Exp

Fronteal are of bus model,m2
Drag coefficient
Drag force, N
Free stream velocity, m/s
Reynolds number
Kinematic viscosity, m2/s
Density of air, kg/m3
Computational Fluid Dynamics
Speed of vehicle km/h
Total differentiation
Turbulence speed scale, m/s
Component of average x speed, m/s
Component of average y speed, m/s
Component of average x speed, m/s
Surface, wall index
Dissipation
Turbulence kinetic energy dissipation rate, m2/s3
Free stream velocity in pitot tube
Large Eddy Simulation
Renormalization-Group
Experimental
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Abstract
In this study, the effect of spray cone angle on spray dynamics of DI diesel engine equipped with common-rail fuel
injection system is investigated numerically using a multidimensional Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation
tool, AVL-FIRE code. The in-cylinder spray dynamics such as spray and vapor penetration, droplet diameter, and
Turbulence Kinetic Energy (TKE) as well as droplet distribution are investigated for different spray cone angles changed
from 120o to 160o. The simulation results indicate that the selected spray cone angle actually changed all spray dynamics.
Spray and vapor penetration and droplet diameter are affected with increasing spray cone angle. In-cylinder air motion
was later studied for a number of spray cone angles, which identified a slightly changed in-cylinder Turbulence Kinetic
Energy (TKE) around the compression top dead center (TDC). Additionally, it was determined that spray cone angles
have considerable affects the fuel spray dynamics. Both liquid and vapor penetration are directly linked to the spray cone
angle.
Keywords: Spray dynamics, Flame structures, Spray droplets distribution, Diesel combustion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction
The use of diesel engines is increased due to their good fuel economy and durability. However, as they emit large quantities
of nitrogen oxides (NOx) and particulate matter (PM) into the atmosphere, researchers and manufacturers are looking for
tools and strategies to control these emissions [1]. In this regard, research has concentrated on spray dynamics and
combustion, and their effects on emissions and performance of diesel engines. It is well known that the combustion process
quality has a significant effect on engine performance in diesel engines. To improve this item, several concepts have been
explored, based on particular parameters in the spray and combustion process, e.g., combustion chamber geometry, injection
parameters, and fuel type [2-5]. The in-cylinder flow field has a significant effect on engine performance as well as engine
emission levels. For direct injection engines, the fuel evaporation times, the mixing times and the ignition process times are
short. Fuel injection system design and combustion chamber configuration are therefore of paramount importance in the
combustion process and the formation of emissions in the DI diesel engine [6-8]. Zhang and Kong [9] performed multicomponent fuel vaporization and combustion for gasoline and diesel sprays. They reported the vaporization history of a
single drop. This study showed that the mean molecular weight of the fuel drop continued to increase during the
vaporization process. Kim et al. [10], conducted spray characteristics and combustion characteristics in a direct injection
compression ignition engine. They presented as results in this study, spray cone angle, liquid penetration, heat release rate,
flame structure and emissions. Three-dimensional CFD methods were used by Prasad et al. [11], to study and understand
clearly the effect of changes made to the engine on in-cylinder flow, combustion, and emission formation and to arrive at an
optimal engine configuration. They concluded that in-cylinder air motion was then studied in a number of combustion
chamber geometries, and a geometry which produced the highest in-cylinder swirl and TKE around the compression TDC
was identified. The numerical simulation on effects of spray cone angle in direct injection diesel engine was carried out Wei
et al.[12]. They showed that the spray nozzle angle has an effect on the fuel/air equivalence ratio, in-cylinder temperature
distribution in the combustion chamber and they also changed spray characteristics, the rate of combustion, full combustion
process and emissions. The simulation of Diesel spray combustion by computational fluid dynamics (CFD) is a very
complex task. It requires modeling and simulating transient flow motion and liquid fuel injection at very high pressures. The
resulting spray forms and the fuel evaporates, mixes with the gases present in the cylinder, and finally auto-ignites and burns
*Corresponding author, E-mail: mfirat@firat.edu.tr
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[13-15]. Singh at al. [16] performed experimental mixing and formed flame structures from OH-PLIF for conventional and
low-temperature diesel engine combustion. In this study, they presented a comparative picture of in-cylinder processes of
ignition and combustion, drawn from the imaging diagnostics. Cung et al. [17] studied pilot injection numerically and
experimentally to investigate the different phases of spray combustion and their interactions with mixture fields in a multiple
injection event. They presented numerical simulation results to provide an understanding of the spray penetration profile and
the mixing of non-combusting cases, with temperature and velocity vectors characterized in combusting cases.
In this work, a multiple injection study is performed numerically and experimentally validated to investigate spray
combustion and its interaction with spray dynamics for various injection angles. Three-dimensional CFD simulation results
provide fuel droplet distribution, spray penetration and vapor penetration profiles of non-combusting cases, with the start of
combustion characterized for combusting cases.
2. Numerical Procedure
CFD is now frequently applied to design processes in all manner of industries where the ability to use simulation to visualize
the fluid flow, heat transfer, spray application and combustion, etc., is needed. Using CFD for advanced engineering
problems, such as this work on various design scenarios, reduced costs and saved time. The numerical calculations were
performed using the AVL-FIRE commercial code with improvements in the cylinder flow, heat transfer, turbulence, spray
dynamics, air fuel mixing, and combustion and emission models. The numerical model structured dynamic mesh was
produced by the AVL-FIRE ESE Diesel meshing tool. The multi-block structured grid was set up as a result of mesh
generation consistent with the piston geometry. The CFD calculations were performed on 60 sector meshes (approximately
100,000 cells near TDC) as shown in Fig. 1.
Cylinder Head
Injector

Piston Bowl
Combustion Chamber
Figure 1. Model and mesh for numerical study

Exhaust and intake ports were not included in the computational mesh to concentrate this simulation on compression and
combustion processes. The five spray cone angles, which are 120,130, 140, 150 and 160, were simulated with this mesh
number. The primary and secondary atomization was modeled by the standard WAVE model, which applied to the resulting
droplets. It is recommended that the initial droplet diameter should remain within the range of the nozzle hole diameter (=
blob injection). In this model, the growth of an initial perturbation on a liquid surface is linked to its wavelength and to other
dynamic and physical parameters of the domain fluid and the injected fuel [18]. In this study, the heat-mass transfer and
vaporization processes are described by a model originally derived by Dukowicz [19]. The Walljet model was used for spray
wall interaction in the calculations. This model is based on the spray/wall impingement model of Naber and Reitz [20].
Under engine conditions, a vapor cushion is formed under the droplets and the droplets rebound or slide along the walls. The
O'Rourke model was applied to collisions of the droplets, which is described in O'Rourke [21]. The SIMPLE algorithm is
used for pressure velocity coupling in the solution of the flow field. The k–zeta-f model turbulence equations have been
implemented for estimating turbulence in terms of Turbulence Kinetic Energy (TKE). This is the model often preferred in
the literature for internal combustion engines turbulence analysis. In this paper, the combustion model was originally based
on the Coherent Flame Model (CFM). The Extended Coherent Flame Model-3Z (ECFM-3Z) based on CFM has been
mainly developed to describe combustion in DI engines. Also, the combustion model, called ECFM-3Z is used to simulate
the combustion process in this study. The ECFM-3Z combustion model uses the fuel components to combine them
temporarily to a fuel mixture during the calculation. This means that effects like auto-ignition and flame propagation are
handled for this combined fuel within the combustion model [22].
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2.1. Model validation
All the spray parameters especially spray cone angle are directly affected combustion and emissions of internal combustion
engines. The objective of this study present of detail combustion analysis for different spray cone angles as numerically. The
numerical model of the engine was validated by experimental data. Test engine operating conditions at engine speed of 2000
rpm and reference spray cone angle of 140o were chosen to conduct the current study. The numerical calculations were
performed using the AVL-FIRE commercial code. The in-cylinder combustion pressure was measured by a pressure sensor
which was adapted to the cylinder head. Crank angle was measured through a crank shaft encoder. The heat release rate and
the combustion pressure are the most important parameters used to verify the combustion characteristics of diesel engines,
and they affect the combustion, emissions and engine performance. In this paper, the experimental heat release rate is
computed by the experimental cylinder pressure measurements and based on the first law of thermodynamics as shown in
Eq. (4).
dQ

dV
1
dP

P

V
d   1 d   1 d

(1)

Table 1 lists main engine specifications. Fig. 2 shows the computed and measured in-cylinder pressure and heat release rate
traces depend on the crank angle during combustion. As seen, the agreement of the pressure heat release rate traces is good.
Maximum in-cylinder pressure and HRR were obtained from simulations. These results diverged less than 4% from the
experimental results.
Table 1. Engine specifications
75 kW @ 4000 rpm
280 Nm @ 2000 rpm
four cylinders, in-line
82
90.4
18:1
1.9
common rail, with pilot
6
injection
140o
0.145mm

Engine speed

2000 rpm

Intake air temperature

293.15 K

Fuel injection temperature

320.15 K

Cylinder head temperature

550.15 K

Piston top temperature

550.15 K

Cylinder wall temperature

470.15 K

1. Start and end of injection

-20/-10 CA

2. Start and end of injection

5 / 15 CA

8

160

Simulation
Experiment

Pressure (MPa)

7

140

6

120

5

100

4

80

3

60

2

40

1

20

0

Heat Release Rate (J/deg)

maximum power
maximum torque
cylinder arrangement
bore (mm)
stroke (mm)
compression ratio
displacement (L)
fuel injection
number of nozzle
spray cone angle
holes
nozzle hole diameter

Table 2. Initial and boundary conditions

0
-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

Crank Angle (deg)

Figure 2. Comparison of computed and measured in-cylinder pressure and heat release rate

Table 2 provides the boundary conditions and the computational model for this computational study. Using multiple
injectors result in two peak values. This case is observed clearly in the heat release rate and the in-cylinder combustion
pressure results. In addition to the peak values of these numerical results are the same level with those obtained from the
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experiments.
3. Results and Discussion
3.1. Influence of spray cone angles on spray dynamics
The fuel spray in the combustion chamber is important for the combustion process. Fig. 3 shows spray progressing for
different spray cone angles in multi-jet engine conditions. These graphics clearly show the first and second injections,
which determine spray penetration progress in the combustion chamber. After the injections, spray penetration
continues with slightly more progress and is completed at the 120° and 150° spray cone angles. In other angles, spray
penetration does continue despite the progress of the crank angle. This is certainly a result of the effects of the spray
cone angle. If fuel injection is conducted precisely in the piston bowl, spray penetration is not continued in the
combustion chamber. However, if fuel is multiple-injected to a sharp point in the combustion chamber, it is scattered
and continues to progress along the cylinder bore toward the cylinder wall. This is clearly demonstrated in the 160o and
140o spray cone angles.
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Figure 3. Variation of spray penetration at different spray cone angles

The droplet diameter for internal combustion engines varies over a wide range as shown in Fig. 4. These values are
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from the general literature. In this way, ideal combustion could be obtained for an internal combustion engine. In this
study, it is shown to be effective at a 120° spray cone angle in terms of a small droplet diameter and droplets not
continuing until a forward crank angle are achieved. At this spray cone angle, the fuel has been quickly evaporated and
involved in combustion after injection. The low soot emissions are expected results for this spray cone angle.
Furthermore, droplets were observed within the cylinder until a later crank angle for other spray cone angles. After the
start of combustion, growing droplet diameters proved that the droplets had combined. The decreases in diameter
indicate that the droplets are burned or vaporized toward the end of the combustion process. This result is an important
result on behalf of spray dynamics and progress of the diesel engine.
0.00016
120o
130o
140o
150o
160o

Droplet Diameter (m)

0.00014
0.00012
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

Crank Angle (deg)

Figure 4. Variation of droplet diameter at different spray cone angles

Figure 5 shows the injected fuel is vaporized with the start of injection and the progress of the vapor cloud in the
combustion chamber. This figure is supported by Fig. 3 and Fig. 4, and refers to the presence of fuel vapor in the
combustion chamber at different spray cone angles. The evaporation of the droplets remaining in the cylinder at 140 o
and 160o spray cone angles (refer to Fig. 5) continues as the crank angle advances. The multi-jet effect and immediate
vapor penetration are also apparent in the graph. In addition, vapor penetration takes place in a shorter distance within
the combustion chamber for the 120o and 150o spray cone angles.
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Figure 5. Variation of vapor penetration at different spray cone angles for bore

3.2. Influence of spray cone angles on turbulence kinetic energy
Turbulence kinetic energy is becoming a significant parameter with the drag effect of the fuel. These effectiveness
results were analyzed by the spray cone angle. The effects of different spray cone angles on turbulence kinetic energy
are shown in Fig. 6, relative to the reference spray cone angle (140°). This parameter shows an increase for the 120° and
130° spray cone angles. This indicates that spray cone angle accelerates the drag effect of the fuel spray in the piston
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Turbulence Kinetic Energy (m2/s2)

Turbulence Kinetic Energy (m2/s2)

bowl, which accordingly increases the kinetic energy of turbulence. Other spray cone angles appear to be closer to the
results.
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Figure 6. Variation of turbulence kinetic energy at different spray cone angles

3.3. Influence of spray cone angles on droplet distribution
Droplet size distribution in the combustion chamber has been investigated for different spray cone angles and different
crank angles (Fig. 7). The first spray primarily made based on this study was analyzed by the droplet size of the fuel
injector. Figures show the droplet diameter is larger near the injector area. Smaller droplet sizes were observed farther
away from the injector. This is because the large droplets are dispersed due to the injector pressures and the collisions in
the air. These small droplets evaporate and start the combustion in the cylinder. The large droplets may occur in the
combustion chamber due to the interactions of small droplets. Spray formations were examined for each spray cone
angle and the crank angles of -15° and -10°, as shown Fig. 7a-e. If the spray is considered to start at -20°, both of these
crank angles are important to the spray dynamics. These figures are included for three-dimensional (left) and sectional
views (right). The fuel droplets are clearly shown by the spray cone angle into the combustion chamber. Another
important result is observed; the formation of smaller droplets into large droplets at a -10° crank angle. This process
shows the impact of evaporation. It is an important result for the combustion process.
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Figure 7. Variation of droplets distribution at different spray cone angles

4. Conclusions
This study has been conducted numerically to investigate the effect of different spray cone angles on spray dynamics of
a DI diesel engine by using the AVL-FIRE. The conclusions are summarized as follows:


The spray cone angle has a significant influence on fuel atomization, fuel and vapor penetration in the
combustion chamber.



The spray cone angles show highly effective results in predicting spray penetration and the vaporization rate of
the liquid fuel droplets.



All results predict significant liquid fuel remaining in the combustion chamber at the end of the combustion
process.



Liquid and vapor penetration when the fuel was completely vaporized were observed for all cases except for the
140° and 160° spray cone angles.
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Abstract
This study is regarding to an electromechanical actuation system design for the automotive seat latch releasing mechanism.
The seat latch mechanism provides the seat to remain in upright position. Also, the seat latch is an automotive component that
provides to enlarge luggage compartment in case of necessity. In general, a seat latch is activated with a mechanically and
electrically controlled mechanism. In this study, electric driven method was investigated as the study was accomplished
considering the premium cars. Furthermore, some requirements for the electrical seat latch design must be considered. In order
to ensure the requirements and reduce the cost, some actuating methods were analyzed. Especially, using solenoid components
(R) and passive components (P) are appropriate to reduce the cost of product verification based on EMC (Electromagnetic
Compatibility) requirements for the seat latch product. Besides, some smart materials such as shape memory alloys are useful
components to actuate simply to any object. In this study, shape memory spring component is used for releasing the seat latch
mechanism. For defining the geometrical design parameters, some experiments were realized. The desired releasing force and
helical spring design’s parameters were calculated according to the adequacy of latching and releasing forces for the seat latch
mechanism.
Keywords: Automotive actuator; Electromechanical system; Shape memory alloy; Shape memory spring.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction
Many types of the vehicles such as SUVs (sport utility vehicle), trucks, vans, minivans and crossovers have foldable rear and
front seat structure. The seat latch enables the seat to remain in upright position [1]. Figure 1 (a) shows the seat latch assembly
location and its function [2]. The vehicle seat latch is used for releasing, particularly the seat and locking the seat for safety at
the moment of crush [3].

(a) seat latch basic functional [2]

(b) rear seat latch detailed
view [5]

(c) a latch actuator view

Figure 1. The automotive seat latch

A seat latch component consists of a claw rotatable on base brackets, a pawl rotatable on base brackets, a fixing pin and a
spring. The claw is rotated to engage the striker which is placed on the vehicle body [4]. The rear seat latch is same as other
latch structure. Usually, the rear seat latches are used for release and engagement of the vehicle seat. Figure 1 (b) shows the
detailed view of a rear seat latch [5]. Figure 1 (c) shows a rear hood latch actuator that consists of latch mechanism, electric
motor, gear mechanism and micro switch.
*Corresponding author, E-mail: ugur-demir@outlook.com
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√

Table 1. The requirements selection matrix [7]
Component Category
Test
Requirement Type
ID
P R BM EM AX
RE 310
√
√
√
RF Emissions
CE 420
√
√
√
Conducted Transients

RF Immunity

Requirement Applies (√)

Magnetic Field Emissions

Magnetic Field Immunity

Coupled Disturbances

CE 410

√

√

√

RI 112

√

√

RI 114

√

√

R1 115

√

√

RE 320
√,3

√,3

√,2

√,2

RI 140
RI 130

√

√

RI 150

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√,1

√,1

√

√

√

√,2

√

√

Continuous Disturbances

CI 210

Transients

CI 220

Power Cycling

CI 230

Ground Offset

CI 250

Low Voltage Transients

CI 265

Voltage Overstress

CI 270

ESD

CI 280

√

√ √
√

Since the electrical or mechanical seat latch is a safety component, it must meet both ECE regulations and EMC requirements
for safety. In this study, EMC characteristic tests have been investigated instead of other mechanical safety requirements [6].
Electrical and Electronics components and subsystems are categorized in Customer Engineering Standard. These categories
include Passive Module (P), Inductive Device (R), Electric Motors (BM), and Active Electronic Modules (EM or AX). The
requirement selection matrix is shown in Table 1 [7].
Basically, there are 2 options, solenoid actuator and electric motor actuator to design an electrical seat latch module. These
actuator types are classified in R (solenoid) and BM (brush motor) component categories, respectively.
In this study, a shape memory spring is considered to release seat latch locking mechanism instead of R or BM components.
In this way, it is aimed to reduce the high-cost tests, as the shape memory spring lies in Passive Component category and
reduces the number of test that must be conducted.
2. Shape Memory Spring
The shape memory effect was first discovered on nickel-titanium alloys in 1960. Since then, this feature has been the main
subject for the researcher. The macroscopic effect is used in motion processes in which, after a plastic deformation is completed,
it is restored to a predetermined geometric shape by a heating process. This effect is based on the change of the crystalline
phase from the thermodynamically stable martensite phase at low temperature to the austenite phase which is stable at high
temperature. Besides, the phase transitions can be indicated by a hysteresis curve under the certain temperatures [8].
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Figure 2. The phase transitions for shape memory alloys

The shape memory alloys are in the group of smart materials and their geometry can be changed effectively. Freezing this
geometry enables actuation. Fig. 2. shows the phase transitions for shape memory alloy once heating operation and cooling
operation is made [9].

Figure 3. The helical spring

The return force of the helical shape memory spring can be modeled by using diameter D, number of turns N and wire diameter
d. This helical spring is shown in Fig.3. Supposing that a longitudinal force F is applied to the spring shown in Fig.3, the
helical spring responses this force as the torsional shear stress over the circular cross-sectional area. Therefore, the equilibrium
equation can be written as Eq. (1) [10].

F

4
D

d /2

  r dr
2

(1)

0

Where r is the radial coordinate and τ torsional shear stress along the cross-sectional area. The spring constant for the helical
spring shown in Fig.3. is proportional to the wire diameter d, however, it is inversely proportional to the spring diameter D
and the number of turns N. The effective spring constant K Eq. (2) of the nitinol spring is a function of the shear module G
and the parameters of d, D, N in each phase [11].

K

Gd 4
8 ND 3

(2)

The important equations for shape memory helical springs are as follows. Where P is the total force on the arc at high
temperature (P=Fn+Fh). Fn, Fh, W, c and Tc are the required force, the consumable force on the spring, wahl correction factor,
the spring index and the maximum shear stress, respectively [12]. From Eq (3) to Eq. (12) can be used for calculating the
number of turn for the helical spring and deformation force for the helical spring.

d
N

8WPc
(mm)
 Tc
dS
 D 2 

(3)

(4)
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   l   h

(5)

 h   h / Gh

(6)

h  F / Kh

(7)

l   h  S

(8)

Ll  d ( N  3)

(9)

Lh  Ll  S

(10)

Lf  Lh   h

(11)

Fr  K l l

(12)

Where S is the movement, and Δγ is the difference in stress at low and high temperatures. δ, L1, Lh, Lf, Kh, Kl and Fr represent
the deflection of the spring, the spring length at low temperature, the spring length at high temperature, the free length of the
spring, the spring constant in the austenite phase, the spring constant in the martensite phase and the required force to deform
the spring at low temperature, respectively [13].
Table 2. The properties for the shape memory alloy [14]
Physical Properties
Young Module

Resistivity

Phase

Value

Unit

Austenite

83

GPa

Martensite

28-41

GPa

Austenite

0,001

Ωm

Martensite

0,0008

Ωm

Table 2. shows some physical properties for the shape memory helical spring. These physical properties are required for spring
constant K and electrical resistance calculations [14].
3. Design for Automatic Seat Latch Releasing Function
Basically, the seat latch with an actuator is composed of an actuator, a micro switch, a latch mechanism and electrical
connections. Figure 4 shows a seat latch control diagram. In Figure 4, a micro switch is used for receiving feedback from latch
mechanism. This actuator is driven by Smart FET which operates actuator unless it receives a signal from micro switch. In
this way control of the actuator for the seat latch is accomplished.

Figure 4. The control diagram for electrical seat latch with solenoid actuator

The latch mechanism consists of a pawl, a claw, a torsion spring and base components which are shown in Figure 5 (a). Also,
Figure 5 (a) shows a contact point to release the connection between the pawl and the claw. Besides, the latch positions as (b)
locked status and (c) unlocked status are shown in Figure 5.
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(a) latch detailed view

(b) locked status of the latch

(c) locked status of the latch

Figure 5. The seat latch mechanism details

To obtain the releasing force of latch mechanism, some experiments were realized. The dynamometer through vertical axis
with respect to solenoid contact point as shown in Figure 5 (b) was applied to contact point, then the force was measured when
the latch is released. The releasing force was observed about 15 Newton at 3mm displacement. So this actuator pulling force
should not be not less than 15 Newton which denotes Frelease consists of Fspring and Ffriction. These forces is given in Eq. (13).

Frelease  Fspring  F friction

(13)

To release the latch mechanism, the required spring constant at austenite phase can be calculated by Eq. (14). Then, Kh is equal
to 5000 which is obtained from Eq. (15).
𝐹 = −𝑘. 𝑥

𝐾ℎ =

𝐺ℎ 𝑑 4
8𝑁𝐷3

(14)

=

83⋅109 ⋅(0,75⋅10−3 )4

(15)

8⋅3⋅(6⋅10−3 )3

In this case, the latching force must be considered. As there is some requirement for the latching process, the latching force
should be lower than 250 N. In order to achieve this, the required spring constant Kl at martensite phase is equal to 2053 which
is obtained from Eq. (16), and it satisfies the latching force requirement.

𝐾𝑙 =

𝐺𝑙 𝑑 4
8𝑁𝐷3

=

34⋅109 ⋅(0,75⋅10−3 )4

(16)

8⋅3⋅(6⋅10−3 )3

Considering the parameters in Eq. (15) and Eq. (16), the design of the required spring model and system diagram of the latch
mechanism are shown in Figure 6.

(a) shape memory spring model

(b) system diagram of latch mechanism

Figure 6. The seat latch mechanism with shape memory spring component
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4. Conclusions
In this study, the seat latch mechanism, actuating methods and some test requirements based on EMC were dealt with.
Considering the low cost design validation, and an alternative actuating method with shape memory spring component instead
of electric motor or solenoid was proposed. According to the desired latching and releasing operations, the parameters for
the shape memory spring component were calculated, and then the appropriate shape memory spring component was designed
in terms of phase transition for martensitic and austenitic properties of the material. After the calculations, a system diagram
for a suitable shape memory actuator was defined. This actuator mechanism has been observed as a useful method for releasing
the seat latch mechanism. The further studies has been planned to prototype and validate this actuator system.
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Nomenclature
F

Longitudinal force (N)

D

Spring diameter (mm)

d

Wire diameter (mm)

r

Radial coordinate (-)

τ

Torsional shear stress along the cross-sectional area (Pa)

G

Shear Module (Pa)

K

Effective spring constant (N/mm)

P

Total force (N)

Fn

Required force (N)

Fh

Consumable force on the spring (N)

W

Wahl correction factor (-)

c

Spring index (-)

Tc

Maximum shear stress (Pa)

S

Movement distance (mm)

Δγ

Difference in stress at low and high temperatures (mm)

δ

Deflection of the spring (mm)

L1

Spring length at low temperature (oC)

Lh

Spring length at high temperature (oC)

Lf

Free length of the spring (mm)

Kh

Spring constant in the austenite phase (N/mm)

Kl

Spring constant in the martensite phase (N/mm)

Fr

Required force to deform the spring at low temperature (N)
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Automatic Closing of Automotive Glove Box Using Shape Memory Spring
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Abstract
This study is regarding to an electromechanical actuating system design for the automotive glove box. The new generation
glove box presents some additional feature to the passengers to keep foods and beverages cool and fresh. However, this
features leads also to some problems like waste energy and deterioration of cooling process for foods and beverages in the
case of leaving the glove box cover open. To prevent this situation, the glove box system requires an automatic closing
mechanism / actuator. For this function, a simple component such as a spring with shape memory is considered to actuate the
required function for the glove box cover rather than motorized actuator. In this study the mechanical properties of the shape
memory spring component are investigated to design the desired actuating system considering mechanical properties and
physical restrictions for the glove box. Then, some literature studies are realized to understand working principle and control
technic of shape memory materials. The proposed glove box system is ensured to close the glove box cover for unused
conditions. Furthermore, the proposed model is identified as a transfer function by using the system identification toolbox and
then the system parameters have been used successfully for controlling and implementation of the glove box cover.
Keywords: Automotive actuator; Electromechanical system; Shape memory alloy; Shape memory spring.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction
Today, the use of electric actuator has become widespread. Many components of cars are now electrically actuated such as
foldable mirrors by electric, sunroof, electronic park brake and automated locking mechanism [1]. In this study, the automotive
glove box has been dealt. Recently, the cooler features in the glove box has been added for new generation of vehicles because
it is also intended to keep food and beverages cold and fresh [2]. In this case leaving the cover of the system open seems to be
a major problem since it will cause the cooling feature to fail and results in consumption of extra electrical energy.

(a) glove box components

(b) glove box with a cooler

Figure 1. The automotive glove box

In order to solve this waste energy and lack of cooling protection problem, automatically closing the cover of the glove box
after removal of the user's hand, will be a solution. The glove box shown in Fig.1. consists of a cover, a receptacle, a locking
mechanism and a sliding mechanism. The aim of this study is to eliminate the glove box lock mechanism and also developing
the glove box system with an actuator which is capable of automatically closing the cover of the glove box.
2. Shape Memory Spring
The shape memory effect was first discovered on nickel-titanium alloys in 1960. Since then, this feature has been the main
subject for the researcher. The macroscopic effect is used in motion processes in which, after a plastic deformation is completed
by a heating process, it is restored to a predetermined geometric shape. This effect is based on the change of the crystalline
phase from the thermodynamically stable martensite phase at low temperature to the austenite phase which is stable at high
temperature. Besides, the phase transitions can be indicated by a hysteresis curve under the certain temperatures [3].
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Figure 2. The phase transitions for shape memory alloys

The shape memory alloys are in the group of smart materials and their geometry can be changed effectively. Freezing this
geometry enables to actuation. Fig. 2. shows the phase transitions for shape memory alloy once heating action and cooling
action is realized [4].

Figure 3. The helical spring

The return force of the helical shape memory spring can be modeled by using diameter D, number of turns N and wire diameter
d. This helical spring is shown in Fig.3. Supposing that a longitudinal force F is applied to the spring shown in Fig.3, the
helical spring resists this force by occurring the torsional shear stress over the circular cross-sectional area. Therefore, the
equilibrium equation can be written as Eq. (1) [5].

F

4
D

d /2

  r dr
2

(1)

0

Where r is the radial coordinate and τ torsional shear stress along the cross-sectional area. The spring constant for the helical spring
shown in Fig.3. is proportional to the wire diameter d, however, it is inversely proportional to the spring diameter D and the number
of turns N. The effective spring constant K Eq. (2) of the nitinol spring is a function of the shear module G and the parameters of d,
D, N in each phase [6].

K

Gd 4
8 ND 3

(2)

The important equations for shape memory helical springs are as follows. Where P is the total force on the arc at high
temperature (P=Fn+Fh). Fn, Fh, W, c and Tc are the required force, the consumable force on the spring, wahl correction factor,
the spring index and the maximum shear stress, respectively [7]. From Eq (3) to Eq. (12) can be used for calculating the
number of turn for the helical spring and deformation force for the helical spring.

d
N
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 D 2 
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Where S is the movement, and Δγ is the difference in stress at low and high temperatures. δ, L1, Lh, Lf, Kh, Kl and Fr represent
the deflection of the spring, the spring length at low temperature, the spring length at high temperature, the free length of the
spring, the spring constant in the austenite phase, the spring constant in the martensite phase and the required force to deform
the spring at low temperature, respectively [8].
Table 1. The properties for the shape memory alloy [9]
Physical Properties
Young Module

Resistivity

Phase

Value

Unit

Austenite

83

GPa

Martensite

28-41

GPa

Austenite

0,001

Ωm

Martensite

0,0008

Ωm

Table 1. shows some physical properties for the shape memory helical spring. These physical properties are required for spring
constant K and electrical resistance [9].
3. Design for Automatic Closing Glove Box
The aim of this study is to remove the lock mechanism and to ensure closing the cover of the glove box automatically after a
certain time. Besides the cover is moving on a sliding mechanism, in this study, this sliding mechanism is being replaced by
a linear actuator using a shape memory spring component.

(a) side perspective

(b) front perspective
Figure 4. The proposed glove box system

The system shown in Fig. 4. consists of a cover, a receptacle, a magnetic lock mechanism, a sensor for hand protection and a
position sensor that provides the glove box position information. The parameters of proposed model shown in Fig.4. is given
in Table 2. The physical properties shown in Table 2. is required to calculate the transfer function for glove box system.
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Table 2. Physical properties for glove box system
Physical Properties
The weight of the cover of glove box
The maximum movement stroke for the cover
of glove box
The number of turn for shape memory helical
spring
The wire diameter for shape memory helical
spring
The outer diameter for shape memory helical
spring
Young module of shape memory helical
spring for austenite
Young module of shape memory helical
spring for martensite
Resistivity of shape memory helical spring
for austenite
Resistivity of shape memory helical spring
for martensite

Value
3

Unit
kg

5,2

cm

22

turns

0.75

mm

6

mm

83

GPa

34

GPa

0,001

Ωm

0,0008

Ωm

The conditions related to the operation of the glove box were determined. The first case which is when the glove box cover is
closed, the user applies some force downwards by considering the placement of the glove box cover by the hand, the glove
box cover opens a certain amount downwards by the gravitational force to the glove box cover mass. In the second case, as
soon as the user finishes his/her work and removes his / her hand out of the glove box, a sensor detects it and a timer starts. If
the user does not insert his / her hand once this timer starts, the automatic closing mechanism will be activated and the glove
box cover will be closed automatically. Otherwise, the timer will reset if the user puts his / her hand back into the glove box.
4. The Transfer Function for the Cover of the Glove Box
All the experiments were realized by applying 12V DC voltage on the shape memory helical spring. However, this operation
causes some problems such as overheating of the shape memory coil spring and as a result its inability to cool quickly.
Therefore, it has become a necessity to apply some control methods from the literature. In general, shape memory alloys are
controlled by PWM (Pulse Width Modulation) technique.

F ( s)  G ( s)  P( s)
G (s) 

K
Ts  1

(13)

(14)

P (s) and F (s) can be defined in the laplace transform as heating power and measured force respectively. The dynamic behavior
of the shape memory alloy is defined by the transfer function G (s) which is given in Eq. (13). In the experiments on the
dynamic response of the shape memory alloy, Eq. (14) is used for the first order linear system. [10]

G( s) 

Kc
 e( c s )
Tc s  1

(15)

Another study shows that input-output data related to open loop test results were modeled using first order delay transfer function
Eq. (15) by using MATLAB System Identification Toolbox. Where Kc, Tc and Өc represent gain, the time constant and delay,
respectively. After the system was defined, it was controlled by PI controller design. [11].

G( s) 

Kc
 e( c s )
(Tc1s  1)  (Tc 2 s  1)

(16)

Considering the relationship between stress, temperature and phase transformations of the system, the mathematical model of the
shape memory alloy shows a complex relationship. The exact information on the characteristics of shape memory alloys requires the
system modeling. Using the system modeling tool, any system can be represented as a second order delayed transfer function which
is Eq. (16) [12].
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4.1. Open loop test
In this section, effect on the position of the glove box cover due to applied PWM signal on shape memory helical spring was observed.
The PWM signal applied on the shape memory helical spring has 12 Volt Amplitude, 50 Hz frequency and 20% duty cycle. This
PWM signal was applied on the glove box system for 3 seconds until the closing the glove box cover fully. The time-dependent
change of the position for the glove box cover is shown in Fig.5.

Figure.5. The time-dependent position change for the glove box cover

The results are obtained from MATLAB System Identification Toolbox to help determining the transfer function of the system. The
data shown in Fig.5 was imported to MATLAB System Identification Toolbox as input and output data of the glove box system.
Then, these data were used to identify the transfer function of the glove box system. Fig.6. (a) shows the input and output signals,
and Fig.6. (b) shows the measured and simulated model outputs.

(a) Input and output signals

(b) Measured and simulated model outputs

Figure 6. System identification processing

G(s) 

0,31649
 e( 0,03s )
s(1  0,33366s )(1  1, 262s )(1  18.961s )

(17)

5. Conclusions
In this study, the automotive glove box was investigated for the replacement of actuating method. Besides, alternative actuating
component was considered for automatic closing of the glove box cover to keep food and beverages cold and fresh. Shape
166

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

memory helical spring was used for actuating the glove box cover so as to keep the glove box cover closed and to prevent
energy waste because the new generation glove box type has also cooling feature.
To close the glove box cover automatically, a system was designed. This glove box system includes in the automatic closing
with electromechanical actuator. For the actuating components, shape memory spring element was used. On the other side, an
electronic control unit, a detection sensor and glove box cover position sensor were used to control the actuating system.
Furthermore, MATLAB system identification toolbox was used to identify to the glove box system for precision control. After
system identification processing, the results show that the best model for the glove box system is the first order delayed transfer
function which is given in Eq. (17) considering simple solution and least complex system. Using the Eq. (17) this system was
successfully realized and controlled. An implementation view is shown in Fig.7.

(a) perspective view

(b) side view

(c) front view

Figure 7. Implementation of the automatic closing glove box

Acknowledgment
This study was supported by Marmara University Mechatronics Engineering Department and Coşkunöz Holding A.Ş.

Nomenclature
F

Longitudinal force (N)

D

Spring diameter (mm)

d

Wire diameter (mm)

r

Radial coordinate (-)

τ

Torsional shear stress along the cross-sectional area (Pa)

G

Shear Module (Pa)

K

Effective spring constant (N/mm)

P

Total force (N)

Fn

Required force (N)

Fh

Consumable force on the spring (N)

W

Wahl correction factor (-)

c

Spring index (-)

Tc

Maximum shear stress (Pa)

S

Movement distance (mm)

Δγ

Difference in stress at low and high temperatures (mm)

δ

Deflection of the spring (mm)

L1

Spring length at low temperature (oC)

Lh

Spring length at high temperature (oC)

Lf

Free length of the spring (mm)

Kh

Spring constant in the austenite phase (N/mm)

Kl

Spring constant in the martensite phase (N/mm)
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Fr

Required force to deform the spring at low temperature (N)
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Özet
Son yıllarda ileri mühendislik malzemelerinin kullanımında en büyük pay otomotiv sektörüne aittir ve endüstrinin ihtiyaç
duyduğu teknolojiye paralel olarak kompozit malzemeler geliştirilmiştir. Korozyona dayanıklı, metaller kadar yüksek mukavemette ve oldukça düşük yoğunluğa sahip oldukları için polimer türevi kompozit malzemeler tercih edilmektedir. Termoset
ve termoplastik olarak iki farklı polimer türü bulunduğu gibi özelliklerini istenilen düzeye getirmek için çeşitli takviye elemanları ile güçlendirilerek kompozit malzemeler elde edilirler. En sık kullanılan matriks ve katkı elemanı, geri dönüştürülebilir
olması sebebiyle termoplastikler ve görece ucuz olduğundan dolayı cam elyaflardır. Günümüzde seri üretimde zaman kazanmak için termoplastik kompozitler levha halinde imal edilmeye başlanmıştır. Üretim sırasında malzemeye kolay ve güvenli
şekil verilebilmesi için mekanik özelliklerinin yanı sıra, termal özelliklerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada,
dört çeşit kompozisyona sahip polipropilen kompozit levhalara HDT, Vicat, DSC ve TGA deneyleri uygulanmıştır. Levha
kalınlığının, elyaf oranı ve biçiminin; kompozit malzemenin yumuşama/eğilme, erime, kristallenme ve bozunma sıcaklıkları
ile özgül entalpilerine etkisi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: DSC; HDT; Şekillendirme; Termoplastik kompozit; TGA; Vicat.

Investigation of Thermal Properties of Thermoplastic Composite Laminates
Abstract
In recent years, the automotive industry has the largest share in the use of advanced engineering materials and composite
materials have been developed in parallel with the technology required by the industry. Polymer-derived composite materials
are preferred because they are corrosion-resistant, as high as metal-resistant and have a very low density. There are two different types of polymers as thermoset and thermoplastic, and composite materials are obtained by reinforcing them with various
reinforcing elements to bring their properties to the desired level. The most commonly used matrix and additive are thermoplastics because they are recyclable and glass fibers because they are relatively inexpensive. Nowadays, thermoplastic composites are started to be manufactured as laminate to save time in mass production. In order to provide easy and safe forming of
the material during production, it is necessary to determine the thermal properties as well as the mechanical properties. In this
study, HDT, Vicat, DSC and TGA tests were applied to polypropylene composite laminates having four types of compositions.
Laminate thickness, fiber ratio and shape; The effects of composite material on softening / deflection, melting, crystallization
and decomposition temperatures and specific enthalpy were investigated.
Keywords: DSC; HDT; Forming; Thermoplastic composite; TGA, Vicat.

1. Giriş
Günümüzde geleneksel malzemeler endüstrinin tüm gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte
mevcut malzemeleri geliştirmeye yönelik araştırmalar zorunlu hale gelmiştir. İhtiyaç duyulan özelliklere cevap vermesi için
iki veya daha fazla malzemenin bir araya gelmesiyle oluşan malzemelere kompozit malzemeler adı verilir. Kompozit malzeme
grubunda, yumuşak matriks yapı içerisine dayanımı yüksek elyaf ilave edilerek beklenilen özellikler iyileştirilmektedir. Endüstrinin her alanında kullanılan polimer türü kompozitlerin en önemli avantajı yoğunluğunun az olmasıdır. Ağırlığın kritik
etken olduğu havacılık ve otomotiv sektörlerinde özellikle polimer kompozitler tercih edilmektedir [1]. Mukavemetten ödün
vermeden taşıtların hafifletilmesi, aynı zamanda yakıt tüketiminin de düşürülmesine ve dolayısıyla emisyonların azalmasına
da olanak sağlamaktadır [2]. Polimerler türevi malzemeler ısı karşısında gösterdikleri davranışa göre termoset ve termoplastik
olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Termoplastik ve kompozitleri sıcaklıkla özelliklerini kaybetmezler, tekrar tekrar şekillendirilebilirler ve bu yüzden geri dönüştürülebilirler [3]. Mühendislik termoplastiklerinden polipropilen geniş bir kullanım alanına
sahiptir ve yarı kristalin yapısıyla kompozit malzemeler için de vazgeçilmez bir matriks elemanı olarak tercih edilmektedir
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[4]. Üretim hacmi dikkate alındığında maliyetlerin büyük önem arz ettiği otomotiv sanayiinde kompozit malzeme bileşenlerinden kırılganlığı düşük ve görece ucuz olan cam elyaf takviye elemanı olarak tercih edilmektedir [5].
Araştırmacılar, polimer kompozit malzemeleri ayırt etmede ve amaca yönelik özelliklerini belirlemede fiziksel, kimyasal,
mekanik ve termal testlerden faydalanarak birçok çalışma yürütmüşlerdir. Lao vd. SAN (stiren akrilonitril) ve TAPP (titan
amonyum polifosfat) katkılarının PP’nin (polipropilen) özelliklerinin geliştirilmesine etkilerini incelemişlerdir. DSC testiyle
belirlenen PP karışımının erime tepe sıcaklığını SAN katkısı neredeyse hiç değiştirmemiş, ancak katkı oranı arttıkça erime
entalpisi düşmüştür. %5 SAN içeren PP karışımının HDT eğilme ve Vicat yumuşama sıcaklıkları yükselirken, katkı oranı
arttıkça saf PP’nin sıcaklık değerlerine düşmüştür [6]. Nikmatin vd. yaptıkları çalışmada, PP ve çeşitli katkılar (rattan nanoparçacıklar, cam elyaf) içeren PP karışımlarının özelliklerini karşılaştırmışlardır. Rattan’ın PP’nin kristallenme derecesini cam
elyafa göre daha fazla artırdığı tespit edilmiştr [7]. Kaymakçı vd. yaptıkları çalışmada, çeşitli oranlarda hazırlanmış ahşapplastik kompozit malzemelerin zeolit katkısının artmasıyla erime ile kristallenme entalpilerinin ve çekme ile eğme mukavemetlerinin azaldığını görmüşlerdir. TGA analizinde en fazla kütle kaybının %50 zeolit içeren ahşap talaş bulundurmayan PP
kompozitte meydana geldiği ve en düşük bozunma sıcaklığının da bu malzemede 452,57oC olduğu tespit edilmiştir [8]. Mofokeng vd. yaptıkları çalışmada, %1 ila 3 arasında küçük miktarda kısa sisal lif katılan PLA (poli laktik asit) ve PP kompozitlerin özelliklerini incelemişlerdir. Her iki polimer türünde de TGA ile belirlenerek lif oranı arttıkça ısıl kararlılıkta gelişme
görülmüş, ancak DSC ile yapılan deneylerde erime davranışı üzerinde bir etki görülmemiş ve soğuk kristalleşme sıcaklığı PP
kompozitte biraz artmıştır [9]. Golebiewski ve Galeski yaptıkları çalışmalarında, farklı oranlarda (%2,5-5) MMT (montmorillonit) kili içeren PP nanokompozitlerin eşzamanlı olarak DSC ile TGA testlerini gerçekleştirmişlerdir. Hava ortamında yapılan
analizlerde DSC termogramında oksidasyondan dolayı bozuk ekzotermik bir sinyal ortaya çıkmıştır. Azot ortamında yapılan
analizlerde ise erime ve bozunma olarak sadece iki termik sinyal görülmüş ve zayıf oksidatif sinyal oluşmamıştır [10]. Benzer
bir çalışmada, Selvakumar ve Manoharan %1-10 arasında MMT içeren PP kompozitlerin termal ve dinamik mekanik özelliklerini araştırmışlardır. Takviye oranının artmasıyla termal performansta iyileşme belirlenmiştir [11]. Pascual ve Naffakh, eriyik
harmanlama ve sıcak presleme ile imal edilen IF-WS2 (inorganik fulleren benzeri tungsten disülfür) nanopartikülleri içeren
cam elyafla güçlendirilmiş PP kompozit plakaların termo-mekanik davranışlarını incelemişlerdir. Ağırlık olarak %4 takviyenin kompozit plakanın bozunma başlangıç sıcaklığını oldukça fazla arttırdığı, %2 takviyenin en uygun olarak malzemenin
sertliğini, kayma mukavemetini, kristalliğini ve ısıl eğilme sıcaklığını yükselttiği bulunmuştur [12].
Bu çalışmada, polipropilen esaslı cam elyaf takviyeli termoplastik kompozit levha malzemeler kullanılarak HDT (Isıl saptırma
sıcaklığı), Vicat (Vicat yumuşama sıcaklığı), DSC (Diferansiyel taramalı kalorimetri) ve TGA (Termogravimetrik analiz)
deneyleri yapılmıştır. Farklı levha kalınlıklarına (3; 4,2; 4,8 mm), elyaf oranlarına (%30; %57; %38; %39) ve biçimlerine
(kırpılmış; kırpılmış/iki tabaka dokunmuş; kırpılmış/dört tabaka dokunmuş) sahip malzemelerin, yumuşama/eğilme, erime,
kristallenme ve bozunma sıcaklıkları ile özgül entalpileri karşılaştırılmıştır.
2. Materyal ve Metot
Dört farklı kompozisyona sahip cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit levhalara ait bazı özellikler Tablo 1’de verilmiştir.

Numune 1

Elyaf Biçimi
Elyaf Dağılımı (sağ/sol %)
Elyaf Oranı (% ağırlıkça)
Levha Kalınlığı (mm)
Yoğunluk (g/cm3)

Tablo 1. Malzeme özellikleri
Numune 2

Rastgele dokunmamış
Rastgele
30
4,8
1,11

Kırpılmış ve dokunmuş
80/20 Dört katmanlı
57
4,3
1,49

Numune 3

Numune 4

Kırpılmış ve dokunmuş
80/20 İki katmanlı
38
39
3,0
4,8
1,2
1,21

Termoplastikler, elyaf takviyeli kompozitler ile sert kauçuklara uygulanabilen ve bu malzemelerin hangi sıcaklık değerine
kadar kullanım sınırı olduğunu belirlemek için kullanılan iki temel yöntem mevcuttur. Bunlar, polimer türevi malzemenin
eğilme ve yumuşama sıcaklıklarının tespiti için kullanılan HDT (Heat Deflection Temperature) ve VST (Vicat Softening
Temperature) yöntemleridir. Her iki test yönteminde de numune, kontrollü olarak ısıtılan bir yağ banyosunun içerisinde yüke
maruz bırakılır ve yumuşamadan kaynaklı oluşan yer değiştirme ölçülür. Sıcaklık artma hızı: 2°C/dk veya 50°C/dk olarak
belirlenen bu deneylerin yapılışı şematik olarak Şeki 1’de verilmiştir. HDT deneyinde, ISO 75 standardına göre hesaplanmış
ağırlıklar (3 mm için 68 g; 4,3 mm için 256 g ve 4,8 mm için 338 g) kullanılarak 1,8 MPa eğme gerilmesi altında belirli miktar
(3 mm kalınlık için 0,455 mm; 4,3 mm için 0,318 mm ve 4,8 mm için 0,284 mm hesaplanmış) sehim görüldüğü sıcaklık tespit
edilmiştir. ISO 306 standardına göre yapılan Vicat deneyinde, 10 N yük altında 1 mm çaplı bir iğnenin numuneye 1 mm
derinlikte battığı sıcaklık belirlenmiştir. Numuneler verilen standartlarda belirtildiği gibi HDT için 80x10 mm2 ve Vicat için
10x10 mm2 olarak su jetinde kesilmiş ve HDT/Vicat deneylerinde Gotech-Hv/2000/m3w cihazı kullanılmıştır [14, 15].
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Şekil 1. HDT ve Vicat testleri [13]

DSC (Differential Scanning Calorimetry) testinde, numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan ya da salıverilen enerji miktarı ölçülür. TGA (Thermogravimetric Analysis) testinde ise, malzemelerin ağırlık değişimi
sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak ölçülür. DSC ve TGA analizleri ısıtma ve soğutma kontrolü 10oC/dk seçilerek,
numuneler DSC’de öncelikle 0oC’den 300oC’ye ısıtılmış, ardından 5 dk izotermal bekleme yapılmış, daha sonra 30oC’ye kadar
soğutulmuş ve TGA’da ise 0oC’den 500oC’ye ısıtılmıştır. Analizler 20 ml/dk akış oranıyla numunenin yükseltgenmesini engellediği için argon ortamında yapılmıştır [10]. DSC ile TGA deneylerinde ISO 11357 ve ISO 11358 nolu standartlara uygun
Hitachi-DSC/7020 ve STA/7300 cihazları kullanılmıştır [16, 17]. Deney numunelerinin hazırlanışı Şekil 2’de gösterilmiştir.
Trimleme bıçağı ile küçük parçalara ayrılan 5-10 mg ağırlığında örnekler alüminyum kaplara koyulmuş ve kapaklara kapatılmadan önce olası gaz çıkışı için birer küçük delik açılmıştır.

Şekil 2. Numune hazırlama [18]

Deneylerin yapılışı Şekil 3’te gösterilmiştir. Deneylerde, cihazda birbirine oldukça yakın yerleştirilen numune ile referans
maddenin sıcaklıkları lineer bir şekilde artırılır ve hücrelerde sıcaklık farkı olduğunda numune ile referansın sıcaklıkları eşit
olması için dışarıdan gerekli miktarda ısı aktarılır ve bu içeri ya da dışarı doğru olan enerji transferi kaydedilir.

Şekil 3. DSC ve TGA analizleri [19]

3. Sonuç ve Değerlendirme
Bu bölümde 1, 2, 3 ve 4 nolu numuneler için sırasıyla N1, N2, N3 ve N4 kısaltmaları kullanılmıştır.
Şekil 4’te dört farklı kompozisyondaki kompozit levha malzemenin HDT ve Vicat sıcaklıkları gösterilmiştir. N1 ile N4 aynı
kalınlığa sahip olsalar da %9 dokunmuş elyaf fazlalığı sebebiyle N4’ün, N1’e göre daha yüksek yumuşama ve eğilme sıcaklığına sahip olduğu görülmüştür. Elyaf oranı çok yakın olan N3 ile N4 incelendiğinde, kalınlık artışının hem eğilme hem de
yumuşama sıcaklıklarını yükselttiği görülmüştür. Yumuşama ile eğilme sıcaklıkları benzer eğilim göstermiş ve 0 derece yönündeki eğilme değerleri ile yumuşama sıcaklıkları arasındaki fark neredeyse sabit kalmıştır. 0 ve 90 derece eğilme sıcaklıkları
karşılaştırıldığında zayıf dokuma yönüne paralel eğmenin uygulandığı 90 derece numuneler ortalama 2 derece daha düşük
sıcaklıkta eğilmiş, ancak bu fark N3’ün kalınlığının ince olmasından dolayı 6,4 dereceye çıkmıştır.
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Şekil 4. HDT ısıl eğilme ve Vicat yumuşama sıcaklıkları

Gerçekleşirken dışarıdan ısı alan tepkimelere endotermik tepkime adı verilir ve bu tepkimelerde maddenin enerjisi artar. Şekil
5’te ilgili malzemelerin DSC termogramlarından alınmış erime reaksiyonları verilmiştir. PP oranı (%70-62-61) azaldıkça
erime sıcaklığı (163-164-166oC) artmış, ancak çit kat dokuma elyaf (%43 PP) içeren N2’nin ise erime sıcaklığı (162oC) düşmüştür. Bununla birlikte erime entalpileri de aynı şekilde değişiklik göstermiş ve N1: 61,4 J/g; N2: 51,3 J/g; N3: 81,5 J/g ve
N4: 65,1 J/g olarak hesaplanmıştır. Malzeme kompozisyonu değişse de erime sıcaklıklarında belirgin bir farklılık ortaya çıkmamıştır.
endotermik
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Şekil 5. DSC termogramında endotermik reaksiyon

Şekil 6’da bu çalışmada kullanılan kompozit malzemelere ait kristallenme sıcaklıkları ve entalpileri verilmiştir. İçerisinde
dokuma elyaf bulunmayan tek malzeme olan N1 129oC sıcaklıkta kristallenmeye başlarken; N2, N3 ve N4 için kristallenme
sıcaklığı 133oC olarak ölçülmüştür. Eğrilerin altında kalan alanlar hesaplanarak kristallenme enerjileri belirlenmiştir. PP oranı
azaldıkça entalpi değerleri artmış, ancak N2’de kütlece dokunmuş elyaf fazla olduğundan dolayı yoğunluğa bağlı olarak
PP’nin hacimsel oranı arttığı için kristallenme entalpisi azalmıştır.
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13

ekzotermik
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Şekil 6. DSC termogramında ekzotermik reaksiyon
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PP kompozit malzemelere uygulanan TGA deneyinde sıcaklığa bağlı olarak kütle kaybı ölçülmüş ve Şekil 7’de gösterilmiştir.
Yapıştırıcı, artık nem, katalizör, çözücü gibi uçucu maddelerin buharlaşmasıyla başlangıçta yaklaşık %5 kadar bir kütle kaybı
görülmüştür. Daha sonra yapısındaki zayıf kovalent bağlar kırılarak PP bozunmaya başlamış ve kütlede ani bir düşüş meydana
gelmiştir. Çoğunluğu elyaf olsa da, karbon siyahı ve ash (aljinat, silika, çinko oksit) gibi daha yüksek sıcaklıklarda kaybolan
kütleler arta kalmıştır. Bozunma reaksiyonlarına göre kütle değişimleri incelendiğinde, PP oranları yüksekten düşüğe doğru
(%70-62-61-43) olacak şekilde sıralanırsa %67, %59, %58 ve %41 olarak hesaplanmıştır. Polimer ve elyaftan sonra geriye
ortalama %3’lük kütle kalmıştır. Isıl bozunma başlangıç sıcaklıkları yine çoktan aza doğru PP oranına göre sırasıyla 423oC,
427oC, 429oC ve 431oC olarak belirlenmiştir. Polimer oranının az olması (elyaf oranının artması) bozunma başlangıç sıcaklığını yükseltir yönde etki göstermiştir.
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Şekil 7. TGA termal bozunma eğrileri

4. Sonuçlar
Ototmotiv endüstrisinde geleneksel malzemerin yerini alabilecek hafif ve yüksek mukavete sahip gelişmiş malzemeler araştırılmaktadır. İlerleyen teknolojik gelişmelerle birlikte geri dönüştürülebilir ve hızlı preslenebilir termoplastik kompozit levhalar
bu tür yüksek hacimli uygulamalar için büyük potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, levha halindeki dört farklı kompozisyonda
cam elyaf takviyeli polipropilen esaslı termoplastik kompozit malzemenin yumuşama/eğilme, erime, kristallenme ve bozunma
sıcaklıkları ile özgül entalpileri karşılaştırılmıştır.
Elyaf oranı ve levha kalınlığının artışı HDT eğilme ve Vicat yumuşama sıcaklıklarını artırmıştır. Ayrıca, Vicat için elyaf
oranının kalınlık değişimine göre etkisinin görece daha etkili olduğu ve HDT için elyaf yönünün önemli olduğu anlaşılmıştır.
Vicat yumuşama sıcaklığı en fazla N4 (%39 elyaf) için 167oC ve HDT eğilme en fazla sıcaklığı N2 (%59 elyaf) için 0 derecede
161,5oC olarak tespit edilmiştir.
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Yapısında kırpılmış elyafla birlikte dört tabaka dokunmuş elyaf bulunan ve PP matriks kütlece oranı en az olan N2’nin 162oC
sıcaklıkta en düşük erime sıcaklığına sahip olduğu belirlenmiştir. En düşük kristallenme sıcaklığı olarak, içerisinde en az
takviye elemanı bulunan ve yalnızca kırpılmış elyaf olan N1’de 129oC olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, farklı kompozisyonlara sahip olsalar da erime ve kristallenme sıcaklıkları çok değişiklik göstermemiştir. Erime tepe sıcaklıkları ve kristallenme başlangıç sıcaklıklarında malzeme kompozisyonu değişiyor olsa da büyük bir fark görülmemiş ve +/-2oC farkla yaklaşık 164oC erime, 131oC kristallenme sıcaklığı tespit edilmiştir. Literatürde yer alan sadece PP’nin erime sıcaklığı ile çok
yakın olduğundan dolayı cam elyaf katkısının sonuçları etkilemediği ve polimer türünün esas olduğu anlaşılmıştır.
Bozunma reaksiyonlarına göre kütle değişimleri incelendiğinde, PP oranları yüksekten düşüğe doğru (%70-62-61-43) olacak
şekilde sıralanırsa %67, %59, %58 ve %41 olarak hesaplanmıştır. Isıl bozunma başlangıç sıcaklıkları yine çoktan aza doğru
PP oranına göre sırasıyla 423oC, 427oC, 429oC ve 431oC olarak belirlenmiştir. Cam elyaf oranlarının farklı olması bozunma
sıcaklığına çok etki göstermemiş ve saf PP ile benzer değerler elde edilmiştir.
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Abstract
A work pieces of aluminum alloy AA7075 were extruded with forward extrusion process to investigte the effect of lubrication and friction factor on mean stress. Numerical analysis was used to simulate the process by using finite element method
of Q form 3D. Two types of forward extrusion process were achieved to produce cup shape with different cross section diameter. The first type were done with using lubrication of (graphite + water ) and three friction factors values ( 0.15, 0.2,
0.25 ) , the second type of process was done without lubrication and three friction factors ( 0.2, 0.4, 0.6) . A hydraulic press
machine was used with utilizing maximum load 10 MN and nominal velocity of punch=1 mm/s. A cold extrusion was done
in room, die and billet temperatures 25 C ͦ . The study demonstrate that there is great influence of lubrication on stress generated in the work piece during the process. Lubricants exist lead to reduce the mean stress and process temperature during
forward extrusion. Increasing friction factor in both cases with and without lubrication lead to increase stresses. Maximum
stress in higher friction factor value with lubrication was less than the maximum stress with higher friction factor without
lubrication.
Keywords: Friction factor; Forward extrusion; Lubrication; Q form; Stress.

1. Introduction
Extrusion processes can be used to produce long and constant cross sectional products with either hot or cold working by
pushing the work piece inside a die to form the required shapes. The strength and grain structure increase after extrusion
process with close dimensions and low waste of material. The aluminum and its alloys are the most extruded materials
which are extruded either hot or cold extrusion. The influence of lubrication on temperature was studied for aluminum alloy
in backward extrusion process. Backward extrusion is an important process in manufacturing which is used to produce hollow shapes with constant cross section .A study of backward extrusion process for aluminum alloy 6061 was used to investigate the influence of using two types of lubricants: coconut and castor oil on reducing the temperature during the process. It
is seen that the efficiency of castor oil as lubrication to reduce the temperature effects was bigger than the effect of coconut
oil [1]. Another study demonstrate the method to calculate the friction during combined backward forward extrusion process
to produce complicated shapes. Dead zones of the die were avoided and important parameters that demonstrate the deformation regions and die geometry were used with numerical analysis. The process was done by using five types of lubricants
and one process without lubrication to measure the friction factors in all these conditions [2]. An analysis with numerical
and experimental work were done to find the parameters that have large influence on extrusion process to produce parts with
many holes by forward or backward or combined forward backward extrusion process. The load with punch velocity and die
length were studied. The length of the parts depend on the die length while the velocity, friction factors and press conditions
have a great influence on load [3]. The amount of lubrication was also investigated in forward extrusion process by using
mineral oil with aluminum work piece. The friction factor was determined with different weights of lubricants. numerical
analysis was compared with experimental work and it was seen that there was a large influences between the states of lubricants amount on friction factor and the pressure required [4]. Some studies discussed the ability of extruded the aluminum
chips by hot extrusion as a second process. Two parallel processes was achieved: hot extrusion which remove oxides films
from chips and cold forward extrusion with backward extrusion was done to produce parts by using chips. A process of integrated equal angular channel was used as a combination process with backward extrusion to form cans which is give products free of defects while the traditional method of producing can has many cracks .The microstructure and mechanical
properties were measured [5]. There are study discuss the methods of tests to investigate the friction after extrusion for aluminum billets. It was shown that there was a significant problem during extrusion of aluminum because of the friction between the workpiece and die surface, many factors influence on this friction such as temperature of process and billet, punch
velocity, pressure, die geometry, smoothness of punch and product shape. A review study collect all friction tests and compare between them [6]. New research discuss the friction between die and work piece during hydraulic extrusion when using
pure aluminum. There is a film of lubricants occur at the surface of workpiece during hydrostatic extrusion which increase
*Corresponding author, E-mail: ban_alamer@yahoo.com
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friction on contact area when there is thin film , while thick films decrease friction and give free deformation on workpiece
surfaces . The study show the theoretical calculation to find friction during these process conditions with different process
parameters with utilizing of Roeland's viscosity model [7]. A palm oil was studied as a lubricants in cold direct extrusion
process with experimental work. Nowadays the vegetable oil has a large attractive in use in lubrication because of its availability and high decomposition when comparing with mineral oil. The studies showed that the biodegradability of vegetable
oil is larger than that of petroleum and palm oil is one of the largest lubricants used for lubrication as vegetable lubricants.
The study compare between the performance of palm oil and mineral oil when using as lubricants in cold forward extrusion
[8]. In this study the forward extrusion process to produce parts with different cross sectional area was used to investigate
the effect of lubrication on the stresses formed in the product. A numerical analysis of Q Form [9] was used to demonstrate
the influence of different friction factor on changing the amount of stresses inside the part of aluminum alloy 7075.
2. Method and Material
Numerical analysis was used to find the effect of using lubrication on stress generation during cold forward extrusion process when aluminum alloy of 7075 was used. A state of process without lubrication with three different friction factor was
used, while another state with lubrication was done to compare the effect of friction factor on residual stresses in these two
states. A hydraulic press with maximum load 10 MN was used with punch velocity 1mm/s to produce a cup shape with different cross section area. The graphite with water was used as lubrication material. The temperature of billet and die and
environment were 25 C.
3. Friction
The studies showed that low increasing of pressure will not increase friction while high pressure lead to increase it without
using lubrication. Also there is no big changes in friction for low value of velocity and the friction will reduced when there is
high contact velocities. For lubrication condition, the friction not depend on pressure and it change reversely with velocity
especially at low pressure values. The temperature increase lead to friction increasing between the contact areas. If the lubrication used properly, the friction did not depend on the type of material. The friction phenomenon especially at high temperatures are difficult to determine in extrusion process reciprocal sliding between billet and die with high pressing force and
temperatures and severe magnification in surface.
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Figure 1. Relation between time and mean stress without lubrication for different friction factor
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Figure 2. Relation between time and mean stress with lubrication for different friction factor
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Figure 3. Relation between time and mean stress with and without lubrication for the first friction factor
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Figure 4. Relation between time and mean stress with and without lubrication for the second friction factor
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Figure 5. Relation between time and mean stress with and without lubrication for the first third factor
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Figure 6. The relation between Temperature and time for different friction factors (a) without lubrication (b) with lubrication
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factors
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Figure 8. Temperature distribution during forward extrusion without lubrication (a) minimum friction factor (b) maximum friction
factor

(a)
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Figure 9. Temperature distribution during forward extrusion with lubrication (a) minimum friction factor (b) maximum friction
factor

5. Conclusion
For the cold forward extrusion process the friction force between the work piece and die surfaces has a great influences on
power, load and temperature. In this study the results show that friction force has effect on stresses generated also. The
analysis of numerical simulation by Q Form 3D to produce different cross sectional shape show that increasing friction
factor lead to increase the stresses. The study show that using graphite and water as lubrication during the process reduce
the stresses and it decrease with decreasing friction factor. The maximum stress (2968) MPa was with the state of no lubrication by using maximum friction factor (f=0.75) while for the minimum friction factor (f=0.25) the stress was (2119) MPa.
For lubrication condition, the results show decreasing in stresses in three friction factor conditions. It is show that for the
higher friction factor (f= 0.3) the stress was (2236) Mpa which less than the value of stress for the highest friction factor
without lubrication. For minimum friction factor with lubrication (f= 0.1), the stress was (2027) MPa which is minimum
than that of the condition of no lubrication. For the product geometry effects, the results demonstrated for both lubrication
and non-lubrication condition that the stresses increase suddenly in each sharp changes in cross section area and then keep
near constant through the same cross section during the extrusion process. For temperature distribution , there was a big
effect of lubrication on reducing the temperatures during the process where the maximum temperature was 92 C which is
less than the minimum temperature (96) C during the process without lubrication.
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Otomobil Isı Pompası Sisteminde İç Isı Değiştiricisinin Performansa
Etkisinin Deneysel İncelenmesi
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Özet
Bu çalışma, laboratuvar ortamında hazırlanmış olan R134a soğutucu akışkanı ile çalışan deneysel otomobil iklimlendirme
sisteminde gerçekleştirilmiştir. Deneysel sistem mekaniksel ve elektriksel ölçüm ve kontrol yapan sistemler ile donatılmıştır.
Ölçüm cihazlarından alınan veriler veri aktarma ekipmanları ile bilgisayara aktarılmış ve sonuçlar kayıt altına alınmıştır.
Deneysel otomobil iklimlendirme sistemi dış ünite, iç ünite, iç ısı değiştiricisi, genleşme valfi ve sabit kapasiteli kompresörden
oluşmaktadır. Deneylerde otomobil klima sisteminin ısı pompası olarak çalışması durumunda sisteme eklenen iç ısı
değiştiricisinin performansa etkisi araştırılmıştır. Deneyler iç ve dış ünite üzerinden geçen hava akım hızı ile sıcaklığının ve
kompresör devrinin değiştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel sistemin ısı pompası ve iç ısı değiştiricili olarak çalışma
durumunda; kompresör devrinin artması ile aynı dış ünite hava akım sıcaklığı ve hava akım hızı için iç ünite hava akım hızı
arttırıldığında ısıtma tesir katsayısının azaldığı görülmüştür. Ancak kompresör devrinin artması ile ısıtma kapasitesi,
kompresör gücü, kompresör çıkış sıcaklığı ve soğutucu akışkan kütlesel debisinin ise arttığı görülmüştür. İç ünite hava akım
hızının artması ve dış ünite hava akım hızının sabit kalması ile kompresör gücü ve kompresör çıkış sıcaklığının azaldığı, ısıtma
kapasitesi, ısıtma tesir katsayısı ve soğutucu akışkan kütlesel debisinin ise arttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İç ısı değiştiricisi; Klima; Otomobil ısı pompası; R134a.

Experimental Investigation of the Effect of Internal Heat Exchanger on Performance in
Automobile Heat Pump System
Abstract
This study was carried out in experimental automobile air conditioning system working with R134a refrigerant prepared in
laboratory environment. The experimental system has been equipped with mechanical and electrical measurement and control
systems. The data obtained from the measuring devices were transferred to the computer with data transfer equipment and the
results were recorded. The experimental automobile air conditioning system consists of outdoor unit, indoor unit, indoor heat
exchanger, expansion valve and fixed capacity compressor. In the experiments, in the case of the automobile air conditioning
system working as a heat pump, the effect of internal heat exchanger added to system on the performance was investigated.
The experiments were carried out by changing the air flow rate, air flow temperature and compressor speed passing through
the indoor and outdoor units. In the case of the experimental system working with heat pump and internal heat exchanger; It
has been seen that the heating effect coefficient decreases when the indoor unit air flow rate is increased for the same outdoor
unit air flow temperature and air flow rate with increasing compressor speed. However, it has been seen that heating capacity,
compressor power, compressor outlet temperature and refrigerant mass flow rate increase with increasing compressor speed
It has been determined, that with the increased of indoor unit air flow rate and with outdoor unit air flow rate remaining
constant, compressor power and compressor outlet temperature decrease, heating capacity, heating effect coefficient and
refrigerant mass flow rate increased.
Keywords: Air conditioning; Automobile heat pump; Internal heat exchanger; R134a.
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1. Giriş
Teknolojik gelişmeler her alanda arttığı gibi araçlara bilhassa otomobillerde konfor amaçlı klima uygulamalarında da kendini
göstermiş ve özellikle araç klimalarına olan talep artmıştır. Üretimde günümüzde klima standart hale gelmiş ve lüks olmaktan
çıkmıştır. Otomobil hacimlerinin binalara göre çok daha küçük olması, ısı iletimi yüksek maddelerden yapılması, güneş ışığı
ile ısısını daha fazla alması sebebiyle otomobil kabin içi sıcaklıkları daha hızlı değişmektedir. Aynı zamanda nem kontrolü ve
temiz hava ihtiyacı da daha hızlı olmalıdır. Konfor amaçlı klima sistemleri bize bu imkânı sağlamakta ve ihtiyaçlarımıza hızlı
cevap vermelidir. Yaz şartlarında kabin içi düşük ısı kaynağı kabin dışı yüksek ısı kayağı, kış şartlarında ise kabin içi yüksek
ısı kaynağı kabin dışı ise düşük ısı kaynağıdır. Bu sebeple yaz şartlarında kabin içinin soğutulması, kış şartlarında ise ısıtılması
gerekmektedir. Kabin içi ısıl konfor; sıcak hava şartlarında taşıt içi hava sirkülasyonu sıcak havanın uzaklaştırılıp neminin
alınması ve filtrelenmiş taze havanın kabin içine gönderilmesi ile sağlanır. Kış şartlarında ise genellikle motor soğutma
suyunun ısısı ile kabin içi ısıtılmaktadır [1,2].
Otomobil iklimlendirme sistemleri ile ilgili araştırmalarda, farklı soğutucu akışkanların performans karşılaştırmaları,
matematiksel modeller ile deneysel sonuçların karşılaştırmaları, yapay sinir ağları ile modellemeler ve otomobil klima
sisteminde kullanılan farklı tipteki elemanların performansa etkileri analiz edilmiştir. Ronald ve arkadaşları, R12 ve R134a
soğutucu akışkanlarını kullanarak ısıtma ve soğutma halleri için ısıtma ve soğutma kapasitesi, kompresörde soğutucu akışkana
verilen güç miktarını, soğutma durumundaki sistem soğutma tesir katsayısı (STK) ile ısıtma durumundaki ısıtma tesir
katsayısını (ITK) araştırmışlardır [3]. Ayrıca iki farklı durum için kompresör devrinin performansa etkisini gözlemlemişlerdir.
Kiatsiriroat ve Euakit, performans analizine dayalı buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan otomobil klima sistemi
için R22/R124/R152a soğutucu akışkanlarından oluşan bir karışım üzerinde çalıştılar [4]. Brown ve arkadaşları, Otomobil
klima sistemlerinde R134a soğutucu akışkanı ve R744 soğutucu akışkanının kullanıldığı çevrim modelleri üzerinde
karşılaştırmalar yapmışlardır [1]. Lundberg, R134a kullanılan bir soğutma sisteminin performans analizini gerçekleştirmiş ve
kondenser çapının düşürülmesi ile R134a akışkanının miktarının azaltılabileceğini belirlemiştir [2]. Mager, soğutucu akışkan
olarak R744 kullanılan bir otomobil ısı pompası/kliması sisteminin deneysel performans analizini gerçekleştirmiştir [5].
Halimic ve Ross, R12 soğutucu akışkanı ile R12’ye alternatif soğutucu akışkanlar olan R401a, R290 ve R134a soğutucu
akışkanları, R12 kullanan otomobil klima sistemlerinde soğutma kapasitesi ve STK parametrelerini karşılaştırmışlardır [6].
Jung ve arkadaşları, deneysel ve teorik olarak yaptıkları bir çalışmada R12 soğutucu akışkanı ile çalışan bir otomobil
klimasında R22, R134a, R142b, RE170, R290, R600a gibi farklı akışkanlardan oluşan soğutucu akışkan karışımlarının
otomobil klima performansına etkilerini incelemişlerdir [7]. Esen ve Hoşöz, deneysel performans karşılaştırmalı olarak R12
ve R134a soğutucu akışkanları kullanan otomobil klimasında deneysel veriler üzerinden enerji analizi yaparak aynı soğutma
kapasitesi için R134a’nın yaklaşık %7 daha düşük STK değerleri verdiği görülmüştür. STK’nın, evaporatör yükü ile arttığı,
kompresör devri ve yoğuşma sıcaklığı ile birlikte ise düştüğü belirlenmiştir [8]. Ratts ve Brown, yaptıkları çalışmada otomobil
klima sistemindeki soğutucu akışkan miktarına bağlı olarak her bir elemandaki kayıplar belirlenmiş. Sistemdeki kaçaklar
nedeniyle soğutucu akışkanın şarj seviyesindeki azalmanın klima performansı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir [9].
Kaynaklı ve Horuz, bir otomobil kliması sisteminin detaylı deneysel analizini yaparak evaporatör, kondenser ve çevre
sıcaklıkları ile kompresör devrinin fonksiyonu olarak soğutma kapasitesi, kompresörde soğutucu akışkana verilen güç,
soğutucu akışkan debisi, sistem soğutma tesir katsayısı, minimum ve maksimum sistem basıncındaki değişimlerini
belirlemişlerdir [10]. Hoşöz ve Direk, deneysel çalışma ile ısı pompası olarak çalışabilen bir otomobil klimasının soğutma ve
ısıtma durumlarındaki performanslarını tespit etmişler. Deneylerin neticesinde, sistemin çok düşük olmayan ortam havası
sıcaklıklarında yeterli ısıtma kapasitesine ulaştığı, fakat ısıtma tesir katsayısının, soğutma tesir katsayısına değerine oranla
daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir [11]. Kim ve arkadaşları, R744 soğutucu akışkanı kullanan otomobil klima sisteminde
çalışma parametrelerinin soğutma performansına etkilerini araştırmışlardır. Bu çalışmada R744 soğutucu akışkanı ile çalışan
bir otomobil klima sistemi düzeneği kurmuşlar. Kullanılan sistemde farklı iki tipteki kondenser görevine göre gaz soğutucu
ile evaporatör ve bir iç ısı değiştiricinin performansa etkilerini belirlemişlerdir [12]. Alkan ve Hoşöz, değişken kapasiteli
kompresör kullanan bir otomobil klima sisteminin genleşme elemanı olarak orifis tüp ve termostatik genleşme valfi (TXV)
kullanılması durumlarındaki deneysel performanslarını karşılaştırmalı olarak belirlemişlerdir [13]. Aynı yazarlar %100 çevre
havası ile çalışan bir otomobil klima sisteminde genleşme elemanı olarak termostatik genleşme valfi (TXV) ile sabit ve
değişken kapasiteli kompresör kullanılması durumundaki performansını deneysel çalışma ile karşılaştırmalı olarak
sunmuşlardır [14]. Direk, klasik bir otomobil kliması ters yönde çalıştırılarak elde edilen ısı pompası sisteminin performansı,
ısı kaynağı olarak çevre havasının kullanılması ile motor soğutma suyu ve egzoz gazlarından çıkan atık ısılarının kullanılması
durumları için test edilmiştir. Ayrıca ısı pompası sisteminin performansı, motor soğutma suyu ısısını kullanan kalorifer
sisteminin performansı ile karşılaştırılmış, sistemin soğutma durumundaki performansı da analiz etmişler [15]. Tekin, R134a
soğutucu akışkanı ile çalışan, termostatik genleşme valfi ve sabit strok hacimli kompresör kullanan deneysel bir otomobil
iklimlendirme sistemi kurmuşlar. Sistem, kompresör devri ve hava akımlarının evaporatör ve kondensere giriş sıcaklıkları
değiştirilerek test edilmiştir [16]. Alkan, deneysel otomobil klima sistemini elektrik motoru tahrikli olarak otomobil klima
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sistemi elemanları ile elektriksel ve mekaniksel ölçüm cihazlarını taşıyabilecek şekilde deney sistemi oluşturmuş. Kompresör
devri ile evaporatör ve kondenser giriş hava akımının sıcaklığının artması sonucu soğutma kapasitesinin artmakta olduğu
görülmüştür [17]. Joudi ve arkadaşları, bilgisayar benzetim modeli hazırlayarak R12’ye alternatif soğutucu akışkanlar olan
R134a, R290, R600a ve bir propan ve izobütan karışımı olan R290/R600a akışkanlarının sıkıştırma basıncı, enerji tüketimi ve
STK değerlerinin birbirleri üzerine etkisini araştırdılar [18]. Jabardo ve arkadaşları, değişken kapasiteli kompresör kullanan
bir otomobil klima sistemi için bilgisayar modeli oluşturmuşlardır. İç üniteye giren hava akımı sıcaklığı ve dış ünite giriş
havası akımı sıcaklığı ile kompresör devri gibi çalışma parametrelerinin motor performansı üzerindeki etkilerini
incelemişlerdir [19]. Ratts ve Brown, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan bir otomobil klima sisteminde,
kompresör devrine bağlı olarak, her bir çevrim elemanı için kayıpların değerlerini termodinamiğin II. kanununu kullanarak
belirlemişlerdir. En fazla kaybın, sistemdeki kompresörde gerçekleştiğini bulmuşlardır [20].
Bu çalışmada R134a soğutucu akışkanı ile çalışan deneysel otomobil iklimlendirme sisteminin kullanımı deneysel olarak
araştırılmıştır. Laboratuvar ortamında hazırlanmış olan otomobil iklimlendirme sisteminin elektronik ve mekanik ölçüm yapan
cihazlar ile kontrol ve takibi yapılmıştır. Ölçüm cihazlarından alınan veriler veri aktarma ekipmanları ile bilgisayara iletilmiş
ve sonuçlar excel programında listelenmiştir. Isıtma sistemi dış ünite, iç ünite, iç ısı değiştirici, kompresör, elektrik motoru,
genleşme valfi ve soğutucu akışkandan meydana gelmektedir. Yapılan deneylerde iklimlendirme sistemi iki ayrı durumda ısı
pompası ve iç ısı değiştiricili olarak incelenmiştir. Bu çerçevede iç ünite hava akım hızı ve sıcaklığı, dış ünite hava akım hızı
ve sıcaklığı ile kompresör devri değişkenlerine göre karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma sonuçları excel’de grafik haline
getirilmiş ve sunulmuştur.
2. Deney Sistemi ve Test Prosedürü
Deneysel iklimlendirme sistemi, orijinal otomobil klima sistemine göre tasarlanmıştır. Isıtma çevrimini oluşturan
ekipmanlardan uygun hava şartlarında deneysel şartları sağlayacak şekilde, basınç, sıcaklık, izafi nem, soğutucu akışkan
kütlesel debisi, devir gibi fiziksel büyüklüklerin ölçülebilmesi için elektronik ölçüm cihazlarından, elektronik kontrol ve veri
toplama sistemlerinden, kondenser ve evaporatör görevlerinde kullanılan iç ünite, dış ünite ile hava kanallarından, uygun devir
artışlarına olanak sağlayan üç fazlı asenkron elektrik motoru ve motor sürücüsünden ve bunların üzerine kurulduğu deney
masasından oluşmaktadır. Deneysel otomobil klima sistemi ısıtma çevrimi bileşenlerini oluşturan ekipmanlar daha önceden
tespit edilen bir otomobil markasının klima elemanlarına uygun olarak temin edilmiştir. Kullanılan ekipmanlar; mikro kanallı
ve paralel akımlı iç ünite (kondenser), lamine tip dış ünite (evaporatör), termostatik genleşme valfi, sıvı tankı ve filtre
kurutucusu, iki tane eksenel evaporatör (dış ünite) fanı, santrifüj tip iç ünite (kondenser) fanı, 6 adet el vanası ve yalpalı plakalı
7 pistonlu sabit kapasiteli kompresörden oluşmaktadır. Deneysel otomobil iklimlendirme sisteminin ısıtma çevrimi
ekipmanları Tablo 1’de gösterilmiştir. Ayrıca Deneysel sistemin şematik resmi Şekil 1 de verilmiştir.
Tablo 1. Deneysel otomobil klima sistemi soğutma çevrimi bileşenlerinin temel özellikleri
Kompresör
Kondenser
Evaporatör
Genleşme valfi
Soğutma çevrimi boru bağlantıları

Sanden SD7H15
Paralel akımlı mikro kanallı
Lamine tip
İçten dengeli termostatik genleşme valfi
1/2", ⅝", ⅜" iç çaplı bakır borular

Şekil 1. Otomobil iklimlendirme deney sistemi ısı pompası çalışma şekli şematik resmi
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Deneysel sistemde soğutucu akışkan debisi Coriolis debimetre ile soğutucu akışkan basınçları basınç transmitterleri ve
Bourdon manometreleri yardımıyla ve soğutucu akışkan sıcaklıkları termokupllar ile ölçülmüştür. Otomobil iklimlendirme
sisteminin iç ünite ve dış ünite elemanlarında hava akımının nem, sıcaklık ve hız özelliklerini ölçebilmek amacıyla SHT 71
tip sıcaklık/nem sensörü kullanılmıştır. İç ünite ve dış ünite hava kanallarından geçen hava akım hızlarını hava akış
transmitterleri aracılığıyla ölçülmüştür. Basınç transmitterleri klima kompresörü girişi ve çıkışına, dış ünite (evaporatör görevli)
girişine, kütle akış sensörü çıkışına ve iç ünite (kondenser göreli) girişine montajları yapılmıştır. Deneysel iklimlendirme
sistemi kompresör devir hızı, motor sürücüsü yardımıyla istenilen devirlere ayarlanmıştır. İç ünite ve dış ünite giriş hava akım
hızlarını istenen değerlerde tutmak için iç ünite ve dış ünite fanlarının devirleri değiştirilmiş, hava akımlarının giriş
sıcaklıklarını ayarlamak için ise elektrikli rezistanslar kullanılmıştır. Deney sisteminde kullanılan kompresör, 5.5 kW gücünde
asenkron motor ile kayış-kasnak mekanizması aracılığıyla tahrik edilmiştir. Asenkron elektrik motoru ise 5.5 kW gücünde bir
motor sürücüsü ile istenilen devirde çalıştırılmıştır. Klima kompresörünün devri enkoder yardımıyla anlık olarak alınmakta ve
devir verisi elektronik kontrol sisteminde değerlendirilerek kompresör üzerindeki yük değişse bile devrin istenilen değerde
sabit kalması sağlanmaktadır. İç ünite ve dış ünite hava kanalları içindeki elektrikli rezistanslar, hava akışını kesmeyecek ve
hava akımının eşit ısıtılmasını sağlayacak şekilde sisteme monte edilmiştir. Elektronik olarak kontrol edilen rezistanslar
yardımıyla deney koşullarına uygun iç ünite ve dış ünite giriş hava akımı sıcaklıkları elde edilmiştir. İç ünite ve dış ünite hava
kanallarının girişlerinde bulunan iç ünite ve dış ünite fanları, kanal içi hava akımı hızını istenilen hızlarda tutabilmek için kanal
içinde bulunan sensörlerden alınan veriler doğrultusunda doğru akım motor sürücüleri ile kontrol edilmektedir. Deneysel
sistemde alınan veriler, veri toplama elemanları aracılığıyla bilgisayara aktarılmaktadır. İstenen deneysel çalışmanın koşulları
bilgisayar aracılığı ile belirlenmekte ve veri kontrol sistemi aracılığıyla sistemin istenen koşullarda çalışması sağlanmaktadır.
Otomobil iklimlendirme sisteminin ısı pompası ve iç ısı değiştiricisi çalışma durumlarında klima kompresörü devri, elektrik
motoruyla tahrik edildiği ve taşıtların asgari rölanti devri ile azami çalışma devri olan 800-3000 devir olması göz önüne
alınarak 900-2900 devir arası 500 devir artışlı olarak belirlenmiştir. Seçilen devir aralığı dış ünite giriş hava akımının düşük
sıcaklıkta olduğu durumlarda dış ünite kanatçıklarında buzlanmanın en az olduğu devirler olarak seçilmiştir. Deney süreleri
de ortalama 10-15 dakika arasında seçilmiştir. İç ve dış ünite giriş hava akımı sıcaklıkları Tiçünite,hg= 5 °C, Tdışünite,hg= 5 °C ,
Tiçünite,hg= 15 °C/ Tdışünite,hg= 15 °C olarak seçilmiştir. İç ve dış ünite hava kanallarından geçen ortalama hava akımı hızları ise
Vort,içünite= 1,4-2,0-2,6 m/s, Vort,dışünite= 2.6 m/s olarak belirlenmiştir. Deneyler sırasında deney sisteminden gelen tüm veriler
bilgisayar ekranında izlenerek sistemin kararlı hale gelmesi beklenmiş ve data toplama sistemi aracılığıyla sürekli rejim verileri
alınarak kaydedilmiştir.
3. Termodinamik Analiz
R134a soğutucu akışkanının enerji analizleri için çevrim elemanlarının giriş ve çıkışındaki soğutucu akışkana ait sıcaklıklar
alınmıştır. Basınç değerleri Basınç transmitterleri ile klima kompresörünün giriş ve çıkış basınçları ölçülerek hesaplamalara
dâhil edilmiştir.
Isıtma kapasitesi denklemi, iç ünitede enerjinin korunum ilkesine dayanarak elde edilmiştir;
𝑄̇𝑖çü𝑛𝑖𝑡𝑒 = ṁ𝑟 (ℎ3 − ℎ4 )

(1)

Denklemdeki ṁ𝑟 soğutucu akışkan R134a için kütle akış sensörü ile ölçülen kütlesel debi miktarıdır. Soğutucu akışkan
R134a’nın iç ünite çıkışındaki entalpi değeri ℎ3 ile ifade edilmektedir. ℎ4 ise iç ünite girişindeki entalpi değerini
göstermektedir.
Kompresörden soğutucu akışkana verilen güç, adyabatik kompresör denklemi yardımıyla hesaplanmıştır.
Ẇ𝑘𝑜𝑚𝑝 = ṁ𝑟 (ℎ2 − ℎ1 )

(2)

Denklemdeki ℎ2 kompresör çıkışında soğutucu akışkanın kompresör çıkış sıcaklığı ile basıncının fonksiyonu olarak
hesaplanmış entalpi değeridir. Denklemdeki ℎ1 değeri ise kompresör girişinde soğutucu akışkanın kompresör giriş sıcaklığı
ile basıncının fonksiyonu olarak elde edilmiş entalpi değeri olarak ifade edilmektedir.
Isıtma sistemlerinin etkinliği şeklinde ifade edilen ısıtma tesir katsayısı (ITK) ısıtma kapasitesinin soğutma kapasitesine oranı
olarak bulunur. Isıtma tesir katsayısının denklemi şu şekilde elde edilmiştir.
𝐼𝑇𝐾 =

Qiçünite
Ẇkomp

(3)

184

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

4. Sonuçlar ve Tartışma
R134a soğutucu akışkanı olarak kullanan otomobil iklimlendirme sisteminin ısı pompası ve iç ısı değiştirici konumunda
çalışma durumlarında performans parametrelerinin iç ünite ve dış ünite giriş hava akım hızı/sıcaklıklarına ve kompresör
devrine göre değişimleri, Şekil 2−6’da gösterilmiştir.
Soğutucu akışkanın kütlesel debisinin kompresör devri ile değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir. Kompresör devrinin artması ile
kompresörün anlık süpürme hacminin artmasına bağlı olarak sistemde dolaşan soğutucu akışkan miktarı artmaktadır. Aynı iç
ünite ve dış ünite giriş hava akım hızları için giriş hava akım sıcaklığının artması ile sistemde dolaşan soğutucu akışkan (R134a)
miktarı artmaktadır. Dış ünite giriş hava akım hızı sabit kalmak üzere iç ünite giriş hava akım hızının artması ile sistemde
dolaşan soğutucu akışkan miktarı çok az artış göstermektedir. İç ünite giriş hava akım sıcaklığı ile dış ünite giriş hava akım
sıcaklığının artması sonucu sistemde dolaşan soğutucu akışkan miktarının % 29 oranında arttığı görülmektedir.
Isıtma kapasitesinin kompresör devri ile değişim Şekil 3’de verilmiştir. İç ünite giriş hava akım hızının, İç ve dış ünite giriş
hava sıcaklıkları ve kompresör devrinin artması sonucunda ısıtma kapasitesi artmaktadır. Kompresör devrindeki artış ile Şekil
2’de görüldüğü gibi sistem içinde dolaşan R134a soğutucu akışkanının kütlesel debisi artmakta ve bunun etkisiyle ısıtma
kapasitesi de artmaktadır. Dış ünite giriş hava akım hızı sabit kalmak üzere iç ünite giriş hava akım hızının artması ile ısıtma
kapasitesi artmaktadır. İç ünite giriş hava akım sıcaklığı ve dış ünite giriş hava akım sıcaklığının artması sonucu ısıtma
kapasitesinin de arttığı görülmektedir.

Şekil 2. Soğutucu akışkanın kütlesel debisinin kompresör devri ile değişimi

Şekil 3. Isıtma kapasitesinin kompresör devri ile değişimi
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Kompresör gücünün kompresör devri ile değişimi Şekil 4’de sunulmuştur. Kompresör devri ile iç ünite giriş hava akım hızı
ve sıcaklığındaki artış ile kompresör gücü de artmaktadır. İç ve dış üniteye giren hava akım sıcaklığının artmasıyla yoğuşma
sıcaklığını arttırması sonucu kompresör gücünde de artış meydana gelmektedir. İç ünite giriş hava akım hızının artması ile
Şekil 2’de de görüldüğü gibi genel olarak sistemde dolaşan R134a soğutucu akışkanı kütlesel debisinin artışına neden olduğu
için kompresör gücünde de artma meydana gelmektedir.
Isıtma tesir katsayısının kompresör devri ile değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Kompresör devri arttıkça iç ünite ve dış ünite giriş
hava akım sıcaklıklarının ve iç ünite hava akım hızının artması ile ITK değeri azalmaktadır. Kompresör devrinin artması ile
Şekil 2’de görüldüğü gibi sistemde dolaşan soğutucu akışkan miktarının artması, kompresör gücündeki artışın ısıtma
kapasitesindeki artışa göre daha büyük olmasına neden olduğu için ITK değeri azalmaktadır. Dış ünite hava akım hızı sabit
tutulduğunda, iç ünite giriş hava akım hızının artması ile ITK azalmaktadır. Dış ve iç ünite hava akım sıcaklıkları artması ile
ITK azalmaktadır.

Şekil 4. Kompresör gücünün kompresör devri ile değişimi

Şekil 5. Isıtma tesir katsayısının kompresör devri ile değişimi

Kompresör çıkış sıcaklığının kompresör devri ile değişimi Şekil 6’da verilmiştir. Dış ünite giriş hava akım hızı sabit kalmak
üzere iç ünite giriş hava akım hızının artması ile yoğuşma basıncının artmasına bağlı olarak soğutucu akışkan kompresör çıkış
sıcaklığı artmaktadır. İç ünite giriş hava akım hızı ve dış ünite giriş hava akım hızının ve sıcaklıklarının da artması sonucu
soğutucu akışkan kompresör çıkış sıcaklığında genel olarak artma olduğu görülmektedir.
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Şekil 6. Kompresör çıkış sıcaklığının kompresör devri ile değişimi

5. Sonuçlar
Bu çalışmada R134a soğutucu akışkanı ile çalışan otomobil iklimlendirme sisteminin ısı pompası ve sisteme eklenen iç ısı
değiştiricisinin etkisi deneysel olarak araştırması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
 Otomobil iklimlendirme sisteminin ısı pompası ve iç ısı değiştirici durumlarında kompresör devrinin artması ile
kompresörün anlık süpürme hacminin artmasına bağlı olarak sistemde dolaşan soğutucu akışkan miktarının arttığı
görülmüştür. Aynı iç ve dış ünite giriş hava akım hızları için giriş hava akım sıcaklığının artması ile sistemde dolaşan
soğutucu akışkan miktarının arttığı izlenmiştir. İç ısı değiştiricili sistemin iç ısı değiştiricisiz ısı pompası sistemine göre
5 °C çalışmada %1-2 daha az iken, 15 °C çalışmada %1-5 olduğu görülmüştür. Aynı iç ünite giriş hava akım sıcaklığı ile
dış ünite giriş hava akım sıcaklıklarında kompresör devrinin artışına bağlı olarak ısı pompasında 5 °C çalışmada %2-7,
15 °C çalışmada ise % 1-4 oranında sistemde dolaşan soğutucu akışkan miktarının arttığı görülmüştür. Aynı şekilde iç ısı
değiştiricili durumda 5 °C çalışmada %1-3, 15 °C çalışmada ise % 4 oranında sistemde dolaşan soğutucu akışkan
miktarının arttığı gözlemlenmiştir.
 Kompresör devrinin artması ile ısıtma kapasitesi arttığı gözlemlenmiştir. Dış ünite giriş hava akım hızı sabit kalmak üzere
iç ünite giriş hava akım hızının artması ile ısıtma kapasitesinin arttığı görülmüştür. İç ünite giriş hava akım sıcaklığı ve dış
ünite giriş hava akım sıcaklığının artması sonucu ısıtma kapasitesinin de arttığı görülmüştür. Sistemin ısı pompası çalışma
durumunda 5 °C çalışmada iç ünite fan hızı artması ile, %31-35, 15 °C çalışmada %25-29 artış olduğu görülmüş ve her
iki sıcaklık çalışma farkı ise %22-33 olarak tespit edilmiştir. İç ısı değiştiricili çalışma durumunda ise iç ünite fan hızı
arttırıldığında, 5 °C çalışmada, %29-34, 15 °C çalışmada %29-31 artış olduğu ve iki sıcaklık çalışma farkı ise %24-32
olduğu görülmüştür.
 Kompresör devri, iç ünite giriş hava akım hızı ile iç ve dış ünite giriş hava akım sıcaklıklarındaki artış sonucu kompresör
gücünün artmakta olduğu görülmüştür.
 Kompresör devri, iç ve dış ünite giriş hava akım sıcaklıkların ile iç ünite hava akım hızının artması sonucu ITK değerinin
azaldığı gözlemlenmiştir. Kompresör devrinin artması ile sistemde dolaşan soğutucu akışkan miktarının artması ile
kompresör gücündeki artışın ısıtma kapasitesindeki artışa göre daha büyük olmasına neden olduğu için ITK değerinde
azalma olduğu gözlemlenmiştir. İç ünite giriş hava akım hızının artması ile ısıtma kapasitesi ve kompresör gücünde artma
meydana geldiği gözlemlenmiş. Ayrıca bunun sonucunda ITK iç ve dış ünite giriş hava akımının sıcaklığının 5 °C olması
durumunda %10-24, iç ve dış ünite giriş hava akımının sıcaklığının 15 °C olması durumunda ise %10-15 azaldığı olduğu
görülmüştür. Isı pompası sistemine iç ısı değiştiricisin eklenmesi ITK’nı yaklaşık olarak %1-13 arttırdığı gözlemlenmiştir.
 Kompresör devrinin artması ile kompresör çıkış sıcaklığının % 6-18 arasında arttırdığı görülmüştür. İç ve dış ünite giriş
hava akım sıcaklıklarının artması ile soğutucu akışkanın kompresör çıkış sıcaklığı yaklaşık %11-27 arasında arttırdığı
görüldü. İç ısı değiştiricili sistemin iç ısı değiştiricisiz ısı pompası sistemine göre yaklaşık %1-12 arasında daha yüksek
kompresör çıkış sıcaklığına sahip olduğu gözlemlenmiştir.
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Kısaltmalar
𝑎
ℎ
Ihx
Ip
ITK
Komp
𝑚̇

𝑄̇𝑖çü𝑛𝑖𝑡𝑒
Ẇ𝑘𝑜𝑚𝑝

hava
Özgül entalpi (kJ/kg
İç ısı değiştiricsi
Isı pompası
Isıtma tesir katsayısı
Kompresör
Kütlesel debi (g/s)
Isıtma kapasitesi (W)
Kompresör gücü (W)
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Özet
Bu çalışmada, HCCI modda çalışan bir dizel motorda yakıt olarak %100 hafif nafta kullanımının egzoz emisyonlarına etkileri
deneysel olarak araştırılmıştır. Deneylerde egzoz emisyonları CO, HC ve NO ölçümleri alınmıştır. 7,5-12,5 ms aralığında 0,5
ms artımla 11 farklı enjektör açık kalma süresinde deneyler yapılmıştır. Deneyler 1100, 1300, 1500 ve 1700 rpm motor
hızlarında gerçekleştirilmiştir. En düşük CO emisyonu % 0,104 ile 11,5 ms enjektör açıklığında 1100 rpm motor hızında elde
edilmiştir. En yüksek CO emisyonu % 1,23 ile 7,5 ms enjektör açıklığında 1100 rpm motor hızında elde edilmiştir. En düşük
HC emisyonu 496 ppm ile 11,5 ms enjektör açıklığında 1300 rpm motor hızında elde edilmiştir. En yüksek HC emisyonu
1662 ppm ile 11,5 ms enjektör açıklığında 1700 rpm motor hızında elde edilmiştir. NO emisyonu tüm enjektör açıklığı süreleri
için 1300, 1500 ve 1700 rpm motor hızlarında sıfır seviyesinde ölçülmüştür. En yüksek NO emisyonu ise 1100 rpm motor
hızında 12 ms enjektör açıklığında 13 ppm olarak ölçülmüştür. Bu çalışmada, dizel motorun %100 hafif nafta yakıtı ile HCCI
modda çalışmasında HC emisyonlarının arttığı, CO emisyonlarında aynı motor hızları için dizel çalışmasına göre kayda değer
bir değişimin olmadığı, NO emisyonlarının ise sıfır seviyesine indiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Düşük sıcaklık yanması; Egzoz emisyonlar; HCCI; Nafta.

The Effect of Light Naphtha on Exhaust Emissions in a Homogeneous Charged Compression
Ignition Engine
Abstract
In this study, the effects of 100% light naphtha as a fuel in an HCCI mode diesel engine on exhaust emissions were investigated
experimentally. CO, HC and NO exhaust emissions were recorded in the experiments. Experiments were performed at 11
different injection times with an increase of 0.5 ms in the range of 7.5-12.5 ms. The experiments were performed at the engine
speeds of 1100, 1300, 1500 and 1700 rpm. The lowest CO emission was achieved at the engine speed of 1100 rpm with an
injector span of 11.5 ms with 0.104%. The highest CO emission was achieved at a engine speed of 1100 rpm with a injector
opening of 7.5 ms with 1.23%. The lowest HC emissions were achieved at 496 ppm and 11.5 ms injector span at 1300 rpm
engine speed. The highest HC emissions were 1662 ppm with an engine speed of 1700 rpm at 11.5 ms injector opening. NO
emission was measured at zero at engine speeds of 1300, 1500 and 1700 rpm for all injector opening times. The highest NO
emission at 1100 rpm engine speed was measured as 13 ppm at 12 ms injector opening. In this study, it was observed that HC
emissions increased in HCCI mode with 100% light naphtha fuel of diesel engine, CO emissions did not change significantly
compared to diesel operation for the same engine speeds and NO emissions decreased to zero level.
Keywords: Exhaust emissions; HCCI; Low temperature combustion; Naphtha.

1. Giriş
Motorlu araç üretimindeki ve kısmen buna bağlı olarak enerji taleplerindeki artışın olumsuz etkilerini önleyebilmek için içten
yanmalı motorlarda yeni yanma modelleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Alternatif yakıt olarak alkoller, biyodizel vb.
*Sorumlu yazar, E-mail: duzcanbekir@gmail.com
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yakıtlar geniş bir araştırma alanına sahiptir. Fakat buji ateşlemeli motorların kısıtlı ısıl verimi ve sıkıştırma oranlarından ve
sıkıştırma ateşlemeli motorların PM ve NOx emisyonlarını azaltma zorunluluğundan dolayı alternatif oluşturmak için
araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar motor verimliliğini arttırmaya ve egzoz emisyonlarını azaltmaya yönelik
olmaktadır. Bu zorlukları giderebilmek için düşük sıcaklık yanması olarak bilinen homojen dolgulu sıkıştırma ateşlemeli,
kısmi dolgulu sıkıştırma ateşlemeli, reaktif kontrollü yanma ateşlemeli yanma modelleri yüksek ısıl verim ve düşük partikül
madde ve azot oksit emisyonları için umut vadeden yanma modelleridir [1]. Benzin-hava karışımının yanabilmesi için
kullanılan HCCI motorun çalışmasına ait fiziksel ve teknik prensip uzun süredir bilinmektedir. Bu teknoloji benzinli motor
verimliliğini dizel motorun verimliliğine yaklaştırmak için bir yol sunar. Bu teknikte benzin hava karışımı dolgunun
sıkıştırılmasından sonra kendiliğinden tutuşma işlemi sonucunda ateşlenir. Soğuk çalışma ve aşırı yükleme durumlarında buji
kıvılcımına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak motor düşük yükte çalışıyorsa, kontrollü homojen dolgulu sıkıştırma ateşlemeli
sistem çalıştırılabilir. HCCI teknolojisiyle çalışan bir motorun yakıt tüketimi dizel motorun özgül yakıt tüketimininkine benzer.
Ayrıca NOx oluşumu çok düşük seviyelerde olduğundan bu emisyonları önlemek için pahalı sistemlere gerek yoktur [2].
HCCI yanması yüksek ısıl verim sağlayabilir çünkü ısı yayma işlemi kıvılcım ateşlemeli motora göre daha hızlıdır. Motor
yükünün aşırı hava ve/veya egzoz gazı devridaimi yoluyla kontrolü pompalama kayıplarını azaltır, çünkü çevrim daha düşük
sıcaklıkta gerçekleşmektedir [3]. HCCI motorların yüksek CO ve HC emisyonları, yanma fazı kontrolündeki güçlükler,
yüksek motor yüklerinde vuruntu, düşük motor yüklerinde alev sönmesi ve sınırlı çalışma aralığı gibi bazı dezavantajları
bulunmaktadır [4]. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için HCCI motorlarda yapılan çalışmalar genel olarak yanma fazının
kontrolü alanına yoğunlaşmıştır. HCCI motorlarda şu parametreler üzerine çalışmalar yapılmaktadır, emme havası sıcaklığı
ve basıncı, EGR oranı, enjeksiyon zamanlaması ve basıncı, alternatif yakıtların HCCI yanması [5,6,7].
Nafta, hafif ve ağır olmak üzere iki farklı şekilde rafinerilerde bulunmaktadır. Nafta, endüstride çözücü ve hammadde olarak
kullanılmaktadır. İçten yanmalı motorda nafta kullanımı ile ilgili az sayıda çalışma vardır.
R. Vallinayagam ve diğerleri [8] nafta ve dizelin yakıtlarının HCCI yanmasına geçişte yanma homojenliği üzerine etkisini
araştırmışlardır. Bu çalışmada farklı yanma modlarında nafta ve dizelin arasındaki yanma ve emisyon davranışları
araştırılmıştır. Araştırma oktan sayısı 60 olan yakıtlar için sıkıştırma ateşlemeli moddan homojen dolgulu sıkıştırma ateşlemeli
moda geçişte yanma homojenliği ve fiziksel özelliklerin etkisi araştırılmıştır. Isı salımı ve yanma görüntülerinden, nafta ve
PRF60'ın, dizel karışımları ile karşılaştırıldığında, ön karışımlı yanmanın daha gelişmiş olduğu görülmüştür. CI yanma
işleminde is konsantrasyonunun daha yüksek olduğu, PPC modunda is emisyonlarının sıfıra yakın olduğu görülmüştür. Ayat
Gharehghani [9], HCCI modda doğalgaz, etanol ve metanol yakıtlarının yük sınırlarını araştırmıştır. Sonuçlar, eşdeğerlik
oranlarının 0,3'ten fazla olduğu karışımlar ve 430 K'dan daha yüksek emme havası sıcaklıkları için doğal gazın uygun bir
seçim olduğunu, bu durumda etanol ve metanolün vuruntuya ve ayrıca kabul edilemez düzeyde NOx emisyonlarına neden
olduğunu ortaya koymuştur. Mohammed Djermouni ve diğerleri [7] HCCI motorda LPG ve LNG yakıtlarını karşılaştırmıştır.
Kompresör basıncı ve eşdeğerlik oranı gibi çalışma parametrelerin genel sistem performansı üzerine etkileri tartışılmıştır.
Rakesh Kumar Maurya ve diğerleri [10] hidrojen HCCI çalışması için kimyasal kinetik ve yapay sinir ağı (ANN) kullanarak
RI (ringing intensity-gürültü) karakterizasyonu ve tahminini konusunda çalışmışlardır. Çalışmanın ilk bölümünde, eşdeğerlik
oranının (4), giriş sıcaklığının (Tivc) ve motor hızının gürültü yoğunluğu üzerindeki etkisi kimyasal kinetik model kullanılarak
incelenmiştir. Yanzhao An ve diğerleri [11] düşük oktan sayılı benzin ile çalışan sıkıştırma ateşlemeli bir motorda HCCI ve
PPC yanması araştırılmıştır. CONVERGE ® kullanılarak tam zamanlı motor çevrimi simülasyonları oluşturulmuştur ve
kimyasal kinetikler ile birleştirilmiştir. HCCI ve PPC yanma modlarında elde edilen simülasyon ve deney verileri iyi bir uyum
göstermiştir. Tamamen önceden karıştırılmış HCCI modu ÜÖN’dan 180 derece erken enjeksiyon zamanlamasında yanma
sıcaklığı 1600K’in altında olduğunda elde edilebilir. Burada is ve NOx oluşumları da başarıyla önlenebilmiştir. A.O. Hassan
ve diğerleri [12] motor hızı ve EGR’nin HCCI motor performansına ve emisyonlara etkisini araştırmışlardır. Hava-yakıt
oranının artması HCCI yanmasının avantajlarından biri olarak düşünülebilir. Silindir içinde seyreltilmiş ön karışım yanma
sıcaklığını düşürür böylece NOx emisyonları düşürülmektedir. Analiz, HCCI modundaki HC ve CO’nun motor hızına büyük
ölçüde bağlı olduğunu göstermektedir. HC emisyonu, motor devrinden CO ve NOx emisyonlarından daha çok etkilenmiştir.
Can Cinar ve diğerleri [13] supap yüksekliğinin HCCI benzin motorunda yanma ve emisyonlar üzerine etkilerini
araştırmışlardır. Deneyler 800 ila 1900 rpm motor devirleri arasında gerçekleştirilmiştir. Test motoru farklı HCCI yanma
modlarında farklı hava / yakıt oranlarında (λ = 0.5 - 2) ve emme havası sıcaklıklarında (Tin = 20 – 120 oC) çalıştırılmıştır.
Hava / yakıt oranı ve giriş havası sıcaklığının etkileri HCCI yanması, silindir basıncı, ısı yayılım hızı, motor performansı ve
egzoz emisyonları üzerinde incelenmiştir. Testler, vuruntu ve yanlış ateşleme bölgelerinde düşük kaldırma kamları
kullanılarak HCCI çalışma aralığının genişletilebileceğini göstermiştir. Ayrıca, test motorunun, giriş havası sıcaklığı arttıkça
daha düşük hava / yakıt oranında HCCI yanma modunda çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Alper Calam ve diğerleri [1] HCCI
yanmasında sıkıştırma oranının performans ve emisyonlara etkisini araştırmışlardır. Çalışmada RFC ve RON40 yakıtları
kullanılarak 9:1, 10:1, 11:1 ve 12:1’lik sıkıştırma oranları için BSFC haritaları elde etmişlerdir. Deneyler 800 rpm motor
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hızında gerçekleştirilmiş ve motora giren hava sıcaklığı 353K’de sabit tutulmuştur. Silindir içi basınç, ROHR, yanma süresi,
yanma başlangıcı, belirtilen ortalama efektif basınç, ısıl verim ve CO, HC ve NOx emisyonları incelenmiştir. Karışım
fakirleştikçe silindir içi basınç ve ısı salınım oranının düştüğü tespit edilmiştir. Oktan yakıt sayısının artması, yanma süresinin
uzamasına neden olmuştur. Yanma süresi sıkıştırma oranının artmasıyla birlikte azalmıştır. CO ve HC emisyonları yüksek,
NOx emisyonları düşük sıkıştırma oranında düşük bulunmuştur. Sıkıştırma oranının artmasıyla CO ve HC emisyonu azalmış
fakat NOx emisyonu artmıştır. Maksimum ısıl verim, 800 rpm'de % 38.2 ve RON40 yakıt ile 12: 1 CR olarak elde edilmiştir.
En geniş çalışma bölgesi, minimum BSFC değeri 210 g / kWh olan 10: 1 CR'de RON20 yakıtı ile elde edilmiştir.
HCCI motorlarda kullanılabilirliği araştırılan yakıtlar önceki çalışmalarda Nafta, PRF60, dizelin, doğalgaz, LPG, LNG, etanol,
metanol, RON20, RON40 vb. olarak görülmektedir. HCCI motorunun çalışma aralığı kullanımını sınırlayan önemli bir
faktördür. HCCI motorda kullanılacak olan yakıtın rafineriden elde edilebilmesi yakıta ulaşma açısından bir avantaj olarak
görülebilir. Bu çalışmada hafif naftanın HCCI motorunda kullanımının emisyon değerlerine etkisi parametrik olarak
incelenmiştir. Bu çalışmanın önceki çalışmalardan farkı, sıkıştırma ateşlemeli bir motor HCCI modunda çalıştırılmış 15 deney
noktasında çalışılmış ve motorun tam HCCI modda %100 nafta ile çalışma sınırları elde edilmiştir.
2. Materyal ve Metot
2.1. Hafif nafta yakıtı
Deneylerde hafif nafta yakıtı kullanılmıştır. Deneyler Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Laboratuvarlarında
gerçekleştirilmiştir. Hafif nafta yakıtının özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Hafif nafta yakıtının özellikleri
API yoğunluğu

81.02

Özgül Ağırlık (60/70F)

0.6658

Karbon, ağırlık %

83.95

Hidrojen, ağırlık %

16.05

Viskozite, 20C/68F, cSt

0.41

Viskozite, 40C/104F, cSt

0.35

Viskozite, 50C/122F, cSt

0.32

Yanma ısısı (Net), kj/kg

43849.752

Parafinler, hacimsel %

84.28

Naftanlar, hacimsel %

14.13

Viskozite, 100C/212F, cSt

0.23

Setan İndeksi 1990 (D4737)

44.1

Dizel İndeksi

131

Araştırma Oktan Sayısı

71.8

Motor Oktan Sayısı

70.3

Kaynama Noktası,

32-402

Donma Noktası,

oC

oC

-122

Isıl değer, kcal/kg

11589

Isıl değer, MJ/kg

48.5

2.2. Deney düzeneği ve metodoloji
Deneylerde kullanılan motorun özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Hafif nafta, motora eklenen elektronik enjeksiyon sistemi
ile emme manifolduna püskürtülmüştür. Deneylerde kullanılan yakıt enjektörünün püskürtme karakteristiği belirlenmiştir. Bu
karakteristik verilerine göre yakıt tüketimi miktarı hesaplanmıştır. Enjeksiyon zamanlaması yakıt sisteminin ÜÖN
sensöründen aldığı veriye göre sabit bir noktada gerçekleştirilmiştir. Enjeksiyon süreleri ise düzenekteki enjektör açık kalma
süresinin ayarlanması için geliştirilen kontrol paneli üzerinden ayarlanmıştır. Deneyler 1100, 1300, 1500 ve 1700 rpm motor
hızlarında ve 0.5 ms artımla 7.5-12.5 ms aralığındaki enjektör açık kalma sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Deneylerden elde
edilen sonuçlar grafiklerde rapor edilmiştir.
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Tablo 2. Deney motorunun özellikleri
Test Motoru

Lombardini LDA450

Silindir Sayısı

1

Silindir çapı x Strok (mm)

85 x 80

Sıkıştırma oranı

17,5/1

Maksimum döndürme momenti

1700 min-1’de 28,5 Nm

Maksimum güç

5,5 kW

Enjektör püskürtme basıncı (dizel)

183 bar

Enjektör püskürtme basıncı (nafta)

3 bar

Püskürtme zamanı

28o BTDC

Deney düzeneğinin şematik görünüşü aşağıdaki gibidir.

Şekil 1. Deney düzeneği

3. Sonuçlar
Deneyler enjeksiyon zamanlamaları değiştirilerek yapılmıştır. Tam HCCI koşullarında %100 nafta ile çalışan motordaki egzoz
emisyon değişimlerini araştırmak için elektronik kontrollü bir enjeksiyon sistemi kullanılmıştır. Deneyler 1100, 1300, 1500
ve 1700 rpm motor hızlarında yapılmıştır. Her motor hızı için farklı enjeksiyon zamanlamaları denenmiştir. Enjeksiyon
zamanlamaları 7.5-12.5 ms aralığında 0.5 ms artımla değiştirilmiştir. Motor hızına bağlı olarak enjeksiyon zamanlamasının
alt ve üst sınırları farklılık göstermektedir. HCCI motorlarda karışım silindir içindeki basınç ve sıcaklığın artışı ile otomatik
olarak başlar. Bu nedenle karışım oranı ve motor hızı yanmayı etkilemektedir.
3.1. Emisyonların enjeksiyon zamanlamasına göre değişimleri
HCCI yanması kontrolü doğrudan yapılamamaktadır. Bu nedenle enjeksiyon zamanlaması değişimi yanma kontrolü açısından
önemlidir.
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Şekil 2. CO emisyonunun enjeksiyon süresine göre değişimi

Şekil 2’de CO emisyonunun enjeksiyon zamanına göre değişimi görülmektedir. Deneyler 1100, 1300, 1500 ve 1700 rpm
motor hızlarında gerçekleştirilmiştir. En düşük CO emisyonu değeri 1100 rpm motor hızında 11.5 ms enjektör açıklığında
elde edilmiştir. En yüksek CO emisyonu değeri ise 1100 rpm motor hızında 7.5 ms enjektör açıklığında elde edilmiştir. Tüm
motor hızlarına bakıldığında CO emisyonun en düşük olduğu enjektör açık kalma süreleri 12.5 ms ile 10.5 ms aralığında
olduğu görülmektedir. Motor hızı arttıkça enjektör açık kalma süresinin de yüksek olması gerektiği görülmektedir. Yüksek
motor hızlarına çıkıldığında düşük enjeksiyon sürelerinde motorun çalışmadığı görülmektedir. En geniş motor çalışma aralığı
11 farklı enjektör açık kalma süresi ile 1100 rpm motor hızında elde edilmiştir. 1300 rpm motor hızında 8 farklı enjektör açık
kalma süresi, 1500 rpm’de 5 farklı enjektör açık kalma süresi, 1700 rpm’de ise 3 farklı enjektör açık kalma süresi ile deneyler
gerçekleştirilmiştir. En dar çalışma bölgesi 1700 rpm motor hızında elde edilmiştir.

Şekil 3. HC emisyonunun enjeksiyon süresine göre değişimi

Şekil 3’te HC emisyonunun enjektör açık kalma sürelerine göre değişimleri görülmektedir. Deneyler 1100, 1300, 1500 ve
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1700 rpm motor hızlarında gerçekleştirilmiştir. En düşük HC emisyonu 11,5 ms enjektör açıklığında 1300 rpm motor hızında
elde edilmiştir. En yüksek HC emisyonu ile 11,5 ms enjektör açıklığında 1700 rpm motor hızında elde edilmiştir. Grafik genel
olarak değerlendiğinde HCCI modda bütün motor çalışma hızlarında ve enjeksiyon zamanlarında elde edilen HC emisyonları
çok yüksek değerlerde ölçülmüştür. Bu sonuç, HCCI yanma tekniğinin silindire gönderilen tüm yakıtı yakmak için standart
koşulların yeterli olmadığını göstermektedir. HC emisyonunu düşürmek için silindire alınan havanın ısıtılması çözüm
olabilmektedir. Bu çalışmada emme havası standart koşullarda silindire alınmıştır. Karışım sıkıştırma ile ateşlendiği için
yanma odasının her bölgesinde yanma şartları sağlanamamakta ve sıcaklık bazı bölgelerde düşük kalmaktadır. Bu nedenle
yanma odasında düşük sıcaklık yanması gerçekleşmekte ve yakıtın tamamı yanma zamanında yakılamamaktadır. Bu durum
HC emisyonlarının normal koşullara göre çok yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. Motorun HC emisyonları açısından en
uygun sonucu verdiği motor hızı 1100 rpm olarak görülmektedir. 1700 rpm’de en yüksek HC emisyonları görülmektedir.
Ayrıca 1700 rpm’de motorun çalışma kararsızlığı gözlenmiştir. Bu nedenle 1700 rpm’de sadece 3 farklı enjeksiyon
zamanlaması ile motor çalışabilmiştir.

Şekil 4. NO emisyonunun enjeksiyon süresine göre değişimi

Şekil 4’te NO emisyonunun enjeksiyon süresine göre değişimi görülmektedir. 1100 rpm motor hızında yüksek ve düşük
enjeksiyon sürelerinde NO emisyonunda artış olduğu diğer enjeksiyon sürelerinde ve motor hızlarında ise NO emisyonunun
sıfıra yakın değerlerde olduğu görülmektedir. Dizel motorlarda yüksek değerlerde olan NO emisyonlarını düşürmek başa
çıkması güç bir sorundur. Bu çalışmada tam HCCI modda çalışan motorun tüm çalışma koşullarında sıfıra yakın değerlerde
çıkması önemli bir sonuçtur. NO emisyonunun en önemli kaynağı yüksek yanma sıcaklıklarıdır. Tam HCCI modda çalışmanın
en öenmli farkı ise düşük sıcaklık yanmasıdır. Bu nedenle tam HCCI modda NO emisyonları yok denecek seviyelerde
kalmaktadır.

Şekil 5. CO emisyonunun motor hızına göre değişimi

Şekil 6. HC emisyonunun motor hızına göre değişimi
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Şekil 7. NO emisyonunun motor hızına göre değişimi

Şekil 5, 6 ve 7’de emisyonların motor hızlarına göre değişimleri görülmektedir. 1700 rpm motor hızında motorun çalışma
aralığı çok dar olduğundan grafiklerde 1700 rpm motor hızı kullanılmamıştır. CO emisyonu için şekil 5’teki grafik
incelendiğinde değerlerin genel olarak düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Kendi içinde değerlendirdiğimizde motor
hızı arttıkça CO emisyonunun her püskürtme değeri için arttığı görülmektedir. En yüksek CO değerleri 1500 rpm motor
hızında ve 10 ms enjektör açık kalma süresinde gerçekleşmiştir. En düşük CO emisyonu ise 1500 rpm motor hızı için 12 ms
enjektör açıklığında gözlenmiştir. Motor hızı arttıkça püskürtme zamanlarının emisyonlara etkisi belirgin bir şekilde
ayrışmaktadır. 1500 rpm motor hızı için enjektör açık kalma süresi arttıkça CO emisyonunun azaldığı görülmektedir. HC
emisyonu için şekil 6’daki grafik incelendiğinde motor hızı arttıkça her püskürtme değeri için HC değerinin arttığı
görülmektedir. Değerlerin açık bir şekilde farkının gözlenebildiği 1500 rpm motor hızı incelendiğinde en yüksek HC değeri
10 ms enjektör açıklığında görülmektedir. En düşük HC değeri ise 1500 rpm motor hızı için 12 ms enjektör açıklığında
görülmüştür. Enjektör açıklığı arttıkça HC seviyesinin düştüğü görülmüştür. Buradan 1500 rpm motor hızı için enjeksiyon
miktarı 10 ms iken yanmanın daha kötü olduğu, 12 ms enjektör açıklığında ise daha iyi bir yanma olduğu sonucuna
varılabilmektedir. Genel olarak tüm çalışma koşullarında HC emisyonu çok yüksek değerlerde çıkmaktadır. Bunun nedeni
tam HCCI çalışmasında düşük sıcaklıkta yanma olması ve yakıtın tamamını yakacak seviyedeki sıcaklıklara ulaşılamaması
gösterilebilir. Düşük sıcaklık yanması NO emisyonlarını sıfıra yakın değerelere indirme avantajının yanında, HC
emisyonlarının artışına sebep olmaktadır. Bu sorunu önleyebilmek için emme havası ısıtılması gibi yanmaya yardımcı
olabilecek çözümler kullanılmaktadır. NO emisyonu için şekil 7’deki grafik incelendiğinde yüksek motor hızlarında tüm
püskürtme zamanları için NO emisyonlarının en düşük seviyede olduğu görülmektedir. 1100 rpm motor hızında NO emisyonu
püskürtme sürelerine göre belirgin olarak ayrışmıştır. 1100 rpm motor hızında en yüksek NO 12 ms enjektör açıklığında elde
edilmiştir. 1100 rpm motor hızında ise en düşük NO ise 10 ms enjektör açıklığında elde edilmiştir. NO seviyeleri dizel
çalışmasına göre kıyaslanamayacak derecede düşük olduğundan kendi içindeki bu küçük farklar ihmal edilebilir seviyededir.
Bu nedenle NO seviyesinin HCCI modda çalışma koşullarında tüm devir ve enjektör açık kalma süreleri için sıfıra yakın
değerlerde olduğu ve ihmal edilebilir seviyelerde olduğu görülmektedir.
Kısaltmalar
ANN
BSFC
BTDC
CI
CO
CR
EGR
HC
HCCI
K

Yapay sinir ağı
Özgül yakıt sarfiyetı
Üst ölü noktadan önce
Sıkıştırma ateşlemeli
Karbon monoksit
Sıkıştırma oranı
Egzoz gazı resirkülasyonu
Hidrokarbon
Homojen dolgulu sıkıştırma ateşlemeli
Kelvin
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kW
LNG
LPG
min-1
ms
Nm
NO
PPC
ppm
PRF
RI
ROHR
RON
rpm
Tin
ÜÖN
λ

Kilo watt
Sıvılaştırılmış doğalgaz
Sıvılaştırılmış petrol gazı
Dakikadaki devir sayısı
milisaniye
Newton metre
Azot oksit
Kısmi ön karışımlı yanma
Milyondaki tanecik sayısı
Birincil referans yakıt
Gürültü hassasiyeti
Isı salınım oranı
Araştırma oktan sayısı
Dakikadaki devir sayısı
Giriş sıcaklığı
Üst ölü nokta
Eşdeğerlik oranı
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Abstract
Microalgae based biofuels are seen as one of the most promising solutions to mitigate climate change and as alternative to fast
depleting of fossil fuels. Algal biomass can be cultured or acquired from natural, eutrophicated and degraded water bodies. In
this study, the green microalgae Scenedesmus dimorphus (fresh water) an Isochrysis aff. Galbana (sea water) were selected in
terms of biofuel potentials. For this purpose, this research has been performed in 7 stages; 1) Media preparation, 2) Culture
Conditions, 3) Growth Monitoring (Analysis of Growth Rate), 4) Wet Weight, Dry Weight and Ash Free Dry Weight, 5)
Microalgae Harvesting (Small-Scale Lipid Extraction), 6) Analysis of Biomass Lipids by Thin Layer Chromatography (TLC)
and 7) Biodiesel Production. The cultures were supplied with 1.5% CO2 using a pump to generate large, slow bubbles to mix
the culture and increased the contact of the culture with CO2 and the medium. A calibration curve used to estimate cell density
for each culture. Absorbance values find ≤ 1.0, which is within the linear range of the spectrophotometer. The total lipid of
fresh water and sea water culture were average by 15.87 and 42.65 wt.% of dry biomass, respectively. According to biodiesel
production performance, 553.23 mg/L and 637.05 mg/L of biodiesel were obtained. The efficiency of the transesterification
reaction was 86.8%. As a result, Isochrysis aff. Galbana could be used for sea water treatment producing biomass with a
suitable content of lipids, convenient for biodiesel production.
Keywords: Biodiesel; Biofuel; Isochrysis aff. Galbana; Microalgae; Scenedesmus dimorphus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction
The global energy crises, depletion of fossil fuel, limited resource of petroleum and stringent emission norms (such as Euro
and US EPA) have compelled the researchers to search the alternative fuel which can be used in place of fossil fuels.
Renewable biofuels are important energy resources for reduction of greenhouse gases, better air quality, less dependency on
oil imports, and new jobs and markets. Nowadays, fossil fuels are used mostly in the transportation sector; in which diesel is
the most commonly used fuel. Diesel engine is widely used not only in transportation sector but also in the power generation
industry and other industrial sectors [1]. More pollutants are still being released to the atmosphere due to either industrial
applications or daily use of an increasing number of diesel-based motor vehicles. Due to the increase in tighter emission
regulations, countries have been inclined to find and use alternative energy resources that are renewable, cost-effective and
clean.
Several feedstock and transformation pathways into biofuel have been proposed as an alternative to the usual fuels. Having
this motivation in mind, it is anticipated that biodiesel and bio-alcohols will be the suitable resources for diesel engines because
of the economic and environmental impacts. Biodiesel, a renewable and environmentally friendly fuel, has been an important
alternative fuel for diesel engines which are recently used much in the world [2]. However, because the root material of
biodiesel is also used for food and nutrition purposes, production of biodiesel has been limited. In order to remove this
disadvantage, some biodiesel is commonly made of waste oil which cannot be used for food production. Common sources for
biodiesel feedstock include soy, sunflower, safflower, canola, and palm. Lately there has been growing controversy about the
use of potential food sources for the production of fuel [3]. In attempt to address these concerns, researchers have turned their
focus from the popular feedstock and are currently investigating the use of alternative, non-food related feedstock such as oil
from microalgae. Third-generation biofuel feedstock and micro-and macroalgae have many advantages over the first and
second generations of biofuels [4]. Recently, microalgae have attracted a good deal of attention because of the promise of
reduced competition with food crops and lowered environmental impacts. For this purpose, biofuel production from
microalgae has also been gaining importance in recent years as an alternative (nonpolluting) fuel source [5].
Microalgae refer to small size algae which shape can only be seen under the microscope. It refers to a kind of autotrophic
microorganism with rich nutrition and high photosynthetic utilization degree, which are widely living in the sea and land.
Microalgae can be converted into bio-energy such as biogas, biodiesel and bio-oil. Biodiesel is produced from microalgae oil;
thus, crude fossil petroleum can be substituted by mass cultured biomass’s microalgae oil for eco-sustainable biodiesel
production in the near future [6].
*Corresponding author, E-mail: aatmanli@hotmail.com
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Microalgae are currently being considered as a versatile feedstock for biofuel production because of their fast growth rate and
high biomass productivity. Microalgae biomass cultivation has four important potentials than other sources. First, algae
biomass can be produced at extremely high volumes and this biomass can yield a much higher percentage of oil than other
sources. Second algae oil has limited market competition [7]. Third, algae can be cultivated on marginal land, fresh water, or
sea water. Fourth, innovations to algae production allow it to become more productive while consuming resources that would
otherwise be considered waste [8]. Fresh and sea water algae species should be considered for biofuel production potential.
There are several difficulties in developing microalgal biofuels that can fully replace fossil fuels; the main challenges relate to
lower environmental impact and economic feasibility [9-12]. To date, most studies have focused on selection of species,
coupled with optimization of cultivation, biomass harvest and fuel extraction; efforts on enhancing environmental benefits
and upgrading spent biomass are thus in order. Industry should indeed adopt an integrated strategy inspired by microalgalbased biorefineries-toward maximizing the economic return of all products present in algal biomass, by recovering high value
compounds prior to biofuel manufacture, and using the remainder for aquaculture/land animal feed and production of other
biofuels via supplementary fermentation [13-15].
(a)

(b)

Figure 1. (a) Fresh water Scenedesmus dimorphus, (b) Sea water Isochrysis aff. Galbana

The number of studies that have evaluated the potential of using crude microalgae oil in an engine are insufficient to gain a
full understanding of the likely performance of this fuel [16-20]. However, the use of crude microalgae oil can overcome
problems related with the use of expensive chemicals and procedures during the transesterification reaction necessary to
produce biodiesel [21]. As a result, this research aims to investigate biofuels potential for diesel engines produced on a labscale from the fresh water-Scenedesmus dimorphus and sea water Isochrysis aff. Galbana microalgae (Figure 1. (a) and (b)).
For this purpose, two different microalgae have been grown in photobioreactors (PHB) and harvested.
2. Material/Methods and Discussions
2.1. Algae biofuel production process
This study has been performed in seven stages; 1) Media preparation, 2) Culture Conditions, 3) Growth Monitoring (Analysis
of Growth Rate), 4) Wet Weight, Dry Weight and Ash Free Dry Weight, 5) Microalgae Harvesting (Small-Scale Lipid
Extraction), 6) Analysis of Biomass Lipids by Thin Layer Chromatography (TLC) and 7) Biodiesel Production.
2.1.1. Media preparation
Two different species of microalgae Scenedesmus dimorphus (1237) and Isochrysis aff. Galbana (2307), which was obtained
from the UTEX Culture Collection of Algae, were used in lab. Scale and large scale PHB. In this research used algae species
picture shown in Figure 1. and detail information given in Table 1. In order to grow algae in lab scale, two kind of media were
used.
Table 1. Used algae species
Scenedesmus dimorphus
(fresh water)

Strain

Isochrysis aff. Galbana
(sea water)

UTEX Number

1237

2307

Class

Chlorophyceae

Prymnesiophyceae

Media
Origin
Type Culture

Proteose Medium
UTEX-Algae Express
No

Erdschreiber's Medium
Society Islands
No
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Isolation

I. Hopkins, F.R. Trainor

K.C. Haines (Fall 1977)

Isolator Number

62H

T-ISO

Also Known As

S. obliquus

Isochrysis sp.

2.1.2. Culture Conditions
The culture temperature was fixed at 20 ± 3 °C. Fluorescent light was used to supply constant light intensity for the culture
which was not less than 2500-3200 lux on a 16:8 light to dark cycle (see Figure 2.). Lab scale (small scale) general maintenance
conditions are given below.

Figure 2. Lab scale of PHB

The cultures were supplied with 1.5% CO2 using a pump to generate large, slow bubbles to mix the culture and increased the
contact of the culture with CO2 and the medium. This system was autoclaved and a 0.2-micron filter was used to prevent
culture contamination.
2.1.3. Growth monitoring
The growth of the culture was measured using optical density (OD) method. The OD is a simple and efficient method for
measuring the growth curve. A linear regression equation was derived to describe the relationship between the optical density
and the cell density. Furthermore, spectrophotometers are useful for measuring optical properties of cells and their contents,
which can be correlated to culture density to generate calibration curves. Resulting trendline analyses can be used to estimate
cell density. To measure cell density UV spectrophotometer (UV 2450 SHIMADZU- PC) and UV Probe 2.43 software were
used. A growth curve comparing the number of days and the OD at A680 nm and A750 nm a wavelength commonly used for
measuring chlorophyll content and total suspended solid (TSS-called number of cells) respectively. To monitor the growth
curve by measuring the optical density (OD) of the culture at 680 and 750 nm (calibration curve). These wavelengths were
selected based on preliminary tests for measuring the maximum absorbance at wide range of wavelengths.
A calibration curve used to estimate cell density for each culture. Absorbance values should be ≤ 1.0, which is within the linear
range of the spectrophotometer. A750 nm versus number of cells of the Scenedesmus dimorphu and Isochrysis aff. Galbana
is shown in Figure 3.

Figure 3. A750 nm versus number of cells of the Scenedesmus dimorphu and Isochrysis aff. Galbana.
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Growth of all the two species was monitored at the total period of 13 days. Growth of the species was evaluated based on two
parameters: (i) chlorophyll a content and (ii) TSS. The chlorophyll concentration (A680) and TSS (A750) were
spectrophotometrically determined using UV visible spectrophotometer. In Figure 4, shows the gradual increase in chlorophyll
a content with time indicates for Scenedesmus dimorphus.

Figure 4. Growth curve of Scenedesmus dimorphus

In Figure 5. shows the gradual increase in chlorophyll a content with time indicates for Isochrysis aff. Galbana.

Figure 5. Growth curve of Isochrysis aff. Galbana

2.1.4. Wet weight, dry weight and ash-free dry weight
In order to evaluate the growth with respect to dry cell weight wet weight, dry weight, and ash-free dry weight were determined,
respectively.

Figure 6. Vacuum filtration
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Wet weight (WW) is determined by concentrating cells from a known volume of culture onto a glass fiber membrane (GFC):
In order to determine wet weight, pre-ashed GFC glass fiber membranes (1.2 μm, no binders) - prepared by combustion in
muffle furnace at 550 °C for 1 hr and allowed to cool 1 hr before removing contents - stored in desiccator until needed. Collect
10 mL of culture onto GFC membranes by vacuum filtration (Figure 6.).
Flat-tipped forceps, filtration flask/vacuum manifold, drying oven, aluminum pans or crucibles crucible tongs, desiccator,
muffle furnace, analytical balance, 10-ml serological pipettes, pipette pump, 0.5 m ammonium bicarbonate, distilled water and
two different algae cultures were used. Dry weight (DW) is determined by concentrating cells from a known volume of culture
until a constant weight is achieved. Ash-free dry weight (AFDW) is performed to determine the concentration of organic
matter by combustion of a known amount of dry biomass (leaving inorganic ash).
2.1.5. Microalgae harvesting (small-scale lipid extraction)
Harvesting the microalgae from either open pond systems or photobioreactors is one of the most technically and economically
challenging steps for several reasons. A number of methods routinely utilized in water and wastewater treatment have been
suggested for algae harvesting including centrifugation, filtration, chemical flocculation, flotation, gravity sedimentation, and
electrophoresis. In order to perform lipid extraction, stirring hot plate, 100-ml round bottom flask (RBF), magnetic stir-bar,
vortex mixer, water bath (60 °C, vacuum filtration flask and manifold, pre-ashed GFC membranes, 50-ml conical centrifuge
tubes, 50-ml glass vials, 10-ml serological pipettes and pipette bulb, plastic transfer pipettes, centrifuge, methanol (MeOH) in
squeeze bottle, acetone (ACE) in squeeze bottle, 2-ethoxy ethanol (2-EE), 100 ml of algae culture were used. Calculated the %
biomass extracted as total lipid: Total lipid yield (in g/L)/culture DW (in g/L) x 100% = % biomass extracted as lipid in Table
2 (a), (b), (c) and (d).
Table 2 (a), (b), (c) and (d). Wet Weight, Dry Weight and Ash-Free Dry Weight calculation results
(a)
Sample name
A1-1237
A1-1237
B1-2307
B2-2307

GFC+weight (g)

Wet weight (g)

Dry weight (g)

GFC+Ash (g)

0.1143
0.1136
0.1138
0.1138

0.5360
0.6520
0.3480
2.2862

0.1439
0.1402
0.1243
0.1258

0.1152
0.1145
0.1140
0.1139

Dry weight density=Dry weight-GFC+weight / 0.005
(b)
Sample name
A1-1237
A1-1237
B1-2307
B2-2307

(c)
Dry weight density (g/L)
5.92
5.32
2.1
2.4

Sample name

Crude weight (g/L)

A1-1237
A1-1237
B1-2307
B2-2307

0.848
0.936
0.948
0.964

Crude weight= Crude weight (g) / 0.025 (L)
(d)
Sample name
A1-1237
A1-1237
B1-2307
B2-2307

Yield (wt.%)
15.93
15.81
45.14
40.16

Total lipid yield=Crude weight/Dry weight

2.1.6. Analysis of biomass lipids by thin layer chromatography (TLC)
Thin layer chromatography (TLC) is a useful technique for the separation and identification of compounds in mixtures. TLC
plates-silica gel 60 with fluorescent indicator (F254), capillary micro-pipettor, chromatography tank, developing solvents
(polar and non-polar), iodine crystals, lipid class reference standards (oleoyl TAG, DAG, MAG, FFA, PC, PE, and FAME)
extracts and FAME preparations were used (Figure 7). In general, the absorptivity of compounds increases with increased
polarity (i.e. the more polar the compound then the stronger it binds to the adsorbent). The eluting power of solvents increases
with polarity. Therefore, low polarity compounds can be eluted with low polarity solvents, while higher polarity compounds
require solvents of higher polarity.
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Figure 7. TLC plate

Diagram a TLC plate like the example below-indicate where pigments are seen, photograph and scan for analysis. In both the
transesterification processes the reaction was monitored by thin layer chromatography (TLC) and FAMEs were purified using
silica gel/Al2O3 column. The stronger a compound is bound to the adsorbent, the slower it moves up the TLC plate. Nonpolar compounds move up the plate most rapidly, whereas polar substances go up the TLC plate slowly or not at all.
2.1.7. Biodiesel production (Fatty Acid Methyl Ester (FAME) derivatization)
Centrifuge, analytical balance, vortex mixer, water bath set at 60 °C,15-mL PP conical centrifuge tubes, 40-mL glass vials
with PTFE-lined caps, 10-mL serological pipettes, P1000 micro pipettor and tips, glass pasteur pipettes and bulbs, methanol,
10 N KOH, 18 M H2SO4 and Hexanes were used. Produced FAME has been shown in Figure 8.

Figure 8. Microalgae Fatty Acid Methyl Ester (FAME)

The oil was extra ted from the microalgae biomass and then transesterified. Oil in the microalgae biomass was assumed to be
extracted using hexane solvent at 56 °C. The acid value of Scenedesmus dimorphus was 8.63 mg KOH/g. The acid value was
quite high and thus acid catalyzed transesterification (acid esterification and alkali transesterification) was done in the present
investigation. Maximum biodiesel yield was obtained using simultaneous extraction and transesterification using hexane as a
solvent. For transesterification, lipids were treated with methanol along with conc. H2SO4 at 60 °C for 1 h.
2.2. Discussions
Microalgae refer to a kind of autotrophic microorganism with rich nutrition and high photosynthetic utilization degree, which
are widely living in the sea and land. Microalgae is being produced for a variety of beneficial uses including animal feed,
fertilizers, cosmetics, biodiesel, pigments or high-value bioactive compounds and nutraceuticals. It can be converted into bioenergy such as biogas, biodiesel and bio-oil. This study presents a research on the different cultivation methods and energy
conversion techniques of microalgae. Since the large scale of microalgae bioenergy production has not been achieved yet, the
commercial production requirements and the sustainability of microalgae are not analysed.
Analysis of Growth Rate; Figure 4 and 5 also indicate that the Scenedesmus dimorphus prenents slower growth rate as
compared to Isochrysis aff. Galbana. In these cultures, while the chlorophyll is decreasing, the number of cells increasing. It
is mean “Less chlorophyll more oil”. The total lipid of fresh water (Scenedesmus dimorphus-1237) and sea water (Isochrysis
aff. Galbana-2307) culture were found average by 15.87 and 42.65 wt.% of dry biomass, respectively. The efficiency of the
transesterification reaction was also found as 86.8%. This means that Less chlorophyll more lipid=Less density and more fat.
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After cultivation, 553.23 mg/L and 637.05 mg/L of biodiesel were obtained. According to this, Isochrysis aff. Galbana could
be used for sea water treatment producing biomass with a suitable content of lipids, convenient for biodiesel production.
3. Conclusions
This study aimed to investigate biofuels for diesel engines produced on a lab-scale from the fresh and salt water microalgae.
As a general result, Isochrysis aff. Galbana has been suggested as potential candidates for biofuel production because of a
number of advantages including higher photosynthetic efficiency, higher biomass production and higher growth rate compared
to other energy crops. But, additional research is required to assess how the process will perform for a wider range of water
sources. In order to determine whether microalgae are a viable source for renewable diesel, three questions that must be
answered are (1) how much renewable diesel can be produced from microalgae, (2) what is the financial cost of production,
and (3) what is the energy ratio of production?
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Benzin-Metanol Karışımlarında Motor Performans ve Emisyon
Değişimlerinin Araştırılması
Süleyman ÜSTÜN1*
1Motorlu
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Özet
Motorlu araçların icadından günümüze kadar birçok teknolojik gelişmenin yansımaları araçlar üzerinde uygulanmış ve
kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Gelişen teknolojiye parallel olarak motorlu araçların çevresel etkileşimleride artmıştır.
Günümüzde zararlı egzoz emisyonlarının çevresel etkilerini azaltma yönünde bir dizi çalışmalar yapılmaktadır. Otomobil
üreticileri kabul edilen standartlar çerçevesinde araçların üretimlerini gerçekleştirmek durumundadır. Üretim standartları
çerçevesinde araçların imalatı yeterli çözüm olamamaktadır. Fosil yakıtlı araçlar olarak adlandırılan içten yanmalı motorlar
zararlı egzoz emisyon etkilerini azaltmak için fosil yakıta eşdeğer tork ve güç üretebilen, aynı zamanda egzoz emisyonları
olarak fosil yakıtlı araca gore daha az çevreyi kirleten alternative yakıt arayışları devam etmektedir. Bu çalışmada benzin
içerisine %15 oranında methanol ilave edilerek motor performansı ve emisyonlara olan etkileri araştırılmıştır. MET15
biyoyakıtı benzine göre maksimum tork devrinde %7 daha yüksek tork ürettiği, özgül yakıt tüketimi genel olarak benzine
göre yüksek çıktığı, egzoz gaz sıcaklığının yüksek, CO ve HC değerlerinin düşük, NOx değerlerinin yüksek çıktığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metanol, Biyoyakıtlar, Alternatif yakıtlar, Alkol esaslı yakıtlar

Investigation of Engine Performance and Emission Changes in Gasoline-Methanol Mixtures
Abstract
Reflections of many technological developments from the invention of motor vehicles to the present have been applied on
the vehicles and presented to the service of the users. In parallel with the developing technology, the environmental
interactions of motor vehicles have also increased. Today, a number of studies are underway to reduce the environmental
impact of harmful exhaust emissions. Automobile manufacturers have to carry out the production of vehicles within the
framework of accepted standards. Manufacture of vehicles within the framework of production standards is not sufficient
solution. Internal combustion engines, called fossil fueled vehicles, continue to seek alternative fuels that can generate
equivalent torque and power to fossil fuel to reduce harmful exhaust emissions, while at the same time polluting less
environmentally than fossil fueled vehicles as exhaust emissions. In this study, 15% methanol was added to gasoline and its
effects on engine performance and emissions were investigated. MET15 biofuel produced 7% higher torque at maximum
torque speed than gasoline, specific fuel consumption was generally higher than gasoline, exhaust gas temperature was high,
CO and HC values were low and NOx values were high.
Keywords: Methanol, Biofuels, Alternative fuels, Alcohol based fuels
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Giriş
İçten yanmalı motorlarda kullanılan fosil yakıtlar içerisine alkol esaslı biyoyakıt ilavelerinin egzoz emisyonlarını iyileştirdiği,
farklı orandaki biyoyakıt-fosil yakıt karışımlarının tork ve gücü, özgül yakıt tüketimini etkilediği yapılan araştırmalar
sonucunda ortaya konulmuştur.
Saf doğalgaz ve Doğalgaz-metanol, doğalgaz -etanol ve doğalgaz-n-butanol yakıt karışımları doğalgazlı bir motorda test
*Corresponding author, E-mail: slmustun35@gmail.com
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edilerek sonuçlar birbirlerine göre karşılaştırılmıştır. Saf doğalgaz yakıtına % 19, % 44 ve % 60 herhangi bir alkol yakıtı
karıştırılmasıyla daha hızlı yanma oranlarının elde edilebileceği tespiti yapılmıştır. Ayrıca, doğalgazın fren ısıl verimi,
metanol ilave edilerek önemli ölçüde arttırılabilirliği, metanol ilavesinin, etanol ve n-bütanol ilavelerine göre avantajlara
sahip olduğunu deneysel ölçümler ile ortaya konulmuştur [1].
Yapay sinir ağları modellemesiyle benzin ve metanol için motor performansı ve egzoz emisyonlarının tahminine çalışılmış,
metanolün benzine kıyasla emisyon özelliklerini iyileştirdiğini ortaya koymuştur [2].
Dizel yakıtı motorin içerisine alkol ilavesinin motor performans ve emisyonlara etkisi incelenmiş, alkol karışımlı yakıtların
kullanılmasıyla özellikle dizel-etanol karışımı ile CO2, NOx emisyonunda azalmanın daha fazla olduğu, dizel-metanol
karışımı ile karşılaştırıldığında partikül madde durumunda ters bir eğilim olduğu gözlemlenmiştir [3].
Buji ile ateşlemeli bir motorda benzin içerisine belirli oranda etanol-metanol ilave edilmesi sonucu CO ve HC
emisyonlarında azalma olduğu, metanol-benzin karışımlarında yüksek hacimsel verim ve tork ortaya koyduğu, etanolbenzin karışımlarında yüksek fren gücü sağladığı tespit edilmiştir [4-13].
İzo-bütanol-biyometanol ve benzin belirli oranlarda karışımı sonucu elde edilen harmanlanmış biyoyakıt, biyo-etanol
diğerinde (nBE) n-bütanol ve benzin ile karıştırılarak motor performansı ve emisyonlara olan etkileri araştırıldı. Motor
emisyonlarında düşme elde edilirken, benzine izo-bütanol, bio-metanol ilavesi ile de daha yüksek motor performansı elde
edilmiştir [5].
2016 yılında yapılan bir çalışmada n-bütanol-metanol-benzin karışımlı biyoyakıtlar buji ile ateşlemeli bir motorda denenmiş,
fosil yakıt benzin ile alkol-benzin karışımları karşılaştırıldığında özellikle, motor hacimsel veriminde azalma, fren gücü, tork,
silindir içi basınç, egzoz gazı sıcaklığı ve CO2 emisyonları, CO ve HC konsantrasyonlarında bir artış (yanmamış
hidrokarbonlar) gözlenmiştir [6].
Kurşunsuz benzin, etanol-benzin (E5, E10) ve metanol-benzin (M5, M10) karışımlarının motor performansı, yanma
karakteristiği ve egzoz emisyonlarına olan etkisi deneysel olarak incelenen çalışmada, metanol-benzin ve etanol-benzin
karışımlarının fren özgül yakıt tüketimleri benzine göre artış gösterdiği, alkol karışımları kullanımı ile genel olarak CO, HC,
CO2 ve NOx emisyonlarında azalma olduğu tespit edilmiştir [ 7].
Benzin, Metanol ve etanol yakıt harmanları kullanıldığında, fren gücünün azaldığı ve fren özgül yakıt tüketimi, benzin
yakıtına göre arttığı, yakıt karışımları yüzdesi arttığında, CO ve HC konsantrasyonlarının azaldığı ve yakıt harmanlama
yüzdesi% 30'a kadar arttığında NOx emisyonlarında önemli bir artış olduğu ortaya konulmuştur [8].
Buji ile ateşlemeli bir motora emme girişinden Dimetilester (DME) ve Metanol enjektesi yapılarak motor emisyon ve
performans davranışları irdelenmiştir. Deneysel sonuçlarda termal verimin% 25 oranında arttığı, HC emisyonlarında %50’
ye varan düşme olduğu ancak CO ve NOx emisyonlarında artma tespit edilmiştir [9].
Direk enjeksiyonlu benzinli bir motorda belirli oranlarda metanol kullanılmasının etkileri araştırılmasında, NOx emisyonları
2,5 kat azaldığı, partikül madde emisyonlarının 4 kat azaltılabileceği, motor egzoz gazı endotermik reform reaksiyonlarını
sürdürmek için yeterli enerjiye sahip olduğu tespiti yapılmıştır [11-14].
Doğalgazlı altı silindirli bir motora metanol ilavesinin emisyon ve performanslara olan etkileri araştırılmıştır. Metanol
ilavesinin alev gelişme süresini, alev yayılma periyodunu azalttığını, azalan toplam hidrokarbonun yanı sıra ηet ve azalan
eşdeğer fren spesifik yakıt tüketimine yol açtığını göstermiştir. [10-12].
Bir dizel motorunda motorin yakıtı içerisine Kolza tohumu yağı, Mango tohumu yağı, Kayısı çekirdeği yağı ile
harmanlanmış dizel yakıtına belirli oranlarda metanol ilavesi yapılmıştır. Duman koyuluğu, HC, CO2, CO, NOx, değişimleri
ve motor performans değerleri ortaya konulmuştur [14].
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2. Deneysel Materyal ve Yöntemler
2.1 Materyal
Bu çalışmada buji ile ateşlemeli tek silindirli, dört zamanlı, hava soğutmalı, Atimax marka bir motor kullanılmıştır.
Deney motorunun teknik özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1. Deney motoru özellikleri
Motor Tipi
Tek Silindirli – 4 zamanlı – Hava soğutmalı
Tork
12,4 / 2500 N.m/rpm
Piston Çapı x Strok
68 x 54 mm
Silindir Hacmi
196 cc
Sıkıştırma Oranı
8:5:1
Maksimum Güç – BG (kW) @ d/dk
15 (17) BG@3600d/dk

Deneyler NF marka motor dinamometresi ile gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, 7500 d/dk. motor devrine ve 80 Nm
frenleme torkuna sahip bir dinamometre kullanılmıştır. Dinamometre ile yapılan ölçüm sonuçları motor devrine bağlı
olarak motor torku, motor gücü, saatlik yakıt sarfiyatı, özgül yakıt sarfiyatı, egzoz gaz sıcaklıkları anlık ölçülerek elde
edilen veriler gerçek zamanlı olarak bilgisayara kayıt edilmektedir. NF dinamometre üzerinde bulunan kontrol
panelinde komuta bağlı ölçümler data veri olarak kaydedilmektedir. Egzoz emisyonları ölçümünde Bilsa MOD 2210
WINXP gaz analiz cihazı kullanılmıştır. Motor performansı ve egzoz emisyon ölçümleri tam yükte gerçekleştirilmiştir.
Tablo 2’de egzoz emisyon cihazı teknik özellikleri ve Tablo 3’ de ise metanolün fiziksel ve kimyasal özellikleri
görülmektedir.
CO
CO2
HC
O2
CO Corr
NOx (OPS.)

0-%10
0-%20
0-10000
0-%25
0-%10
0-5000

Tablo 2. Egzoz emisyon cihazı teknik özellikleri
%0,001
Lambda
0,5-2.00
%0,001
AFR
5-30
1 PPM
Motor Yağ Isısı (OPS.)
0-150 °C
%0,01
Devir (RPM) (OPS.)
0-9990 d/dak.
%0,001
Opasite (Pusluluk Derecesi)
%0-100
1 PPM

0.001
1 °C
10 d/dak.
%0,1

Tablo 3. Metanol yakıtının fiziksel ve kimyasal özellikleri [5]
Yoğunluk
Kg/M3 21 °C de
0,796

Donma noktası
(°C)
-97,6

Oktan Sayısı
(ROS/MOS)
110/87

Isıl Değer
(Mj/lt))
20,1

Kaynama noktası
(°C)
65,1

Tablo 4’ te ise TS standartlarına göre benzin yakıtının özellikleri verilmektedir.
Tablo 4. TS standartlarına göre benzin özellikleri
*Benzin
Bağıl yoğunluk
Oksijen içeriği
Mangan içeriği
Kaynama
15 0C, Kg/L
% (m/m)
mg/L
noktası (°C)
210
720,0-775,0
2,70 (En çok)
2 (en çok)
TS 1013 EN ISO
TS EN 1601 TS EN
TS EN 16135
3675 TS EN ISO
13132 TS EN ISO
12185
22854 TS EN 1601
* https://tprstaticfilessa.blob.core.windows.net/assets/uploads/urunler/243-tr.pdf

Oktan
Sayısı
95
TS EN
ISO 5164

Kükürt içeriği
mg/kg
10 (en çok)
TS EN ISO
20846

2.2. Yöntemler
Deneyler Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu Motor Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Otomotiv Programı Laboratuvarında yapılmıştır. Alternatif yakıt olarak metanol ve benzin karışımı-MET15 (%15
Metanol+%85 Benzin )kullanılmıştır. Bu çalışmada MET15 ‘in motor performansı ve egzoz emisyonlarına olan etkileri
ele alınmıştır.
Yapılan çalışmada her test öncesinde motor çalıştırılarak, egzoz gazı sıcaklığı ve yağ sıcaklıkları kontrol edilerek,
motorun rejim sıcaklığına ulaştıktan sonra 3500 d/dk’dan 1250 d/dk’ya kadar 250 d/dk. aralıklarla önce benzin yakıtı
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için ölçümler alınmış ve daha sonra hazırlanmış olan MET15 yakıtının egzoz emisyon ve motor performansları tam yük
şartlarında ölçülmüştür.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü

3. Deneysel Bulgular ve Sonuçlar
Yapılan çalışmada tek silindirli benzinli bir motorda methanol fosil yakıt olan benzin içerisine% 15 oranında MET15 (%15
Metanol+%85 Benzin) karıştırılarak ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçümler tam yük şartlarında gerçekleştirilmiştir.
3.1 Motor performansları
Şekil 2’ de MET15 biyoyakıt ile benzin arasındaki tork-güç ilişkisi görülmektedir. MET15 biyoyakıtının tork ve güç
değerleri benzine göre yüksek çıkmıştır. Maksimum tork devrinde MET15 biyoyakıtı benzine göre %7 daha yüksek tork
üretmiştir. Maksimum güç devrinde ise MET15 biyoyakıtı benzine göre ise daha az güç üretmiştir. Her iki yakıtın ısıl
değerleri farklıdır. Metanol içerisinde benzine gore daha çok oksijen barındırmaktadır. Bu durum yanmayı iyileştirmektedir.
Metanolün oktan sayısı benzine göre yüksek olması tork ve güç değerlerini de etkilemektedir.

Şekil 2. MET15-Benzin karışımlı yakıtın tork-güç değişimleri

Şekil 3’ MET15 biyoyakıtı ile benzinin özgül yakıt tüketim değişimleri görülmektedir. MET15 yakıtının özgül yakıt tüketimi genel olarak benzine göre yüksek çıkmıştır. MET15 biyoyakıtının ısıl değerinin benzine göre düşük olması, yanma sonu
basınç düşüklüğü gibi sebepler bu sonucu ortaya koymaktadır.
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Şekil 3. MET15 biyodizeli ve benzinin özgül yakıt sarfiyatı değişimleri

Şekil 4’ te MET15 Biyoyakıtı ve benzinin egzoz gaz sıcaklık değişimleri görülmektedir. MET15 biyoyakıtının egzoz gaz
sıcaklığı benzine göre yüksek çıkmıştır. MET15 yakıtının ısıl değerinin benzin yakıtına göre düşük olması sebebiyle egzoz
gaz sıcaklıkları yükselmektedir.

Şekil 4. MET15 biyoyakıtı ve benzinin egzoz gaz sıcaklıkları değişimleri

3.2. Egzoz emisyonları
MET15 biyoyakıtı ile benzin emisyon değerleri tam yükte ölçülerek her iki yakıt için kıyaslama yapılmıştır. Şekil 5’ da
MET15 yakıtı ile Benzin yakıtının karbonmonoksit (CO) değişimleri görülmektedir. Biyoyakıtların içerisinde fosil yakıtlara
göre daha çok oksijen barındırması sebebiyle emisyon değerlerini düşürebilmektedir. MET15 biyoyakıtı CO değerleri 3500
d/dk haricinde benzine göre düşük çıkmıştır.
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Şekil 5. MET15 biyoyakıtı ve benzin CO değişimleri

Şekil 6’ de ise MET15 biyoyakıtı ile benzin yakıtının Hidrokarbon (HC) değişimleri görülmektedir. Her devir şartlarında
MET15 HC değerlerinin benzine göre düşük çıkmıştır. Biyoyakıtlar içerisinde barındırdığı oksijen miktarının benzine göre
yüksek olması CO ve HC miktarlarında düşüşü tetiklemektedir.

Şekil 6. MET15 biyoyakıtı ve benzin HC değişimleri

Şekil 7’ de MET15 biyoyakıtı ile Benzin yakıtının azotoksit (NOx) değişimleri görülmektedir. Genelde MET15 biyodizel
yakıtının NOx değerleri benzine göre yüksek çıkmıştır. MET15 biyoyakıt kullanımında egzoz gaz sıcaklıkları benzine göre
yüksek çıkmaktadır. Bu durum oksijen fazlalığı yanmayı iyileştirmekte ve NOx oluşumunu artırmaktadır.
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Şekil 7. MET15 biyoyakıtı ve benzin yakıtının NOx değişimleri
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Kayısı Çekirdeği Biyodizeli ile Motorin Karışımının Motor Performans ve
Emisyonlara Olan Etkilerinin Araştırılması
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Özet
Fosil yakıtlı içten yanmalı motorlar, artan insan ihtiyaçları doğrultusunda hızla gelişerek malzeme ve üretim teknolojileri
birleşimi ile sayıları giderek artmıştır. Bu hızlı artış beraberinde birtakım problemleride gündeme getirmiştir. Bunların en
başında egzoz emisyonların insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlı etkileridir. Günümüzde küresel ısınmayı tetikleyen
unsurların bertarafı, ülkelerin karbon ayak izi verilerini aşağıya çekme çalışmaları, uluslararası ve buna bağlı olarak
ulusal emisyon sınırlandırmaları gibi çalışmaların temel amacı çevrenin ve insan sağlığının korunmasıdır. Fosil yakıtın
içten yanmalı motorlarda kullanılması sebebiyle oluşan zararlı emisyonların azaltılması, otomobil üreticilerinin standart
emisyon değerlerini tutturabilmeleri için geliştirdikleri ilave yardımcı sistemlerin yanısıra kullanılan fosil yakıt içerisine
belirli oranda alternatif yakıt karıştırılarak emisyon değerlerinin belirlenen standart değerler arasında tutulması çalışmaları
devam etmektedir. Buna paralel olarak hibrit ve elektrikli otomobil teknolojileri üzerindeki çalışmalarda hız kazanmıştır.
Bu çalışmada soğuk sıkım ham kayısı çekirdeği yağından elde edilen biyodizel yakıtı motorin içerisine belirli oranlarda
karıştırılarak (%5- %10-%15-%20) motor performans ve emisyonlara olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada %15
karışımlı yakıt (%15 Kayısı çekirdeği biyoyakıtı-KYS15+%85 dizel yakıtı motorin) değerlendirmeleri ele alınarak
sonuçlar fosil yakıt olan motorin değerleri ile kıyaslanmıştır. KYS15 biyoyakıtının emisyon değerlerini düşürdüğü, motor
torkunda ve gücünde azalmaya sebebiyet verdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Meyve çekirdeği biyodizeli, Biyodizel, Alternatif yakıt, Biyoyakıt

Investigation of Effects of Apricot Seed Biodiesel and Diesel Mixture on Engine Performance
and Emissions
Abstract
Fossil fueled internal combustion engines have been developing rapidly in line with the increasing human needs and the
number of materials and production technologies have increased. This rapid increase has brought some problems to the
agenda. These are the harmful effects of exhaust emissions on human health and the environment. Today, the main
purpose of the studies such as the elimination of the factors that trigger global warming, the efforts of countries to pull
down the carbon footprint data, and the limitation of national and international emissions accordingly, is the protection of
the environment and human health. Efforts continue to reduce harmful emissions caused by the use of fossil fuels in
internal combustion engines and to keep the emission values within the specified standard values by mixing a certain
amount of alternative fuel into the fossil fuel used in addition to the additional auxiliary systems they have developed in
order to meet the standard emission values of car manufacturers. Parallel to this, it has accelerated its work on hybrid and
electric car technologies. In this study, the effects of biodiesel fuel obtained from raw apricot kernel in diesel oil in certain
proportions (5% -10% -15% -20%) on engine performance and emissions were investigated. In the study, 15% blended
fuel (15% Apricot kernel biofuel-KYS15 + 85% diesel fuel diesel oil) evaluations were evaluated and the results were
compared with the fossil fuel diesel values. It was found that KYS15 biofuel reduces emission values and causes a
decrease in engine torque and power.
Keywords: Fruit seed biodiesel, Biodiesel, Alternative fuel, Biofuel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Giriş
Enerji üretimi, rezervleri hızla azalan ve aynı zamanda zararlı yanma emisyonları ile küresel ısınmayı da tetikleyen fosil
yakıtlara hala bağımlılık göstermektedir. Alternatif enerji kaynakları arayışları devam etmektedir. Jatropha, palm, algler, atık
pişirme yağları, metanol, etanol gibi bitkisel kökenli yağların içten yanmalı motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılması
fosil yakıtların zararlı etkilerini azaltmak için bir çözüm olarak görülmektedir. Son on yılda, CO2 emisyonlarının olumsuz
etkilerini azaltmak için biyodizel üretiminde önemli bir büyüme yaşanmıştır. Jatropha, palm, kanola yağı, yosun, atık
yemeklik vb.yağlardan elde edilen biyodizel, transesterifikasyon işlemleri kullanılarak üretilir. Elde edilen biyodizel farklı
oranlarda (B10-B20..) motorin içerisine karıştırılarak denemeler yapılır. Biyodizel fiziksel ve kimyasal özellikleri ASTM
standartlarına göre ölçülür. Abed ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada tek silindirli dizel motorda yapılan testlerde CO, HC,
CO2 ve egzoz emisyonları B10 ve B20 (Jatropha, yosun ve avuç içi) biyodizel karışımları için ‘dizel yakıta kıyasla daha
düşük çıktığı, biyodizel karışımlarından kaynaklanan CO2 emisyonları atık yemeklik yağdan üretilen B10 ve B20 dizel
yakıtlara göre daha yüksek olduğu, tüm biyodizel karışımları B10 ve B20'den kaynaklanan NOX emisyonlarının, B10 ve
B20 için dizel yakıttan daha fazla arttığını tespit etmişlerdir. Alternatif yakıt olarak üretilen biyoyakıt motorin içerisinde
belirli oranlarda yapılan karışımlarda en iyi emisyon ve performans sonuçları yakalanmaya çalışılır [1-2-4].
Hardal yağından elde edilen biyodizel üretimi ve yapılan test sonuçlarında biyodizel oranı arttıkça içten yanmalı motorun
güç ve momenti azalırken, özgül yakıt tüketimi (SFC) arttığı, dizel yakıtı ile biyoyakıt-dizel yakıt karışımlarının NOx ve CO
emisyonları karşılaştırıldığında hardal yağı biyodizelinin emisyon değerlerinin dizel yakıta göre daha düşük olduğu
görülmüştür [3].
Biyodizel yenilenebilir, biyolojik olarak parçalanabilir ve toksik olmayan bir yakıttır. Biyodizel genellikle,
transesterifikasyon olarak bilinen bir işleme sahip olan bir alkollü trigliserit yağların esterlere dönüştürülmesiyle üretilir.
Transesterifikasyon süreci katalitik ve katalitik olmayan iki geniş kategoride sınıflandırılabilir [5].
Sterculia yağından transesterifikasyon yöntemiyle elde edilen biyodizel yakıtının tek silindirli bir dizel motorunda denenerek
motor performans ve emisyon değerleri ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada karbon monoksit (CO) ve hidrokarbon (HC)
emisyonlarının dizel yakıtı olan motorine göre daha düşük olduğu, NOx emisyonlarının B10 ve B20 karışımlarında
motorine göre düşük çıktığı tespit edilmiştir. Sterculia yağının biyodizel üretimi için yüksek bir potansiyele sahip olduğu
görülmüştür [6 ].
Hint yağı biyodizel üretimi ve optimizasyonunda B5(%5 hint yağı+%95 dizel yakıtı) karışımlarında viskozite, setan sayısı,
birim kütle enerjisi olarak dizel yakıtına yakın değerler verdiği ve özellikle kış şartlarında kullanıma elverişli olduğu
sonucuna varılmıştır [7].
Jatropha curcas, Ceiba pentandra ve Calophyllum inophyllum biodizelinin biyodizel üretim süreci ve özellikleri tartışılmış
ve üç biyodizelin yanı sıra dizel yakıtın karşılaştırması yapılmıştır. Tam yükte bir dizel motorda % 10,% 20,% 30 ve% 50
biyodizel karışımları kullanılarak motor performans ve emisyon testleri yapılmıştır. Motor performansı, bu biyodizel
karışımlarının dizel motorlarda kullanım için uygun olduğunu göstermektedir. % 10 biyodizel karışımında motor torku,
motor gücü, yakıt tüketimi ve fren ısıl verim açısından en iyi motor performansını gösterdiği tespit edilmiştir. Biyodizel
karışımları ayrıca NOx emisyonlarında hafif bir artış ile CO2, CO ve duman koyuluğunda önemli bir azalma göstermiştir [8].
Kanola yağı metil esteri ve karışımlarının bir dizel motorunda denenerek egzoz emisyonuna ve yakıt tüketimine olan etkileri
incelenmiştir. Yapılan deneylerde %100 dizel, %50 dizel yakıtı+%50 biyoyakıt karışımı ve %100 biyodizel yakıtı için aynı
şartlar altında bir dizel motorunda çeşitli devir ve yüklerde ölçümler yapılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlar; dizel
motorlarının, belirgin bir revizyona ihtiyaç duyulmaksızın, alternatif yakıt olarak dizel ve biyodizel karışımlarının
kullanılmasına uygun olduğunu, kanola yağı metil esterinin egzoz emisyonu açısından olumlu sonuçlar verdiğini
göstermiştir [9].
Bitkisel yağlara bir alternatif yağ olan Meksika’ da kurak arazilerde yetişen Cascabela ovata bitkisinin tohumunun yüksek
yağ oranı ve bu yağdan üretilen biyodizelin üretim verimliliği açısından alternatif bir yağ olarak görülmektedir. Diğer
yandan kavun çekirdeği yağından biyodizel üretimi de bir alternatif biyoyakıt olarak değerlendirilmesi mümkün olduğu
çalışmalarla ispatlanmıştır [10-12]
Kanola yağı metil esteri ve karışımlarının motor performans ve egzoz emisyonlarına olan etkilerinin araştırılmasında;
Üretilen kanola yağı metil esteri (KYME), standart dizel yakıtının içerisine hacimsel olarak %20, %40 ve %60 oranlarında
2
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katılarak, tam yükte ve farklı motor devirlerinde motor performans ve egzoz emisyonlarına olan etkileri incelenmiştir.
Sonuçlar göstermiştir ki, kanola yağı metil esteri ve standart dizel yakıt karışım oranı arttıkça, güç, tork, CO, CO2 ve duman
yoğunluğunda düşme, özgül yakıt tüketimi, HC ve NOx emisyonlarında artma görülmüştür [11].
Bamya çekirdeği (roselle) yağı ve karanja yağından elde edilen biyodizel yakıtı %20 oranında dizel yakıtı içerisine
karıştırılarak düşük, orta ve tam yüklerde tek silindirli bir dizel motorundan kullanılarak motor performansı ve emisyonları
ölçülmüştür. Yapılan çalışmada bamya yağı biyodizelinde NOx değerlerinde azalmanın olduğu,duman koyuluğunda artma
ve fren özgül yakıt tüketiminde iyileşme olduğu tespit edilmiştir. Karanja yağı biyodizelinde ise eksoz sıcaklığı, NOx,
duman koyuluklarında azalma tespit edilmiştir [13].
Saf hidrojen ile zenginleştirilmiş nar çiçeği yağından elde edilen biyodizel, direk enjeksiyonlu bir dizel motorunda denenmiş,
nar çiçeği biyodizelinin fren gücü çıkışı ve belirli yakıt tüketimi gibi bazı motor performans parametreleri üzerinde hafif
istenmeyen etkilere sahip olduğu, dizel motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılabilir olduğu ve hidrojen zenginleştirme
deneyleri saf hidrojen ilavesinin hem motor performansında hem de egzoz emisyonlarında hafif bir iyileşmeye neden
olduğunu göstermiştir [14].
2. Deneysel Materyal ve Yöntemler
2.1 Materyal
Bu çalışmada sıkıştırma ile ateşlemeli, tek silindirli, dört zamanlı, direkt enjeksiyonlu, hava soğutmalı, turbosuz Thorq
TH-600 model dizel bir motor kullanılmıştır. Deneyde kullanılan motorunun teknik özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1. Deney motoru özellikleri
Model
Dizel TH600
Silindir Sayısı
1
Silindir Hacmi
603
Piston Çapı x Strok
90 mm x 85 mm
Maksimum Tork - N-m@ d/dk. (ISO 1585)
35 Nm @ 2000 d/dk.
Maksimum Güç - BG (kW) @ d/dk. (ISO 1585)
15 (11) @ 3000 d/dk

Deneyler NF marka motor dinamometresi ile gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, 7500 d/dk. motor devrine ve 80 Nm
frenleme torku bulunan elektrikli bir dinamometre kullanılmıştır. Dinamometre ile yapılan ölçüm sonuçları motor
devrine bağlı olarak motor torku, motor gücü, saatlik yakıt sarfiyatı, özgül yakıt sarfiyatı, egzoz gaz sıcaklıkları
ölçülerek veriler gerçek zamanlı olarak bilgisayara kayıt edilmektedir. NF dinamometre üzerinde bulunan kontrol
panelinde komuta bağlı ölçümler data veri olarak kaydedilmektedir. Ölçümler tam yükte gerçekleştirilmiştir.
Egzoz emisyonları ölçümünde Bilsa MOD 2210 WINXP gaz analiz cihazı kullanılmıştır. Dizel araçlar için, opasimetrik
metotla çalışan ve TS 11365 standardında belirtilen esaslara göre duman koyuluğunu K, %, gr/m3 olarak
ölçebilmektedir. Egzoz emisyon ölçümleri tam yük şartlarında yapılmıştır. Tablo 2’de egzoz emisyon cihazı teknik
özellikleri ve Tablo 3’ de ise motorin özellikleri görülmektedir.
CO
CO2
HC
O2
CO Corr
NOx (OPS.)

Tablo 2. Egzoz emisyon cihazı teknik özellikleri
0-%10
%0,001
Lambda
0,5-2.00
0-%20
%0,001
AFR
5-30
0-10000
1 PPM
Motor Yağ
0-150 °C
Isısı (OPS.)
0-%25
%0,01
Devir (RPM) 0-9990 d/dak.
(OPS.)
0-%10
%0,001
Opasite
%0-100
(Pusluluk
Derecesi)
0-5000
1 PPM

0.001
1 °C
10 d/dak.
%0,1

Tablo 3’ te kayısı biyodizel (KYS15) yakıtının özellikleri verilmiştir. Tablo 4’ te ise TS standartlarına göre motorin
özellikleri verilmektedir.
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Tablo 3. Kayısı biyodizel yakıtının özellikleri [15]
Yoğunluk Kg/M3 21 °C de
0,881

Başlangıç kaynama
noktası ve kaynama
aralığı (°C)
160-385
TS 1232 EN ISO
3405

Viskozite cSt (40 °C de)
5,13

Parlama Noktası (°C)
115,5

Tablo 4. TS standartlarına göre motorin özellikleri
*Motorin
Alev alma
Üst/Alt alevlenirlik
Bağıl yoğunluk
sıcaklığı °C
veya patlayıcı
15 0C, Kg/L
limitleri %hacim
55’ ten yüksek
0.6/7.5
0.800-0.890
TS 1013 EN ISO TS EN ISO 2719
3675 TS EN ISO
12185

Isıl Değer (Mj/kg))
39,42

Setan
sayısı

Viskozite
cSt 40 °C

54

2-4, 5

* https://www.tupras.com.tr/uploads/Urunler/403.pdf
2.2. Yöntemler
Deneyler Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu Motor Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Otomotiv Programı Laboratuvarında yapılmıştır. Alternatif yakıt olarak kayısı çekirdeği biyodizeli (KYS) farklı
hacimsel oranlarda ölçülmüş (KYS%5-%10-%15-%20) ve bu çalışmada KYS15 (%15 Kayısı çekirdeği biyodizeli ve
%85 Dizel yakıtı motorin) , biyoyakıt karışımlarının motor performansına ve egzoz emisyonlarına olan etkileri ele
alınmıştır.
Yapılacak çalışmada her test öncesinde motor çalıştırılarak, egzoz gazı sıcaklığı ve yağ sıcaklıkları kontrol edilerek,
motorun rejim sıcaklığına ulaştıktan sonra 3250 d/dk’dan 1500 d/dk’ya kadar 250 d/dk. aralıklarla önce dizel yakıtı için
ölçümler alınmış ve daha sonra hazırlanmış olan %15 (KYS15) Kayısı çekirdeği biyodizeli %85 motorin karışımı
hazırlanarak egzoz emisyon, motor performansları tam yük şartlarında ölçülmüştür.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü

2.3 Ham kayısı yağından biyodizel üretim aşamaları
Biyodizel üretiminde Akhisar Otomotiv laboratuvarı bünyesinde BAP (2019-004) projesi kapsamında oluşturulan biyodizel
laboratuvarı biriminde gerçekleştirilmiştir. Soğuk sıkılmış ham kayısı yağından biyodizel üretimi için transesterifikasyon
yöntemi kullanılmıştır. Katalizör olarak potasyumhisroksit (KOH) , alkol olarak methanol (CH3OH) kullanılmıştır.
Potasyum hidroksit ve methanol belirli oranda karıştırılarak içerisine ham kayısı çekirdeği yağı ilave edilmiştir. Bir müddet
karıştırıldıktan sonra gliserin ve esterin birbirinden ayrışması için en az bir gün dinlenmeye bırakılmıştır. Gliserin ile kayısı
metal esteri yoğunluk farklarından dolayı birbirinden ayrılmaktadır. Konik beher camdaki gliserin dikkatli bir şekilde
alınarak kayısı metal esteri elde edilmiştir. Kalan kayısı metil esteri 60 °C sıcak su ile üç defa yıkanmıştır. Daha sonra
kurutma işlemi yapılarak dinlenmeye bırakılmıştır. Şekil 2’ de Kayısı çekirdeği biyodizeli görülmektedir.
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Şekil 2. Kayısı çekirdeği biyodizel üretim görüntüleri

3. Deneysel Bulgular ve Sonuçlar
Yapılan çalışmada tek silindirli dizel bir motorda ham kayısı çekirdeğinden elde edilen biyodizel motorin içerisine% 15
oranında KYS15 (%15 kayısı metal esteri+%85 Motorin) karıştırılarak deneyler gerçekleştirilmiştir.
3.1 Motor performansları
Şekil 3’ de KYS15 biyodizeli ile motorin arasındaki tork-güç ilişkisi görülmektedir. KYS15 biyodizelinin tork ve güç
değerleri motorine göre düşük çıkmıştır. Maksimum tork devrinde KYS15 biyodizeli motorine gore %4 daha düşük tork
üretmiştir. Maksimum güç devrinde ise KYS15 biyodizeli motorine göre %8 daha az güç üretmiştir. Her iki yakıtın
yoğunluk ve ısıl farkları yanma sonu basınçlarını etkilemekte bu durum tork ve gücü de değiştirmektedir.

Şekil 3. KYS15 biyodizeli ve motorin yakıtı tork-güç değişimleri

Şekil 4’ KYS 15 biyodizel yakıtı ile motorinin özgül yakıt tüketimleri görülmektedir. KYS15 yakıtının özgül yakıt tüketimi
genel olarak motorine göre yüksek çıkmıştır. Maksimum tork devirlerinde KYS15 yakıtı motorine göre özgül yakıt
sarfiyatı %17 fazla çıkmıştır. Birim yakıt kütlesinin ısıl enerjisinin düşük olması, yanma sonu basınç düşüklüğü gibi sebepler
bu sonucu ortaya koymaktadır.
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Şekil 4. KYS15 biyodizeli ve motorin özgül yakıt sarfiyatı değişimleri

Şekil 5’ te KYS15 Biyodizeli ve Motorinin egzoz gaz sıcaklık değişimleri görülmektedir. Maksimum tork devrine kadar
KYS15 biyodizelinin egzoz gaz sıcaklığı motorine göre yüksek çıkarken maksimum tork devrinden sonra düşük çıkmıştır.
KYS15 yakıtının ısıl değerinin motorin yakıtına göre düşük çıkmasından ve biyoyakıt içerisindeki oksijen miktarının
fazlalığı bu durumu tetiklemektedir.

Şekil 5. KYS15 biyodizeli ve motorin egzoz gaz sıcaklıkları değişimleri

3.2 Egzoz emisyonları
KYS15 biyodizel yakıtı ile motorin emisyon değerleri tam yükte ölçülerek her iki yakıt için kıyaslama yapılmıştır. Şekil 6’
da KYS15 yakıtı ile Motorin yakıtının karbonmonoksit (CO) değişimleri görülmektedir. Biyoyakıtların emisyon değerlerini
genel olarak düşürdüğü yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. KYS15 biyodizeli CO değerleri 2250-2500 d/dk haricinde
motorine göre düşük çıkmıştır.
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Şekil 6. KYS15 biyodizeli ve motorin yakıtı CO değişimleri

Şekil 7’ de ise KYS15 biyodizel yakıtı ile motorin yakıtının Hidrokarbon (HC) değişimleri görülmektedir. Her devir
şartlarında KYS15 HC değerlerinin motorine göre düşük çıkmıştır. Biyodizel yakıtlar içerisinde barındırdığı oksijen
miktarının motorine göre yüksek olması CO ve HC miktarlarında düşüşü tetiklemektedir.

Şekil 7. KYS15 biyodizeli ve motorin yakıtının HC değişimleri

Şekil 8’ de KYS15 biyodizeli ile Motorin yakıtının azotoksit (NOx) değişimleri görülmektedir. Genelde KYS15 biyodizel
yakıtının NOx değerleri motorine göre düşük çıkmıştır. 1750, 2000,2500 ve 2750 d/dk’ larda NOx değerleri motorine göre
KYS15 yakıtında yüksek çıkmıştır. Biyoyakıt içerisindeki oksijen fazlalığı yanma ısısını yükseltmekte ve bu durum NOx
oluşumunu artırmaktadır. Belirtilen devirlerde de egzoz gaz sıcaklığının yüksek çıkması da oksijen fazlalığından
kaynaklanmaktadır.
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Şekil 8. KYS15 biyodizeli ve motorin yakıtının NOx değişimleri
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abstract
Due to environmental issues, investigations about to hybrid vehicles have increased. Electrification of vehicles is the end
goal, but full electric vehicle seems not possible due to existing number of conventional vehicle 1.3 billion all over the world.
However, gradual transition is feasible. Because of this, the interest on hybrid vehicles is gone up. Hybrid vehicles provide
fuel economy while reducing emissions especially carbon dioxide (CO2), that is thought to be the main cause of global
warming. According to hybridization degree, hybrid vehicles classified into four types like micro, mild, full and plug-in
hybrids. Among the hybrid vehicle types, mild hybrids can be evaluated as promising types in terms of the benefit cost ratio.
Electric motor used in mild hybrid vehicles can be installed various positions. These configurations divided into five types
namely P0, P1, P2, P3 and P4. Another advantage of 48V hybrid vehicles is to be able to easily integrate to present vehicles.
Keywords: BSG; Electric vehicle; Hybrid vehicle; ISG; Mild hybrid.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction
Global warming is caused by the increased in the amount and intensity of greenhouse gases in the atmosphere. Consequently
in average temperatures measured in land, sea and air are raised. This is called the greenhouse effect. Global warming leads
to global climate changes that include drought, desertification, imbalance and deviations in precipitation, floods, typhoon,
storms, and whirlwinds and so on meteorological phenomena. Figure 1. shows greenhouse gases emitted by human activities
across the world are carbon dioxide (CO2) of 76%, methane (CH4) of 16%, nitrous oxide (N2O) of 6% and fluorinated gases
(F-gases) of 2% and data are the based on global emissions from 2010 [1].

Figure 1. Global greenhouse gas emissions by gas [1]

It can deduce from the Figure 1. that carbon dioxide (CO2) mostly stems from the fossil fuel use. According the Hannan et al.
(2017), the reason of the carbon dioxide (CO2) emissions and traffic jams is to increase of the vehicles. While consuming
about 85% of total fuel energy, traditional vehicle is released heat. Among the greenhouse gases like carbon monoxide,
carbon dioxide, nitrogen oxide, hydrocarbon, water, and other greenhouse gases (GHGs), CO2 emissions are that of 83.7%
of total gas. The emissions of CO2 from the transportation, 22.7 billion metric tons in 1990, while significantly rose up to
35.27 billion metric tons in 2013 [2]. To reduce CO2 emissions from internal combustion engines either engine downsizing
*Corresponding author, E-mail: ayhanuyaroglu@hotmail.com
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and hybrid systems or both together are used. Engine downsizing means reducing cylinder volume and cylinder number, but
thanks to the turbocharger, supercharger, twin-charging and direct injection technology, downsized engine can provide the
same or higher power from that of larger engine. Besides, it has many advantages like, decrease fuel consumption, reduction
CO2 and NO2 emissions, lighter engine block owing to the smaller swept volume and decrement in the cylinder number, and
decrease the friction of the engine due to reducing cylinder number [3]. In regard to hybrid vehicles, they use two kinds of
propulsion sources i.e. electric engine and traditional internal combustion engine (gasoline/diesel). The hybrid vehicle may
comprise electric motor with high-power from ten to hundreds of kW and downsized internal combustion engine [4-5]. By
means of the hybrid drivetrain energy management systems enable the satisfying the demand from required by the driver’s,
maintaining of battery charge and optimize fuel consumption, emissions and drivetrain efficiency [6]. Conventional vehicles
have difficulties to meet emission standards, while full-hybrid vehicles can satisfy the emission legislations but expensively.
Therefore, mild-hybrids can evaluate as feasible in terms of both efficiency and cost [7]. Hybridization degree shows
parallelism with the cost. That’s to say, as the hybridization degree increase, the price increases, but in emissions and fuel
consumption are also the opposite. Mild hybrid shows optimal benefit cost ratio due to running below the 60V of electrical
shock protection. Figure 2 has shown the voltage levels so-called LV 148, issued by German OEMs [8]. 48V needs to the
less insulation protection so that electrical components can be smaller and cheaper. Thus, compact design is possible due to
smaller gaps between the each component [9].

Figure 2. Voltage levels of 48V System according to LV 148 [8]

2. Degree of Hybridization
With regard to the degree of hybridization parallel and combined hybrids can be classified. The definition of the degree of
hybridization is the ratio of the electric motor power to sum of electric motor power and ICE power. While in some vehicles
the ICE is superior, because of the electric motor just runs when the power is demanded, in several vehicles both of ICE and
electric motor participate in the same loads, and others may only operate when the electric motor system is running.
Equation (1) shows the degree of hybridization [10].

(1)
There are 4 kinds of hybrid vehicles as micro, mild, full and plug-in hybrid. This ordering is from the lowest degree of
hybridization to highest degree of hybridization. As the degree of hybridization increases, the cost of hybrid system increase.
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2.1. Micro hybrid
Micro-hybrid has a degree of hybridization of 5-10% and limited regenerative braking. There is an about 3kW electric motor
and Li-ion batteries or 12-24V lead acid batteries supported by small ultra-capasitors. Thanks to the start stop function of
this integrated alternator/starter that is used to stop the engine while idling and then allows the engine starts when the driver
releases the brake pedal, reduces fuel consumption around 5-10% in city driving. A number of micro hybrid vehicles are
BMW 1 and 3 series, For two Mercedes, Mazda3, Mazda6, Fiat 500, Peugeot Citroen C3, Ford Focus and Transit, and
Mercedes-Benz A-class [10-13].
2.2. Mild hybrid
Hybridization degree of mild hybrid is of 10-25%, there is an approximately 10-25 kW power of electric motor or generator
is in parallel with IC engine, that can save about 20−25% fuel consumption. Like the micro hybrid, mild hybrid has an
integrated alternator/starter motor and battery, but integrated alternator/starter is increased size and battery (48-200 V)
allows starting and power assist for vehicle propulsion. Thanks to the higher engine torque providing of 48V, engine starts
rapidly and so lesser vibration occurred. Besides the improved regenerative braking, the electric motor supplies additional
torque to the internal-combustion engine torque and sailing. Mild hybrid also offers possibility of cylinder shut off and
running high-voltage components such as air conditioning compressors, coolant and oil pumps, power steering pump,
supercharger etc. A number of mild hybrid examples include the BMW 7 Series ActiveHybrid, Buick LaCrosse with eAssist,
Chevrolet Malibu with eAssist, Chevrolet Silverado, Honda Civic and Insight Hybrid, Honda Escape, and the MercedesBenz S400 BlueHybrid [10-15].
Schudeleit et al. (2016), have stated in their research that 48V hybrid vehicles have lower CO2 emissions than conventional
vehicles according to four different test cycles because of the electric drive permit the ICE stop and enables emission-free
driving short periods and having higher efficiency of ICE [16].

Figure 3. Emissions of carbon dioxide for 48V HEV and conventional vehicle in cycle operation [16]

2.3. Full–hybrid
Degree of hybridization of full hybrid vehicle is 25-50% that is the highest hybridization degree among the hybrid vehicles.
Full hybrid has a 50-100 kW electric motor, energy storage system 200 to 600 V and up to the 50% fuel economy with
reduced emissions. In the full hybrid system, electric motor and battery are bigger but ICE is smaller, and so complicated
energy management system is necessary. Full hybrid configurations are Series, Parallel and Series-Parallel, the most
common configuration is Series-Parallel. Full hybrid on the contrary to mild hybrid be driven longer range with the electric
drive alone and propulsion of the vehicle can be in three ways; only engine, only electric motor or combination of both
electric and ICE to obtain drive performance with fuel reduction and decreasing emissions. Some of which full hybrids are
Chevrolet Tahoe Hybrid, Toyota Prius, Camry Hybrid, Ford C-Max, Ford Escape Hybrid, Ford Fusion Hybrid/Lincoln
MKZ Hybrid, Honda CR-Z, Kia Optima Hybrid and General Motors' 2-Mode Hybrid [10-14].
2.4. Plug-in hybrid
Plug-in hybrid is hybridization degree more than 50%, and similar the full hybrid and but it can plugged-in and recharged
from an outlet. PHEV has not only bigger electric motor and battery but also a downsized engine. PHEVs work longer with
electric power due to higher electrical components capacity. On the other hand, PHEVs have disadvantages like long
charging times, costs and weight of the larger battery. Some examples of PHEVs are the Chevy Volt, Mitsubishi Outlander
P-HEV, Ford C-Max Energi and Fusion, Energi, Fisker Karma, Porsche Panamera S E-Hybrid, and Toyota Prius Plug-in
[10-12, 14].
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3. Operating Modes of Mild Hybrid Systems
The Mild Hybrid system must perform the following five functions.
1- Cranking Mode: At this stage, the electric motor draws high current from the battery and cranks the engine within
seconds.
2- Generator Mode: The electric motor is running in generator mode to make it like a traditional alternator with current
control. The e-motor both charges the battery and supplies electric demanded by auxiliary systems.
3- Torque Assist Mode: The e-motor is running in motoring mode in order to get torque supplementary during
acceleration conditions.
4- Idle Mode: In this mode, the electric machine runs idle. In other words, it does not act as a generator or as a motor. This
mode occurs when the battery is fully charged and the vehicle is driven at high speeds. This is done to prevent the engine
from overloading when not in operation.
5- Re-Generation Mode: While braking, the e-motor is engaged in regeneration mode and performs similar to a generator,
converting kinetic energy to electric power. If the battery is not fully charged, the e-motor charges the battery, at this mode
[17].
4. Architecture of the Electric Machine in 48V Hybrid Vehicles
Five main configurations (P0, P1, P2, P3 and P4) of parallel hybrid powertrain are shown in Figure 1. As shown in Figure 1.,
there are two clutches clutch0 (C0) and clutch1 (C1). Clutch 0 (C0) is used in the powertrain as usual, and in automatic
transmission, it can be a torque converter. While the C0 is used for all 48 V mild hybrid system configurations (P0, P1, P2,
P3 and P4), C1 is optional clutch just for P2 [18].

Figure 4. System diagram of the possible e-motor positions in 48V mild HEV [18]

4.1. P0
P0: The e-motor is connected to the internal combustion engine front end accessory drive via the belt drive system. e.g. Belt
Starter-Generator (BSG) [18-22]. In P0 configuration, the electric machine cannot disconnect mechanically from the engine
[19]. The e-motor cost and change for installing in P0 architecture is less due to Belt Starter-Generator (BSG) can change
the conventional alternator. P0 also requires a high-tension belt drive system that allows the BSG to operate in both torque
directions, which means that the Front End Accessory Drive (FEAD) belt and pulley tensioners require revision. Therefore,
BSG can recover kinetic energy during braking or provide power to assist the engine. P0 has low efficiency because of the
belt slip that not occurs in gear drive. In addition, during the engine is off and the BSG is in recovery mode, the drag torque
of the engine increases losses and the total regenerative braking energy converted to electricity reduces. On the other hand,
e-motor in P0 may be capable of supporting the pure Electric Vehicle (EV) operating mod. However, the efficiency will be
very low since the e-motor has to overcome the losses of the driveline components as well as the friction torque of the motor
[18].
4.2. P1
P1: The e-motor is installed directly to the crankshaft of the internal combustion engine. e.g. Integrated Starter-Generator
(ISG) [18-22]. In P1 architectures, electric machine cannot disconnect mechanically from the engine similar to P0. The
superiority of P1 mild hybrid architecture over P0 is increased efficiency due to lack of the belt drive, but P1 has higher cost
[19]. P1 has also capable of providing torque to assist the engine, and recuperation during braking. Since P1 arrangement has
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one clutch, the e-machine must always overcome the engine drag torque. Nevertheless, P1 configuration, owing to the large
e-motor can support pure EV operation mode that can handle the friction of engine and provide sufficient power to run the
vehicle. Machine design and topology of P1 layout is different from P0, due to P1 is generally not designed for engine speed
[18].
4.3. P2
P2: The e-motor is fixed between the internal combustion engine and transmission or transaxle with clutch isolation [18-22].
If the e-motor in an electric Dual Clutch Transmission (eDCT) is located between the gearbox input shaft (P2), and the
gearbox output shaft (P3), it is identified as P2.5 layout [22]. Integrated Starter-Generator (ISG) can be e-motor in the P2
configuration. P2 has two clutches, while the C0 is connected to engine and e-motor, C1 is fixed the e-motor and gearbox.
Thanks to the presence of C0, the e-motor does not have to cope with the drag torque of the internal combustion engine. P2
architectures have some advantages over than P0 and P1, such as, in pure EV operation mode P2 has higher efficiency and
increased recuperation braking mode. Additionally, e-motor gives better performance at same e-machine power rating due to
lack of drag torque of internal combustion engine, and because of the C1, the battery can be charged by the engine while
vehicle is stationary. On the other hand, disadvantage of P2 layout is being the higher integration cost [18-19].
4.4. P3
P3: The e-motor is positioned between transmission and differential [18-22]. The P3 architecture is similar to P2, but the emotor is at the gearbox output. In P3 layout, e-motor cannot optimise operating efficiency because it is not able to use
variable main transmission gear ratio. Because of the e-machine is running alone and the transmission can be neutral to
reduce inertia and losses, P3 has a higher efficiency than P0 and P1 layouts. The superiority of the P3 over the P0, P1 and P2
is that transmission and engine losses are negligible during energy regeneration while the driveline is disengaged. If the P3 is
equipped with high torque e-motor, it may have the electric drive mode. In addition to this, since the e-motor is always
connected to the wheels, P3 configuration cannot use the engine to producing electricity to charge the battery during the
vehicle is stationary. On account of the lower round trip efficiency, it isn’t preferable to charge of the battery by the engine.
Also, since the e-motor is always attached to the wheels, the e-machine speed range should cover the entire vehicle speed
range (if there is no additional disconnect device). In an Automatic Transmission (AMT), during the changing gears engine
torque isn’t transmitted to the wheels. P3 provides torque filling when gear shifting. When the vehicle is stationary,
traditional auxiliary starter can be needed to start the engine due to e-motor connected to the wheel regularly [18-19].
4.5. P4
P4: The e-motor is connected to rear axle of vehicle [18-22]. There are two types of P4 in respect to the number of e-motor.
First type has one e-motor (P4 only) that is mounted on the un-powered axle. There is no direct generation function because
of the there is no e-machine directly connected to the engine, apart from this it has same advantages with P0+P4. Hence, this
arrangement of P4 can provide the function of generating power (battery charging via using ICE) by switching power from
the ICE by way of the road to the axle. As a consequence of the tire losses efficiency of this mode reduces, and increases
about potential control/vehicle stability worries as well.
The second type of this layout has two e-motor, therefore denominated as P0+P4. While one e-motor may be in P0 or P1,
that procures torque to assist the engine, the second e-motor may be installed on the axle without linkage to the driveline
assuming an e-axle to enable recuperation, pure EV operation and limited All Wheel Drive (AWD) potentiality. P4 has
higher efficiency in pure EV and regenerative brake operating modes, due to It doesn't require coping with the engine drag
torque, inertia and transmission losses. While the e-motor speed may change owing to the gearbox that uses in P2
arrangement, the e-motor speed is limited in a range because of the single gear ratio of P4. The e-machine may not always
run at the most efficient potential operating points in the P4 architecture. To overcome this, two speed axle drives can be
offer, but it may bring additional cost and package space. One of the benefits of P4 is the available of AWD function, the
second benefit is no important change is necessary in conventional powertrain and driveline, but P0+P4 cost is higher due to
having two e-motors. Like P3 layout P4 needs the traditional auxiliary starter to start the engine during the vehicle is
stationary because of the e-motor attached to the wheel [18-19].
5. Conclusions
Overview of 48V mild hybrid vehicles is presented in this paper. Main advantages of hybrid vehicles are fuel economy and
lower emissions particularly carbon dioxide. As the hybridization degree increases, electric motor and battery power of
hybrid vehicles also increase. On the other hand, increased hybridization degree causes the cost increment. Therefore,
assessment of 48V mild hybrid as cost-effective can be right approach. Moreover, integrating of 48V mild hybrid system to
existing vehicles easily, is another advantage.
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Abstract
In recent years, there has been a significant increase in the researches on biodegradable products due to the decrease in
petroleum resources and environmental sensitivity. Although biodegradable products have started to be used in almost every
field as a result of government policies and sanctions, many of them are still expensive compared to petroleum derived products.
Therefore, although they are not widely used, they take their place in the world market with a rapid increase every year.
Biolubers are one of the most important topics of this research subject given the destructive nature of lubricants. Biofuels are
used as anti-friction, to facilitate smooth operation, to maintain machine functions and to reduce the risk of malfunction. Biolubricants; They are renewable lubricants that are biodegradable, non-toxic and do not have a greenhouse gas effect.
Biolubricants are potential alternative lubricants due to their low toxicity, good lubrication properties, high viscosity index,
high ignition temperature, increased material life, high load carrying capabilities, good anti-wear properties, excellent friction
coefficient, low emissions. In this study, according to the studies published in scientific articles, it presents the vegetable oil
based bio-lubricant potential as an alternative lubricant. In our study, the source, properties, advantages and disadvantages of
bio-lubricants are discussed. It also describes vegetable lubricant-based biological lubricants for vegetable applications as
potential lubricants. Finally, it explains the biological sector market and automotive applications in the world.
Keywords: Automotive; Alternative lubricants; Biolubers; Lubricants.

1. Introduction
The surfaces of the machine components appear quite well with the naked eye. On closer inspection, however, defects begin
to appear. These microscopic elevations and indentations are called roughness. When the dry sur-face begins to move, these
rough parts can lock together and cause minor fractures. Abrasion occurs when hard contaminating particles form an obstacle
between two opposing surfaces and form fine lines on the machine sur-face. This friction event also leads to the conversion
of motion energy into heat energy and thus energy loss. Lub-ricants primarily form a thin film that provides lubrication
between surfaces to prevent this friction, wear and energy loss. The second task is to prevent corrosion of metal surfaces that
may occur over time. Thanks to the additives they contain, modern lubricants form chemical bonds with the metal surface and
act as a barrier against water molecules. One of the most extensive applications of lubricants, engine oil protects the internal
combustion engine and electrical equipment in motor vehicles. Typically 90% of lubricants are base oils, while 10% or less
are additives. Vegetable oils or synthetic fluids such as polyolefins, esters, silicones and fluorocarbons and the like are used
as base oils. The additives reduce friction and wear. It also increases viscosity, viscosity index and oxidative stability. In
addition, it reduces the aging, pollution and corrosion of the material [1]. Lubricants have a very high utilization rate of 37
million tons annually worldwide. The largest share in automotive use is followed by hydraulic fluids [1]. 70-90% of the most
popular lubricants are base oils. In the rest, there are various additi-ves that vary according to the field of use. The most
commonly used base oils are mineral oils.
2. Bio Lubricant
Bio-lubricants are produced from plants such as palm, soybean, sunflower, rapeseed and coconut [2]. Bio-lubricants can also
be made from synthetic esters and petroleum oils that meet established biodegradability and toxicity criteria. In other words,
lubricants that are compatible with the environment and do not harm the natural structure of water, soil and air are called
environmentally friendly biolubers [3].
In order to protect the environment against pollution caused by mineral based lubrication and hydraulic oils, the losses that
may occur during use should be reduced as much as possible and the oil should be reusable [4].
According to the researches, a large amount of lubricants and hydraulic fluids are mixed into the environment during use. Data
*Corresponding author, E-mail: eozcelik@selcuk.edu.tr
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from 1990 show that this loss is 13% of the total amount of oil used in EU countries and 32% in the United States. These
losses reach 70-80% in hydraulic fluids. The biggest problem in controlling losses is the rupture of hydraulic hoses which are
difficult to follow and accidents. Soil, water and air are directly polluted due to such losses. Due to the toxic properties of
mineral oils, environmental damage is quite high. It can also remain in nature for many years without degradation. Mineral
oils are known to pose a major threat to their natural habitat, particularly on mammals, fish and bacteria. [5]. Therefore, the
use of biofuel as an alternative to mineral oils is becoming increasingly important.
2.1. Bio lubricant resources
Producing bio-lubricants is suitable for alternative energy applications due to its widespread sources. The stock of biolubricants may vary from country to country and is largely dependent on geographical regions. Bio-lubricants are made from
different vegetable oils. Only palm, soybean, sunflower, coconut, safflower, rapeseed, cottonseed and peanut oils are known
as potentially alternative biological lubricants. Table 1 shows the oil content statistics of some non-edible and edible seeds [7].
Palm oil is the main raw material for bio-lubricants and biodiesel in Malaysia. Furthermore, other non-edible oils such as
jatropha, neem and karanja have received worldwide attention [9].
Table 1. Oil content statistics of some non-edible and edible oil seeds [10]

2.2. Properties of bio lubricants
Bio-lubricants have many valuable and useful physicochemical properties. Unlike typical petroleum-based lubricants, they
offer technical advantages. Bio-lubricants have high lubricity, high flash point and low evaporation losses [11]. In general,
vegetable oil-based biological lubricants exhibit many excellent properties compared to mineral oils. Table 2 shows
comparative analysis results.
Table 2. Comparative analysis of properties of vegetable oils

Viscosity is the most important feature of the oil. It is resistant to flow and is directly related to temperature, pressure and film
formation. High viscosity shows high resistance to flow and low viscosity means low resistance to flow.
2.3. History, advantages and disadvantages of using bio lubricant
Vegetable and animal oils have been used in lubricant technology since the 19th century and have started to replace oil-derived
lubricants. In recent years, with the increasing interest in the use of biodegradable materials that are respectful to the nature,
the use of biofuelers obtained from different sources is very common, especially in maritime, agriculture and public areas [14].
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Their use in these areas is important because of their rapid degradation in natüre [15]. Vegetable oils can be used as lubricants
in their natural form. It has several advantages and disadvantages when considering for industrial and machine lubrication. On
the positive side, vegetable oils have excellent lubricity, which is far superior to mineral oils. Vegetable oils also have a
viscosity index. For example, a viscosity index of 223 is common among vegetable oils. Another important feature of
vegetable oils is high flash points. Typically, vegetable oils have a flash point of 326 oC, whereas common mineral oils have
a 200 oC. More importantly, vegetable oils are biodegradable, often less toxic, renewable and reduce dependence on imported
petroleum oils. Table 3 summarizes some of the benefits of bio-lubricants.
Table 3. Advantages of biofuels
High lubrication
Lower volatility
Higher viscosity
Higher boiling temperature
Higher flash point
Rapid biodegradation

Lower friction losses, better fuel economy
Reduction in exhaust emissions
Use over a wide temperature range
Lower emissions
High reliability
Environmentally friendly

On the downside, vegetable oils, in their natural state, do not have sufficient oxidation-stable structure for lubricant
applications. Stability against low oxidation indicates that if not processed, the oil will rapidly oxidize, thicken and polymerize
to a plastic-like consistency during use. Vegetable oils also have low temperature limitations, an unpleasant odor, poor
compatibility with paints and sealants, and a tendency for filter clogging.
2.4. Bio lubricant production methods

Vegetable oils are used in the production of biolubricants due to their superior degradability in air and airless environments
and obtained from plant seeds. In particular, direct use of vegetable oils is not suitable as a biofuel. The main problem in the
use of vegetable oils as lubricants is their low temperature flow properties and their low resistance to oxidation at high
temperatures. Tertiary β-hydrogen thermal stability of glycerol in their structure adversely affects. This leads to a weakening
of the ester bond in the center. With this deterioration in structure, the ester structure is broken down into carboxylic acid and
glycerol. Due to the reactive properties of the double bonds in the carbon chain structure, reaction with oxygen occurs and the
oil breaks down to polymerize. This polymerization causes the oil to increase its viscosity and lose other physical properties.
Decomposition and polymerization are accelerated at high temperatures [16].
It is possible to use vegetable oils as lubricants by forming double bonds in the structure through addition reactions. By adding
additives and performing chemical or biotechnological modifications in the structure, the stability and high lubricity
performance of the structure can be achieved. Various methods such as alkylation, transesterification, hydrogenation,
hydroformulation, epoxidation and oligomerization (polymerization) are proposed in the literature for this problem. This
provides vegetable oil-based biolubers suitable for green chemistry [18].
The formulations of both mineral lubricants and bio-based lubricants are indicated by proprietary recipes. It is very difficult
to find the qualifications and types of additives of these products. Patents give all the details, but some researchers in the patent
literature show that this difference is due to additives [17]. Various additives are used to eliminate the problems mentioned in
the use of vegetable oils as lubricants. Amount of additives in hydraulic fluids 1-2% of the total volume, while the engine oil
is 10%. In transfer oils, additives up to 30% can be used. The additives are generally used as antioxidants, anti-wear and
corrosion inhibitors, emulsifiers and hydrolysis inhibitors. Most additives are used in both mineral and vegetable oils. However,
it is necessary to develop new alternative additives which are still non-toxic to the additives used in biodegradable oils. In
contrast to the toxic antioxidants currently used, tocopherol (vitamin E), L-ascorbic acid (vitamin C), gallic acid esters, citric
acid derivatives or lipid modified EDTA (ethylene diamine tetra acetic acid) derivatives are used as new generation natural
antioxidants [18]. In addition to the differences in additives, there are many methods for regulating the structure of vegetable
oil. However, there is no known commercial production method other than polymerization. The polymerization method can
be used for hydraulic fluids in leverage applications. According to research, the polymerization product is acceptable for some
intended applications as well as stable structures that meet the standards. However, the polymerization process imposes an
additional cost, preventing it from being used commercially. Studies on genetic modification of vegetable oils have been
ongoing for a long time and focused on reducing cold flow properties and oxidative stability to reduce unsaturated and
polyunsaturated fatty acids [17]. For lubrication and oxidative stability of vegetable oils, they must perform epoxidation or
esterification / transesterification reactions with polyol compounds. Although the transesterification method is not fully
compatible with the polymerization method, it is used in the production of many biolubricant products. In this method, glycerol
in vegetable oil is replaced with another polyol alcohol such as trimethylolpropane, neopentyl glycol or pentaerythritol.
Synthetic esters containing from short chain to long chain (C5-C18) carboxylic acids can be used easily in various lubrication
applications. Transesterification reactions can be carried out chemically or enzymatically. The product obtained in this way is
semi-synthetic and has a biodegradable structure [17].
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2.5. Parameters affecting bio lubricant production
There are many parameters that affect the reaction efficiency in enzymatic esterification reactions. Both individually and in
combination have positive and negative effects on the reaction yield. The most important of these is the reaction temperature.
High temperatures cause degradation of the enzyme in the protein structure. The enzyme whose structure is degraded and its
activity decreases loses its catalyst properties. The temperature must remain within the temperature range that the enzyme
needs for the reaction to maintain its long life and catalytic activity. The second most important parameter is the water content
of the reaction habitat. Lipases generally exhibit low activity in the anhydrous habitat. Since the reaction takes place at the oil
/ water interface, some water is initially required. The initial amount of water varies for each lipase. The parameters such as
the amount of alcohol in the habitat, the reaction temperature, whether or not the solvent is used may vary.
Esterification plays a role in the equilibrium of water, a product of the reaction. In order to increase efficiency, water must be
continuously removed from the reaction habitat. On the other hand, a certain dynamic water environment must be kept constant
for high enzyme activity. The rate of removal of water from the reaction system should be made with care not to dry the
enzyme. The most common methods used for this are vacuum evaporation and membrane evaporation, azeotropic solvent
distillation, desiccant agents and nitrogen delivered in bubble or dry state.
As the solvent, hydrocarbons such as n-hexane, heptane are generally preferred. The purpose of the solvent is to improve the
interaction of substrate and enzyme. But; this brings about the process steps necessary to separate the product and enzyme
from the solvent at the end of the reaction. Therefore, many studies have been carried out on the possibility of esterification
reactions to be carried out in solvent-free habitat. Although lipases are generally inactivated in apolar organic liquids, they
retain activity in polar solvents such as acetone or water. Modification of biocatalysts can be considered as a measure against
loss of activity. Arrested lipases continue to retain their activity in anhydrous organic solvents. This feature allows lipases to
be used in the synthesis of different esters as biocatalysts.
Another factor in the reactions with the enzyme catalyst is the amount of alcohol added. The excess alcohol acts to increase
the ester concentration. However, excessive use of alcohol has an inhibitory effect on the enzyme. In addition, the type of
vegetable oil is very important. Glycerol formed as a by-product deactivates the enzyme by adsorbing the enzyme surface [19].
3. Conclusions
According to the researches, a large amount of lubricants and hydraulic fluids are mixed into nature during use. These
losses reach 70-80% in hydraulic fluids. Due to losses in this way, top-rak, water and air are directly contaminated.
The damage caused to the environment by mineral oils due to their toxic properties is quite high. Besides, it can stay in
nature for many years. Mineral oils are known to pose a major threat to their natural lives, especially on mammals, fishes
and bacteria. Taking into account the volume of oil sumps of these machines, cleaning up natural habitats creates an
additional cost. Therefore, the use of biolubrio-cias as an alternative to mineral oils is becoming increasingly important.
Lubricants are called biolubricants, where synthetic oils are used as base fluids that can mostly replace vegetable oil or
vegetable oil in its chemical structure. In short, oilers that are compatible with the environment and do not damage the
natural structure of water, soil and air are called eco-friendly bioluters.
In recent years, interest in natural triglycerides and fatty acids obtained from them has increased considerably due to its
cheap, renewable and potential use. Natural oils and the products obtained from them are environmentally friendly,
making these materials worth a lot more. In recent years, the use of biolubriders has increased due to their fact that they
are cheaper, renewable, nature-respectful and biodegradable compared to hydrocarbon-based synthetic lubricants.
Synthetic lubricants are about eight times more expensive than lubricants. Low flow and rapid degradation problems of
biolubrios are also overcome with additives and are better alternative lubricants. In this study, biolubricants are the best
alternative to mineral and synthetic oils in the automo-tiv sector because they are both cost-friendly and environmentally
friendly.
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Abstract
In this study; 95 octane unleaded gasoline and bioethanol supplied have been blended with gasoline in certain proportions and
experiments have been made in a spark ignition engine. In this experimental study, unleaded gasoline and volume bioethanolgasoline mixtures were blended 2%, 4%, 6%, 8% and 10% ratios as volumetric, and they used as test fuels. Experimental
study performed without any change on engine parameters at 2500 rpm and 5 different engine loads (2-2.5-3-3.5 and 4 Nm)
with these test fuels. At the result of the study, maximum thermal efficiency was 16.08% at 2.5 Nm engine load for E0 fuel
and at 15.80%, 15.71%, 15.43%, 15.28% and 14.92% at same engine load was calculated respectively for E2, E4, E6, E8 and
E10 fuels. The maximum values for gasoline and gasoline-bioethanol blend fuels were 14.98%, 14.71%, 14.63%, 14.36%,
14.22% and 13.89% respectively. As a result of the analyzes, when all the torque values and all the fuels used in the
experiments were examined, it was found that 2.5 Nm engine load and E0 fuel had higher thermal and exergy efficiency than
other fuel samples.
Keywords: Bioethanol; Energy analysis; Exergy analysis; Gasoline; Spark ignition engine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction
Alternative fuels have attracted great attention recently in spark-ignition engines due to the increasing energy crisis and
environmental problems. Bioethanol can be considered as an alternative fuel, which can be obtained from various agricultural
products and waste products [1, 2]. Bioethanol has a high octane number and latent heat of evaporation compared to gasoline.
Therefore, bioethanol burns more efficiently than gasoline and increases combustion efficiency [3, 4]. Bioethanol gasoline
mixtures are made and many studies have been made on the effect of spark ignition engines on performance and emission [59]. Energy is a physical quantity and a thermodynamic condition. Energy; electrical, mechanical, chemical, magnetic energy
etc. in different ways. The efficiency of the motors is around 35%. Approximately 50% of the fuel energy is lost in the cooling
water and exhaust gases. Exergy is defined as the maximum theoretically beneficial study obtained from a system. Exergy is
not stored as energy but is destroyed in the system. Energy analysis is based on the first law of thermodynamics. After the first
law analysis, we can calculate the energy conversions and losses. Exergy analysis is based on the second law of
thermodynamics. Remove the limits of an energy-based analysis. Exergy analysis is a detailed analysis of energy conversions
and losses that occur there. This provides useful information to improve the overall efficiency and cost-effectiveness of the
system [10].
Bhatti, Verma [11] conducted energy and exergy analysis studies at variable compression ratio in a four-stroke spark
ignition engine. The effect of compression ratio ranging from 6 to 10 evaluated both energy and exergy analysis. Both the
energy and exergy distributions were evaluated at different compression rates at different cycles. As a result, they stated that
the application of both energy and exergy analysis provides a more valuable understanding of the performance and
improvement of internal combustion engines by finding and reducing exergy loss in that region. The application of alternative
gas fuels, exhaust heat recovery techniques, weak and low temperature combustion strategies have indicated that it will reduce
exergy losses. In their experiments, Rufino, de Lima [12] obtained experimental data by using gasoline and aqueous ethanol
as fuel for the different operating conditions of a spark-ignition engine. They made an external analysis by evaluating the
effects of the motor starting parameters on the related irreversibility with the data they obtained. They then indicated that they
made a comparison between the external analysis of aqueous ethanol and gasoline. Finally, the first and second law yields of
thermodynamics, engine speed, engine load and air-fuel ratio-dependent changes were evaluated. They also discussed the
exergy distributions of aqueous ethanol under different conditions and the calculations of exergy losses in engine operations.
In the study of Doğan, Erol [13] stated that ethanol, which is considered as an environmentally cleaner alternative fuel to fossil
fuels, can be used on its own or can be mixed with other fuels in different ratios. In their study, fuels prepared by mixing high
octane grade, low exhaust emission and easily obtained from agricultural products with ethanol in various ratios (E0, E10,
*Corresponding author, E-mail: savasyelbey@bozok.edu.tr
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E20 and E30) were used. In a four-cylinder, four-stroke, spark-ignition engine, ethanol-gasoline mixtures were used for full
load performance and emission analysis. In experimental studies, they performed engine torque, fuel and coolant flow rates,
exhaust and engine surface temperature measurements. They made calculations using experimental data and formulas for the
first and second laws of thermodynamics, engine energy distribution, irreversible processes in the cooling system and exhaust,
and exhaust distribution. Kiani, Rostami [14] Exergy is an amount of the work potential of energy from a given thermodynamic
state. Unlike energy, exergy can be destroyed, and for spark-ignition engines, the main source of this damage is in the
combustion process. Therefore, in order to evaluate the quality of spark ignition engines, the research team examined the effect
of inlet temperature and spark plug timing on chemical, thermo-mechanical and total exergy of fuel using E0, E20, E40, E60
and E85 fuels. As a result, they reported that by increasing the spark plug ignition timing 20 ° before the upper dead point,
thermo-mechanical exergy increased but chemical exergy and total exergy decreased. In addition, they said that the progress
or delay in spark plug timing had no effect on fuel chemical exergy for compression and expansion pulses. They added that
the effect of temperature on exergy parameters increased with the decrease of inlet temperature to 320K, exergy parameters
increased. In the study of Şöhret, Gürbüz [15] conducted energy and exergy analysis of a four-stroke spark ignition engine
using hydrogen fuel. For energy and exergy analysis, they performed a single-cylinder, air-cooled spark plug ignition engine
at a constant engine speed of 1600 rpm, four different compression rates and seven different ignition times. As a result, energy
and exergy analyzes indicated that the increase in compression ratio resulted in an increase in the specified and effective
performance parameters of the engine and a reduction in exergy destruction was observed. However, moving the ignition
timing away from the optimum value (excessive or delayed ignition timing) said that a reduction in engine performance
parameters and an increase in exergy destruction were reported. One of the important results of this study is that the effective
thermal efficiency values obtained from experimental studies and the values of effective exergy yields obtained by
thermodynamic analysis are very close to each other.
2. Material and Method
Experimental setup consisting of a SI engine, drive and brake unit, display panel, fuel tank, measuring tube for fuel
consumption, temperature measuring devices, emission measuring device shown in Figure 1. The technical specification of
the single cylinder, four stroke engine is given in Table 1.

Figure 1. Experimental setup

Table 1. Characteristics of test engine
Brand and model
GUNT CT152
Engine type
Four stroke
Number of cylinders
1
Diameter x Stroke (mm x mm)
65.1 x 44.4
Cooling Type
Air cooled
Compression ratio
7:1
Maximum engine power
1.2 kW
Maximum engine torque
4.5 Nm
Spark timing
25° BDTC
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The drive and brake unit used to load the engine has a speed range of 0-3000 rpm and a torque range of 0-7.5 Nm. The air
consumption of the internal combustion gasoline engine has been read from the display panel connected with the air tank. The
fuel consumption measurement tube is used to determine fuel consumption. The experiments were carried out after the engine
was run to be reached it the operating temperature. The engine speed, the compression ratio and ignition timing is set to 2500
rpm, 7 and 25° BTDC respectively. The engine was first tested using E0 firstly and then E2, E4, E6, E8 and E10 at 2, 2.5, 3,
3.5 and 4 Nm engine load. The physical and chemical properties of gasoline and ethanol used to form the blends mentioned
above are given in Table 2.
Table 2. Some physical and chemical properties of fuels used in experiments
Gasoline
Bioethanol
Properties
E2
E4
E6
E0
E100
Chemical Formula
C8H18
C2H5OH
Density 15 °C (g/cm3)
0.72926
0.78820
0.73198
0.73354
0.73557
Kinematic Viscosity 40 °C
0.5660
1.2
0.5761
0.5875
0.5978
(mm2/s)
Lower thermal value (MJ/kg)
42.582
26.694
42.131
41.899
41.732
Octane Number
88-100
108.6
-

E8

E10

0.73594

0.73809

0.6079

0.6178

41.235
-

40.901
-

3. Analysis Methodology
3.1. Energy analysis
Energy analysis was performed according to the first law of thermodynamics. Before applying the energy analysis
assessment to the test engine, the following assumptions were made to simplify the calculations;
 The motor must be in stable operating conditions.
 It should be defined that the system is an open system and the reference state is T0 = 293K and P0 = 1 atm.
 Combustion air and exhaust gases are ideal gas mixtures.
 Potential and kinetic energy effects of incoming and outgoing fluid flows should be ignored.
The mass balance for the control volume in the steady state can be written as in Eq. (1):
∑ 𝑚̇𝑖𝑛 = ∑ 𝑚̇𝑜𝑢𝑡

(1)

The energy balance, kinetic and neglected potential energy for the control volume in steady state conditions is given in general
terms as in Eq. (2):
𝑄̇ + 𝑊̇ = ∑ 𝑚̇𝑜𝑢𝑡 . ℎ𝑜𝑢𝑡 − ∑ 𝑚̇𝑖𝑛 . ℎ𝑖𝑛

(2)

When the energy balance for the test engine is revised, Eq. (3) can be written considering that the engine provides braking
power and the heat generated by combustion is transferred to the environment.
̇
𝐸𝑓𝑢𝑒𝑙
= 𝑊̇ + 𝑄̇𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝑄̇𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔

(3)

In order to determine the fuel energy ratio, the lower thermal values of the fuels given in Table 2, which are measured for
gasoline and gasoline-bioethanol mixture fuels, are used. Brake force is calculated by the formula in Eq. (4):
𝑃 = 𝜔. 𝑀𝑒

(4)

The fuel energy ratio, the mass flow rate of the fuel and the lower thermal value of the fuel can be calculated using Eq. (5):
̇
𝐸𝑓𝑢𝑒𝑙
= 𝑚̇𝑓𝑢𝑒𝑙 . 𝐻𝑢

(5)

The exhaust energy rate can be calculated as a function of each exhaust gas mass flow rate obtained using the exhaust
combustion equations, and the enthalpy change represented by the difference between the exhaust temperature's enthalpy and
the reference temperature of each exhaust is expressed as in Eq. (6).
𝑄̇𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡 = 𝑚̇𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡 . ∆ℎ

(6)

Engine characteristics are mainly expressed by thermal efficiency and brake specific fuel consumption. Thermal efficiency is
determined as the ratio of the braking power to the control volume to the fuel energy ratio in Eq. (7). Brake specific fuel
consumption is defined as a measure of how much fuel is consumed within one hour to obtain one kilowatt braking force as
in Eq. (8).
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𝜂𝑡 =

𝑊̇
𝐸̇𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑏𝑠𝑓𝑐 =

(7)

𝑚̇𝑓𝑢𝑒𝑙

(8)

𝑊̇

3.2. Exergy analysis
Exergy has been described in many different ways by many scientists. It was first described by Baehr, the part of energy
converted into other forms of energy. The quantitative and detailed description of the amount of exergy corresponds to that of
Bosnjakovic, who expresses the maximum amount of work that can be achieved through a recycled process if the system
equilibrates with the environment Sayin Kul and Kahraman [16]. Although exergy analysis is similar in nature to energy
analysis, there are some fundamental differences between them. Energy analysis is based on the law of energy conservation,
while exergy analysis is based on the law of energy degradation. The assumptions made for energy analysis also apply to
exergy analysis. Based on these assumptions, the exergy balance for the control volume can generally be given in Eq. (9):
𝐸𝑥̇𝑄 + 𝐸𝑥̇𝑊 + ∑(𝑚̇𝑖𝑛 . 𝜀𝑖𝑛 ) − ∑(𝑚̇𝑜𝑢𝑡 . 𝜀𝑜𝑢𝑡 ) − 𝐸𝑥̇𝑤𝑟𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 = 0

(9)

The mass transfer to the engine consists of exergy input speed, fuel exergy and combustion air energy. However, the exergy
effect of the combustion air can be neglected, assuming that the combustion air enters the engine under ambient conditions.
The specific chemical exergy value of the fuel is calculated by multiplying the lower thermal value of the fuel with the
chemical exergy factor as in the following Eq. (10):
𝑐ℎ
𝜀𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡
= 𝐻𝑢 . 𝜑

(10)

The work-related exergy transfer rate is equal to the net work of the motor and is as in Eq. (11):
𝐸𝑥̇𝑊 = 𝑊̇

(11)

The exergy output rate by mass transfer from the engine consists of the exhaust exergy value which can be expressed as in Eq.
(12):
𝐸𝑥̇𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡 = 𝑚̇𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡 . 𝜀

(12)

The exhaust exergy per unit mass can be expressed as the sum of the specific thermo-mechanical and chemical energy sum of
the exhaust gases, as shown in Eq. (13). Using the assumption that the exhaust gas is an ideal gas mixture, specific thermomechanical and chemical wastes of the exhaust gas containing n components can be calculated by Eq. (14) and Eq. (15)
respectively.
𝜀 = 𝜀 𝑡𝑚 + 𝜀 𝑐ℎ

(13)

𝜀 𝑡𝑚 = ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 . {(ℎ̅𝑖 − ℎ̅0𝑖 ) − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 . (𝑠̅𝑖 − 𝑠̅0𝑖 )}

(14)

𝑦
𝜀 𝑐ℎ = 𝑅̅. 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 . ln 𝑒𝑖
𝑦𝑖

(15)

The rate of loss energy transferred to the environment by other means, such as cooling, lubrication, heat transfer, except
exhaust, and is calculated as in Eq. (16).
𝐸̇𝑥𝑄 = ∑ (1 −

𝑇0
𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒

) . 𝑄̇𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔

(16)

Exergetic efficiency is a more accurate measure of system performance compared to first law efficiency. It answers the
question of how much fuel consumption is converted to power. The exergetic efficiency, expressed as the fuel exergy ratio
controlling the brake force exergy volume, can be calculated by Eq. (17) as follows:
𝜂𝑒 =

𝐸𝑥̇𝑊
𝐸𝑥̇𝑓𝑢𝑒𝑙

(17)
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4. Results and Discussion
4.1. Energy analysis
In the experimental study, energy analysis results of all test conditions for test fuels are given in Figures 2-6. In these figures,
fuel energy flow, effective power, exhaust energy flow, lost energy flow parameters of test fuels used in experimental study
are shown for each engine load value.
When the results of the fuel energy flow were examined, a stability was achieved in the maximum value of the fuel energy
current in the engine loads except for the 4 Nm engine load. It was determined that the fuel energy flow for all test fuels
increased with increasing engine load. Considering that the lower thermal values of the fuels are independent of the engine
load value, this is the result of the increase in the flow rate of the fuel relative to the increase in the engine load. The average
values of the fuel energy flow for 2, 2.5, 3, 3.5 and 4 Nm engine load values were found to be 3.8417 kW, 4.2151 kW, 5.1777
kW, 6.4625 kW and 7.6910 kW, respectively. For E0, E2, E4, E6, E8 and E10 fuels, mean values of fuel energy flow were
5.3535 kW, 5.4020 kW, 5.4376 kW, 5.5365 kW, 5.5507 kW and 5.5853 kW, respectively.
The effective power values of the experiments were performed at a constant motor speed of 2500 rpm and 2, 2.5, 3, 3.5 and 4
Nm motor load values. When the effective power is calculated, the engine load values are calculated as 0.5236 kW, 0.6545
kW, 0.7854 kW, 0.9163 kW and 1.0472 kW, respectively.
Exhaust energy flow, which is a measure of the heat energy carried by exhaust gases, increases in parallel with the increase in
exhaust gas temperatures. Since the increase in the oxygen content in the mixed fuels with the addition of bioethanol to the
gasoline generally improves combustion to some extent, it can be said that increasing the bioethanol ratio in the mixed fuels
increases the formation of CO2 emissions. Comparing gasoline and blended fuels, a linear increase was observed due to the
increase in engine load as the mixture ratio increased. For E0, E2, E4, E6, E8 and E10 fuels, mean values of exhaust energy
flow were 0.9271 kW, 0.9300 kW, 0.9134 kW, 0.9590 kW, 0.9572 kW and 0.9735 kW, respectively.
When the lost energy flow is examined, it is observed that there is linear increase with E0, E2, E4, E6, E8 and E10 fuels
together with engine load increase. For the E0, E2, E4, E6, E8 and E10 fuels, the average lost energy flow values were
calculated as 3.6410 kW, 3.6867 kW, 3.7388, 3.7921 kW, 3.8081 kW and 3.8263 kW, respectively.

Energy Analysis
(kW)

2 Nm
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

E0

E2

E4

E6

E8

E10

Fuel Energy Flow

3,6075

3,7214

3,7944

3,9529

3,9631

4,0108

Effective Power

0,5236

0,5236

0,5236

0,5236

0,5236

0,5236

Exhaust Energy Flow 0,6330

0,6309

0,6298

0,6192

0,6233

0,6779

Lost Energy Current

2,5669

2,6410

2,8101

2,8162

2,8092

2,4509

Figure 2. Energy analysis results of fuels at 2 Nm engine load
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Energy Analysis
(kW)

2,5 Nm
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

E0

E2

E4

E6

E8

E10

Fuel Energy Flow

4,0691

4,1427

4,1664

4,2429

4,2839

4,3854

Effective Power

0,6545

0,6545

0,6545

0,6545

0,6545

0,6545

Exhaust Energy Flow 0,8174

0,7701

0,7745

0,7854

0,7607

0,7975

Lost Energy Current

2,7182

2,7374

2,8030

2,8687

2,9334

2,5972

Figure 3. Energy analysis results of fuels at 2.5 Nm engine load

Energy Analysis
(kW)

3 Nm
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

E0

E2

E4

E6

E8

E10

Fuel Energy Flow

5,0507

5,0907

5,1444

5,2399

5,2575

5,2832

Effective Power

0,7854

0,7854

0,7854

0,7854

0,7854

0,7854

Exhaust Energy Flow 0,8988

0,9465

0,8253

0,9757

0,9620

0,9671

Lost Energy Current

3,3588

3,5337

3,4788

3,5101

3,5307

3,3665

Figure 4. Energy analysis results of fuels at 3 Nm engine load

Energy Analysis
(kW)

3,5 Nm
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

E0

E2

E4

E6

E8

E10

Fuel Energy Flow

6,3635

6,3546

6,3661

6,5265

6,5634

6,6010

Effective Power

0,9163

0,9163

0,9163

0,9163

0,9163

0,9163

Exhaust Energy Flow 1,0994

1,0639

1,0701

1,1495

1,1284

1,1456

Lost Energy Current

4,3744

4,3797

4,4607

4,5186

4,5391

4,3478

Figure 5. Energy analysis results of fuels at 3.5 Nm engine load
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Energy Analysis
(kW)

4 Nm
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

E0

E2

E4

E6

E8

E10

Fuel Energy Flow

7,6767

7,7007

7,7165

7,7204

7,6858

7,6460

Effective Power

1,0472

1,0472

1,0472

1,0472

1,0472

1,0472

Exhaust Energy Flow 1,1865

1,2385

1,2671

1,2653

1,3118

1,2795

Lost Energy Current

5,4150

5,4022

5,4079

5,3268

5,3193

5,4430

Figure 6. Energy analysis results of fuels at 4 Nm engine load

4.2. Exergy analysis
Exergy analysis results obtained at 2, 2.5, 3, 3.5 and 4 Nm engine load values at 2500 rpm for E0, E2, E4, E6, E8 and
E10 fuels used in the experimental study are given in Figures 7-11. In these figures, fuel exergy current, effective power
exergy, exhaust exergy current, exergy current through heat transfer and exergy destruction current of test fuels for each
engine load value are shown on the same graph.
The fuel exergy current is a parameter that is a function of the lower thermal value of the fuels and the fuel flow rate.
Another variable to which the fuel exergy flow depends is the chemical exergy factor. Therefore, when compared with
fuel energy flow, fuel exergy current was found to be higher in all engine load values determined in the experiments
compared to E0, E2, E4, E6, E8 and E10 fuels. The maximum engine load value of 4 Nm and 2500 rpm for E0, E2, E4,
E6, E8 and E10 fuels were 8.2419 kW, 8.2692 kW, 8.2878 kW, 8.2937 kW, 8.2582 kW and 8.2172 kW respectively. The
average values of fuel exergy for E0, E2, E4, E6, E8 and E10 fuels were found to be 5.7477 kW, 5.8009 kW, 5.8601 kW,
5.9476 kW, 5.9641 kW and 6.0025 kW, respectively.

Exergy Analysis
(kW)

2 Nm
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Fuel Exergy Current
Effective Power Exergy
Exhaust Exergy Flow
Exergy Flow Through Heat
Transfer
Exergy Demolition Current

E0
E2
E4
E6
E8
E10
3,8732 3,9962 4,0753 4,2464 4,2582 4,3104
0,5236 0,5236 0,5236 0,5236 0,5236 0,5236
0,4575 0,4609 0,4632 0,4627 0,4658 0,4969
0,0302 0,0242 0,0281 0,0287 0,0280 0,0304

2,8619 2,9876 3,0604 3,2314 3,2408 3,2595

Figure 7. Exergy analysis results of fuels at 2 Nm engine load
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Exergy Analysis
(kW)

2,5 Nm
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

E0
E2
E4
E6
E8
E10
4,3687 4,4486 4,4749 4,5579 4,6029 4,7130
0,6545 0,6545 0,6545 0,6545 0,6545 0,6545
0,5704 0,5505 0,5542 0,5626 0,5524 0,5751

Fuel Exergy Current
Effective Power Exergy
Exhaust Exergy Flow
Exergy Flow Through Heat
0,0322 0,0259 0,0286 0,0297 0,0289 0,0328
Transfer
Exergy Demolition Current 3,1116 3,2177 3,2375 3,3112 3,3672 3,4506
Figure 8. Exergy analysis results of fuels at 2.5 Nm engine load

Exergy Analysis
(kW)

3 Nm
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Fuel Exergy Current
Effective Power Exergy
Exhaust Exergy Flow
Exergy Flow Through Heat
Transfer
Exergy Demolition Current

E0
5,4225
0,7854
0,6517

E2
5,4665
0,7854
0,6791

E6
5,6289
0,7854
0,7023

E8
5,6490
0,7854
0,6974

E10
5,6778
0,7854
0,7015

0,0335

0,0268

0,0297

0,0286

0,0338

3,9519

3,9752

4,1115

4,1376

4,1572

Figure 9. Exergy analysis results of fuels at 3 Nm engine load

The exhaust exergy flow, which represents the beneficial part of the heat energy carried by the exhaust gases, increases
in parallel with the increase in exhaust gas temperatures. When the gasoline and gasoline-bioethanol blend fuels were
evaluated, the exhaust exergy flow was higher than the other fuels at approximately all engine load values. It was observed
that exhaust exergy flow had the lowest values in E0 fuel at 2, 3 and 4 Nm engine load values and E2 fuel at 2.5 and 3.5
Nm engine load values. The average values of exhaust exergy flow for E0, E2, E4, E6, E8 and E10 fuels were 0.6811
kW, 0.6818 kW, 0.6589 kW, 0.7047 kW, 0.7058 kW and 0.7158 kW, respectively.
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Exergy Analysis
(kW)

3,5 Nm
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

E0
E2
E4
E6
E8
E10
6,8320 6,8238 6,9375 7,0111 7,0522 7,0941
0,9163 0,9163 0,9163 0,9163 0,9163 0,9163
0,8114 0,7940 0,7985 0,8466 0,8383 0,8491

Fuel Exergy Current
Effective Power Exergy
Exhaust Exergy Flow
Exergy Flow Through Heat
0,0337 0,0266 0,0276 0,0276 0,0251 0,0326
Transfer
Exergy Demolition Current 5,0706 5,0869 5,1951 5,2205 5,2725 5,2960
Figure 10. Exergy analysis results of fuels at 3.5 Nm engine load

Exergy current through heat transfer, increase in energy load depending on the engine load value and the lowest value of
the energy load in the general sense 4 Nm engine load value was observed in E8 fuel. Exergy flow through heat transfer
has the lowest values in E2 fuel at 2, 2.5 and 3 Nm engine load and E8 fuel at 3.5 and 4 Nm engine load values. The
highest values were obtained in E10 fuel with 2, 2.5, 3 and 4 Nm engine load values and in E0 fuel with 3.5 Nm engine
load values. It is possible to correlate the complexity of the engine surface temperature with the fact that the maximum
and minimum values of the lost energy flow and exergy current through heat transfer are obtained for different fuels at
different engine load values.
Zheng and Caton [17] Exergy breakdown flow, mixing of different types of reactants at the time of chemical reaction,
occurrence of different species, formation of heat transfer between molecules at different temperatures, combustion and
friction processes and expansion of gases, turbulent flow in a series of irreversible processes such as the result is. Sayin
Kul and Kahraman [16] stated that some measures can be taken to reduce the exergy destruction caused by the combustion
process. They stated that increasing the combustion temperature in the engine, which is one of these measures, would be
possible by heating the intake air and reducing the amount of excess air. In this study, 2, 2.5, 3 and 3.5 Nm engine load
values of exergy destruction current increased due to E0, E2, E4, E6, E8 and E10 fuels. It was observed that it gives
complex results for fuels at 4 Nm engine load value. The average exergy breakdown current was 3.1069 kW, 3.2826 kW,
4.0868 kW, 5.1903 kW and 6.2440 kW for all engine load values, respectively. According to E0, E2, E4, E6, E8 and E10
fuels, the average exergy breakdown current was found to be 4.2495 kW, 4.3082 kW, 4.3887 kW, 4.4299 kW, 4.4470
kW and 4.4696 kW, respectively.

Exergy Analysis
(kW)

4 Nm
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

E0
E2
E4
E6
E8
E10
8,2419 8,2692 8,2878 8,2937 8,2582 8,2172
1,0472 1,0472 1,0472 1,0472 1,0472 1,0472
0,9144 0,9248 0,9551 0,9493 0,9749 0,9564

Fuel Exergy Current
Effective Power Exergy
Exhaust Exergy Flow
Exergy Flow Through Heat
0,0289 0,0235 0,0225 0,0225 0,0192 0,0291
Transfer
Exergy Demolition Current 6,2514 6,2737 6,2630 6,2746 6,2168 6,1845
Figure 11. Exergy analysis results of fuels at 4 Nm engine load
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5. Conclusions
As a result of this study, energy - exergy analysis of bioethanol usage in a single cylinder spark plug ignition engine is
examined and the results are presented as follows.
 Mixing bioethanol with gasoline up to 10% by volume improves the combustion efficiency thanks to oxygen, resulting
in a near-complete combustion of fuel and thus an increase in exhaust temperature values of up to 3.7% compared to
gasoline.
 In general, it was found that the fuel with the highest fuel energy current value was E10, the minimum exhaust energy
flow value was provided by E6 fuel and the gasoline had the lowest loss energy flow.
 When the fuel exergy flow is evaluated, it is determined that E10 fuel has the highest value, the lowest exhaust exergy
flow is obtained with gasoline and when the exergy flow realized by heat transfer is examined, E8 fuel has the minimum
value.
Furthermore, the fact that 10% by volume of bioethanol addition to fuel can be used without any change in engine
operating parameters indicates that 4% ethanol addition to gasoline can be easily increased as a legal limit in our country.
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Abstract
In this study, oxygen enrichment was realized with base modified zeolite (BMZ) then this enriched air was supplied to intake
manifold of a diesel engine. The effects of enriched air on carbon monoxide (CO) and nitrogen oxide (NOX) emissions were
investigated. The base modification was performed to increase the ion exchange capacity and pore structure of the natural
zeolite. Ammonium nitrate and sodium hydroxide chemicals were used for base modification process. Engine tests were
carried out on a single cylinder, four stroke, air cooled, direct injection diesel engine under %50 load conditions and between
1700-2900 rpm engine speeds. A pressure-operated zeolite filter (ZF) was designed to enrich the air with oxygen. The
physical structure of the BMZ used in the experiments was also examined by SEM and EDX analyzes. The results indicated
that usage of BMZ for oxygen enrichment provided lower CO and higher NOX emissions in the diesel engine.
Keywords: Base modified zeolite; Diesel engine; Exhaust emissions; Natural zeolite.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction
Environmental pollution caused by human needs and industrialization is increasing day by day. In particular, air pollution has
caused global warming and greenhouse effects and started to threaten human and natural life. One of the most important
reasons for the occurrence of air pollution is the use of internal combustion engines (ICEs) that operated with the combustion
of fossil fuels. Carbon monoxide (CO), hydrocarbon (HC) and nitrogen oxides (NOX) produced by ICEs are particularly
undesirable emissions. Many different methods have been used to reduce these emissions from past to present. Usage of
alternative fuels and fuel additives [1,2], changing the spraying characteristics [3] and combustion chamber geometries of
diesel engines [4], coating combustion chamber elements with ceramic materials [5] are some methods that have reduction
effect on exhaust emissions. As an alternative to these methods to reduce exhaust emissions, oxygen-enriched combustion
studies are remarkable. Subramanian [6] studied on effects of oxygen-enriched air on emission characteristics of methanol
fuelled gasoline engine. It was reported that CO and HC emissions with the highest enriched air decreased by 48.59% and
30.9%. However, NOX emission increased. Baskar et al. [7] investigated the impact of oxygen enrichment on pollution
parameters by increasing the oxygen concentration of intake air from 21 to 27% by volume. It was noted that there was a
substantial decrease in HC, CO and smoke density levels to the maximum of 40, 55 and 60 percent respectively. Kumar et al.
[8] investigated the effect of oxygen enrichment on a diesel engine's emission and combustion behavior. They expressed that
oxygen enrichment reduced the HC and CO emissions considerably at all loads. As seen in many studies in the literature,
oxygen enrichment studies showed improvements on exhaust emissions except NOX emission.
Zeolites are microporous, aluminosilicate minerals widely used as adsorbents and catalysts [9]. Clinoptilolite is the most
widely used industrial type and has the most commercial importance. The lattice-shaped structure of zeolites creates a large
internal and external surface area for ion exchange and chemical reactions. Zeolites are used in retention of radioactive and
metal ions and nitrogen compounds in wastewater, adsorption of flue gases, cleaning of nitrogen oxide and hydrocarbons and
as a catalyst in the production of petroleum products as a medicine carrier in the agricultural struggle, exploration of mineral
deposits and retention of some heavy metals in metallurgy [10–12]. The porous microstructure of the zeolites and the ionexchange ability due to the ion charge make them an ideal molecular sieve. In many studies, zeolites have been used for the
separation of gases [13,14]. It was seen in some studies, zeolites had nitrogen (N2) decomposition (capture) ability [15–17].
Processes for enlarging the pores of zeolites and increasing surface acidity are called modifications. Thus, while improving
the molecular sieve property of the zeolite, the ability of cation exchange is improved.
In this study, natural zeolite with molecular sieve capability was subjected to base modification. The base-modified zeolite
(BMZ) enriched the air with oxygen with the help of a zeolite filter system. Then this oxygen rich air was supplied to the
intake manifold of a diesel engine. The variation of CO and NOX emissions of the diesel engine, which was supplied with
BMZ enriched air, was investigated. In addition SEM images and EDX analysis of BMZ were examined.

*Corresponding author, E-mail: r.tekdogan34@hotmail.com
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2. Materials and Methods
2.1. Base modified zeolite (BMZ)
During the experimental study, commercially available clinoptilolite type natural zeolite ((Na,K,Ca)23Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O) was used. Natural zeolite with a particle size of 1.6 - 3.0 mm were purchased. The base
modification was performed to increase the ion exchange capacity and pore structure of the purchased natural zeolite. Before
starting the modification with the base, clinoptilolite samples of 1.6-3 mm fraction size were first calcined in the oven at 500 °C
for 4 hours. 20 g of the calcined zeolite were treated with 100 ml of 5M 40 g Ammonium Nitrate (NH4NO3) at 90 ° C under
reflux for 4 hours to fully expose the main structure. It was then washed 2-3 times with distilled water and dried in an oven at
105 ° C. The zeolites were again dry calcined at 500 ° C for 4 hours. The calcined zeolites were treated with 4M, 100 ml
NaOH solution under reflux for 3 hours at 90 °C. It was then washed 2-3 times with distilled water and dried in an oven at
105 °C. The resulting base modification zeolites were stored in the desiccator. Fig. 1 shows the Ammonium nitrate and Sodium
hydroxide which were used for the base modification process of zeolite. Fig. 2 and 3 show the scanning electron microscope
(SEM) images of natural zeolite before and after the base modification process. Fig. 4 shows the energy dispersive x-ray (EDX)
analysis results of BMZ.

(a)

(b)

Figure 1. Chemical materials used in base modification of natural zeolite (a) NH4NO3, (b) NaOH

(a)

(b)

Figure 2. SEM images of standard and modified zeolites (x75) (a) Standard zeolite, (b) BMZ

(a)

(b)

Figure 3. SEM images of standard and modified zeolites (x500) (a) Standard zeolite, (b) BMZ
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(a)

(b)

Figure 4. EDX results of BMZ (a) SEM view of polished cross-section showing one BMZ particle (b) The EDX spectrum of BMZ

2.2. Zeolite filter system
In order to filter out some of the nitrogen molecules in the air and increase the oxygen concentration, a filter system was
designed in which the zeolite material was used as a molecular sieve. Fig. 5 shows the schematic representation of the
zeolite filter (ZF). The designed ZF system was mainly based on Pressure swing adsorption (PSA) method. As shown in
Fig. 5, the filter system consists of an air compressor, valve, tubes containing zeolites, an electronic control unit and a
collection tank. The working cycle of the ZF consists of two stages. In the first stage, the air compressor forces the air
through one of the zeolite tubes which are molecular sieves. Natural zeolite in zeolite tubes increase the concentration of
oxygen by attracting nitrogen molecules to their surfaces more strongly than oxygen molecules (via adsorption) and
holding some of the nitrogen in the air. The air compression is continued about 6 seconds for one tube and the tube
pressure reaches 120 - 140 kPa. Under the high pressure, zeolite is saturated with nitrogen and then the enriched air with
oxygen flows into the collector tank. At the end of the first stage, the valve changes direction and directs the air from the
compressor to the other zeolite tube. At the same time, the pressure of the first tube reduces and the nitrogen is absorbed
back into the ambient air. The same operations are performed synchronously in both tubes. The opening and closing times
of the valve are performed by a simple control unit.

(1. Zeolite tube, 2. Air compressor, 3. Control valve, 4. Control unit, 5. Collection tank)
Figure 5. Schematic representation of the ZF
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2.3. Experimental set-up and test procedure
Engine tests were carried out on a single cylinder, four stroke, air cooled, direct injection diesel engine. Table 1 shows
technical specifications of the test engine. The experiments were performed on the Cusson P8160 engine testbed that
consisted of electric dynamometer, speed, and load sensors, fuel measurement tube, and control panel. The exhaust
emissions of CO (%) and NOX (ppm) were measured by Bosch gas analyzer. The measurement sensibility of the Bosch
gas analyzer is given Table 2. The sensors of the exhaust gas analyzing device were checked and renewed before starting
the experimental work.
Table 1. Technical specifications of the test engine
Type of engine

Antor 6LD 400

Stroke

4

Number of cylinder

1

Bore/stroke (mm)

86/68

Compression ratio

18:1

Maximum engine power (kW)

6.25 (3600 min−1)

Fuel type

diesel

Type of injection

direct injection

Injection Pressure (kg/cm2)

200

Type of coolant

air coolant

Maximum engine speed

(min−1)

Engine volume (mm3)

3600
382 × 427 × 491

A different tube was welded onto the intake manifold so that the oxygen-enriched air could be fully drawn into the combustion
chamber before the air filter. Fig. 5 shows the test engine and the external inlet where oxygen-rich air was supplied to the
engine. The experimental study consisted of two stages. In the first stage, CO and NOX emissions of standard diesel engine
were determined. In the second stage, the effects of BMZ use on CO and NOX emissions were investigated. The engine tests
were carried out between 1700 - 2900 rpm engine speeds and at half (%50) load conditions. Before initiating the tests, the
engine was run with diesel fuel for 20 min to reach the optimum operating temperature. Before filling the natural zeolites into
the tubes, the tubes were cleaned with compressed air. For each tube, 850 grams of BMZ was added.
Table 2. Measurement sensibility of the bosch gas analyzer
component
measurement range
precision
CO (% vol)
0.00−10.00
0.001
CO2 (% vol)
0.00−18.00
0.01
HC (ppm vol)
0−9999
1
O2 (% vol)
0.00−22.00
0.01
λ
0.500−9.999
0.001
NO (ppm vol)
0−5000
≤1

Figure 5. Test engine and external air intake
245

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

3. Results and Discussion
3.1. Carbon monoxide (CO)
Air fuel ratio, chemical and physical properties of the fuel, oxygen presences, speed and load of the engine and injection
characteristics of the engine parameters generally control the CO formation [18–20]. Fig. 6 shows the comparison of CO
emissions of BMZ and standard engine.
0,035

CO (%vol)

0,030
0,025
0,020

0,015
0,010
1600

1900

2200
2500
Engine Speed (rpm)
Standard

2800

3100

BMZ

Figure 6. Comparisons of CO emissions

It was concluded from the experiments that that usage of ZF with base modified zeolite reduced CO emission of the diesel
engine. The reduction of CO emission for the usage of BMZ was calculated as 12.51% as the average of all engine speeds.
The reason for the decrease in CO values was thought to be due to oxygen enrichment provided by base modified zeolite. The
increased quantity of oxygen in the combustion chamber increased the oxidation of CO. In addition, it was thought that
increased oxidation of CO increases combustion end temperature and increases combustion efficiency. The effect of oxygen
enrichment has been found to be particularly high at low engine speeds. This is thought to be due to the fact that the engine is
dependent on low air consumption at low engine speeds and the higher oxygen content supplied.
3.2. Nitrogen oxides (NOx)
In-cylinder temperature, oxygen content and reaction duration time at high temperature are the most important factors affecting
the formation of NOX emissions. NOX emission is a contradictory type of emission. There are many methods that can reduce
CO, HC and smoke emissions but no beneficial effect on NOX emission. Fig. 7 shows the comparison of NOX emissions of
BMZ and standard engine. The use of BMZ increased NOX emissions by 4.90% for the average of all engine speeds. The
increase in the amount of oxygen in the combustion chamber was thought to cause NOX increment. Actually, further increase
in the formation of NOX was expected. However, BMZ was thought to reduce the amount of nitrogen (N2) in the combustion
chamber by capturing some of N2 molecules in the air. Although the oxygen concentration increased, the decrease in the
amount of N2 in the combustion chamber limited the formation of NOx.
280
260
NOX (ppm)

240
220
200
180
160
1600

1900

2200
2500
2800
Engine Speed (rpm)
Standard

3100

BMZ

Fig. 7. Comparisons of NOX emissions

4. Conclusions
In this study, oxygen enrichment was realized with base modified zeolite (BMZ) then this enriched air was supplied to
intake manifold of a diesel engine. The effects of enriched air on CO and NOX emissions were investigated. ZF system
worked as desired and helped BMZ to provide oxygen enrichment. The usage of BMZ reduced CO emission and increased
NOX emission. NOX emission increased less than expected. It was thought that microstructure of BMZ captured some of
the N2 molecules. As a result of this study, it was seen that oxygen enrichment with base modified zeolite has remarkable
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effects on exhaust emissions of a diesel engine.
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Abstract
In this study, the amount of oxygen in the intake manifold of a diesel engine was tried to be increased with the help of
natural zeolite which has molecular sieve capabilities. The effects of this enriched air on the fuel consumption and vibration
of the diesel engine were also investigated. Engine tests were carried out on a single cylinder, four stroke, air cooled, direct
injection diesel engine under %50 load conditions and between 1700-2900 rpm engine speeds. A pressure-operated zeolite
filter (ZF) was designed to enrich the air with oxygen. The physical structure of the zeolite used in the experiments was
also examined by SEM and EDX analyzes. The results showed that the designed ZF provided oxygen enrichment. The
usage of ZF decreased brake specific fuel consumption (BSFC) of the diesel engine. However, the use of ZF increased the
vibration values of the engine due to oxygen enrichment. The results indicated that natural zeolite could be used to oxygen
enrichment which had the potential reduction effect on BSFC values of diesel engines.
Keywords: Diesel engine; Engine vibration; Fuel consumption; Natural zeolite.

________________________________________________________________________________________________________

1. Introduction
The decrease in fossil fuel sources and the increase in human population have pushed scientists to work towards less fossil
fuel consumption. Since most of the fossil fuels are consumed in vehicles which have internal combustion engines (ICEs),
production of more efficient engines has increased. Many methods have been tried to reduce the fuel consumption in ICEs
from past to present, such as using of alternative fuels and fuel additives [1], making changes in engine and combustion
chamber structure [2], coating the surfaces of the combustion chamber [3] and changing injection characteristics of diesel
engines [4]. Various studies were carried out in order to reduce fuel consumption of diesel engines. Zhu et al. [5] tried to
decrease the fuel consumption of an asymmetric twin-scroll turbocharged engine with the usage of two exhaust gas
recirculation (EGR) circuits. It was reported that maximum fuel improvement was obtained as 1.98%. Damodharan et al. [6]
investigated the effects of adding various alcohols with diesel and biodiesel blends on diesel engine performance. Among the
results of the studies, an 18% reduction in fuel consumption was observed. Castro et al. [7] researched the emissions and
performance, and the maximum substitution of diesel by hydrogen in a turbocharged four-cylinder direct injection diesel
engine. It was reported that the maximum reduction of diesel consumption was 54.2% with respect to 100% diesel operation
at 30% of engine load and 80% of hydrogen energy substitution. In addition to these studies, oxygen-enriched combustion
studies have been carried out in order to increase the thermal efficiency of the diesel engine. Baskar et al. [8] investigated the
impact of oxygen enrichment on pollution and performance of a single-cylinder diesel engine by increasing the oxygen
concentration of intake air from 21 to 27% by volume. It was expressed that the combustion process improved and a decrease
in brake specific fuel consumption (BSFC) of 5 to 12 percent was observed. Liang et al [9] worked on Oxygen enriched
combustion (OEC) in a diesel engine and they tried to reduce the negative effects of OEC with water diesel emulsion. It was
reported that increasing oxygen concentration of intake air from 21% to 24% (vol.) reduced BSFC of the engine.
As an alternative to oxygen-enriched combustion studies and usage of oxygenated fuels in the literature, oxygen enrichment
was carried out using zeolite mine in this study. Zeolites are microporous, aluminosilicate minerals widely used as adsorbents
and catalysts [10]. Zeolites occur naturally but are also produced synthetically. Until today, 235 distinct zeolite framework
types have been identified in natural or synthetic zeolites. Zeolites are used in retention of radioactive and metal ions and
nitrogen compounds in wastewater, adsorption of flue gases, cleaning of nitrogen oxide and hydrocarbons and as a catalyst in
the production of petroleum products as a medicine carrier in the agricultural struggle, exploration of mineral deposits and
retention of some heavy metals in metallurgy [11–13]. Due to the porosity of the microstructures of the zeolites and their ionexchange capabilities, various studies have been carried out for the separation of different gases. Shang et al. [14] have
investigated the separation performance of CH4/N2 mixtures with zeolite. It was reported that the zeolite framework with
electrically neutral “smooth surface” in the higher Si/Al ratio zeolites contributes to the separation of low concentration
methane. Chen et al [15] studied the separation of CO2 from offshore natural gas using the adsorption method with 13X zeolite.
*Corresponding author, E-mail: r.tekdogan34@hotmail.com
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Results showed that the contact area between 13X zeolite and the gas mixture is the most important factor for evaluating the
adsorption purification efficiency for quiescent adsorption. Kennedy at al [16] studied on the effects of Ag+ cations exchange
within clinoptilolite zeolite and they investigated the separation of CH4 and N2 gases. It was noted that using a pressure of 10
atm as a reference, the presence of the lesser amounts of Ag+ cations increases the N2 adsorption capacity from about 0.65
mmol/g to 0.91 mmol/g. It has been stated that N2 adsorption can be done with various zeolite types in many studies [17–20].
In this study, natural zeolite (clinoptilolite) was used to oxygen enrichment of air that fed the intake manifold of the engine. A
filter system was designed to perform the enrichment process. The effects of the designed zeolite filter (ZF) on BSFC and
engine vibration which were important parameters for ICEs were investigated.
2. Materials and Methods
2.1. Natural zeolite
During
the
experimental
study,
commercially
available
clinoptilolite
type
natural
zeolite
((Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O) was used. Natural zeolite with a particle size of 1.6 - 3.0 mm were purchased. Fig. 1
shows the energy dispersive x-ray (EDX) analysis results of natural zeolite. Fig. 2 show scanning electron microscope (SEM)
images of natural zeolite at different magnification.

(a)

(b)

Figure 1. EDX results of natural zeolite (a) SEM view of polished cross-section showing one natural zeolite particle (b) The EDX
spectrum of the natural zeolite particle

2.2. Zeolite filter system
In order to filter out some of the nitrogen molecules in the air and increase the oxygen concentration, a filter system was
designed in which the zeolite material was used as a molecular sieve. Fig. 3 shows the schematic representation of the
zeolite filter (ZF). The designed ZF system was mainly based on Pressure swing adsorption (PSA) method. PSA is a
method that used to separate some gas species from a mixture of gases under pressure according to the specific molecular
features. As shown in Fig. 3, the filter system consists of an air compressor, valve, tubes containing zeolites, an electronic
control unit and a collection tank. The working cycle of the ZF consists of two stages. In the first stage, the air compressor
forces the air through one of the zeolite tubes which are molecular sieves. Natural zeolite in zeolite tubes increase the
concentration of oxygen by attracting nitrogen molecules to their surfaces more strongly than oxygen molecules (via
adsorption) and holding some of the nitrogen in the air. The air compression is continued about 6 seconds for one tube
and the tube pressure reaches 120 - 140 kPa. Under the high pressure, zeolite is saturated with nitrogen and then the
enriched air with oxygen flows into the collector tank. At the end of the first stage, the valve changes direction and directs
the air from the compressor to the other zeolite tube. At the same time, the pressure of the first tube reduces and the
nitrogen is absorbed back into the ambient air. The same operations are performed synchronously in both tubes. The
opening and closing times of the valve are performed by a simple control unit.
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(a)

(b)

Figure 2. SEM images of natural zeolite (a) x100 magnification (b) x500 magnification

(1. Zeolite tube, 2. Air compressor, 3. Control valve, 4. Control unit, 5. Collection tank)
Figure 3. Schematic representation of the ZF

2.3. Experimental set-up and test procedure
Engine tests were carried out on a single cylinder, four stroke, air cooled, direct injection diesel engine. Table 1 shows
technical specifications of the test engine. The experiments were performed on the Cusson P8160 engine testbed that
consisted of electric dynamometer, speed, and load sensors, fuel measurement tube, and control panel. The engine
vibration was measured by using the Fluke brand 805 FC model vibration meter. Root mean square (RMS) was defined
as the vibration unit to measure the vibration severity of the engine.
Table 1. Technical specifications of the test engine
Type of engine
Antor 6LD 400
Stroke
4
Number of cylinder
1
Bore/stroke (mm)
86/68
Compression ratio
18:1
Maximum engine power (kW)
6.25 (3600 min−1)
Fuel type
diesel
Type of injection
direct injection
Injection Pressure (kg/cm2)
200
Type of coolant
air coolant
Maximum engine speed (min−1)
3600
Engine volume (mm3)
382 × 427 × 491
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A different tube was welded onto the intake manifold so that the oxygen-enriched air could be fully drawn into the combustion
chamber before the air filter. Fig. 4 shows the test engine and the external inlet where oxygen-rich air was supplied to the
engine.
The experimental study consisted of two stages. In the first stage, BSFC and vibration characteristics of standard diesel engine
were determined. In the second stage, the effects of natural zeolite use on BSFC and vibration values were investigated. The
engine tests were carried out between 1700 - 2900 rpm engine speeds and at half (%50) load conditions. Before initiating the
tests, the engine was run with diesel fuel for 20 min to reach the optimum operating temperature. Before filling the natural
zeolites into the tubes, the tubes were cleaned with compressed air. For each tube, 860 grams of natural zeolite was added.

Figure 4. Test engine and external air intake

3. Results and Discussion
3.1. Brake specific fuel consumption (BSFC)
The brake specific fuel consumption (BSFC) is a considerable parameter that indicates how efficient the engine is. In
another expression, BSFC is the fuel amount consumed per kWh [21]. Fig. 5 shows the comparison of BSFC value of the
standard engine and BSFC values of natural zeolite usage according to engine speeds. Usage of ZF decreased BSFC of
the diesel engine. Compared to standard BSFC values of diesel engine without zeolite, BSFC value of natural zeolite
decreased by 4.12%. This reduction in BSFC values was thought to be due to oxygen-enriched air fed to the combustion
chamber. It was thought that the increase in oxygen concentration in the combustion chamber led to a shortening of the
combustion duration and an increase in the indicated mean effective pressure values. It was also thought that the increased
in the oxygen concentration provided the decrease in the amount of unburned and partially burned hydrocarbons, thus the
peak temperature and pressure increased. Oxygen enrichment ensured more oxygen inside the combustion chamber and
occurred more complete combustion. In this way, oxygen-enriched air increased combustion efficiency and reduced the
amount of fuel consumed per unit power. Similar reductions in BSFC were observed in previous studies [8,22,23].
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Figure 5. Comparisons of BSFC values
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3.2. Engine vibration
Another remarkable parameter in ICEs is engine vibration. Vibration is an important indicator of performance, as well as
mechanical fatigue and deformation, especially on engine parts and fasteners. In addition, vibration in ICEs is a factor that
affects human comfort in vehicles and creates disturbing noise. Fig. 6 shows the comparison of vibration of the standard engine
and vibrations of the engine that operated with natural zeolite according to engine speeds.
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Figure 6. Comparisons of engine vibrations

The use of ZF caused an increase in the vibration values of the engine. The increase in the vibration values caused by natural
zeolite was calculated as 4.85% when compared to the vibration of the standard diesel engine. It was thought that the increase
in the in-cylinder peak pressure due to oxygen enrichment was the main reason for the increase in vibration values. The amount
of additional oxygen present in the combustion chamber was believed to increase the combustion efficiency by causing more
hydrocarbons to react and also increased the heat release rate. Similar trends were observed in the literature [24,25].
4. Conclusions
In this study, oxygen enrichment effect on BSFC and vibration of a diesel engine were experimentally investigated.
Oxygen enrichment was carried out with natural zeolite materials. Natural zeolite provided the expected oxygen
purification as molecular sieves in the designed system. The results indicated that natural zeolite reduced the BSFC and
increased the vibration of the diesel engine.
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Abstract
In this study, initially, isobutanol at 5% added in safflower biodiesel, and the blend and biodiesel are characterized. The
diesel fuel, SB and SBB5 were used as test fuels in a single cylinder, four-stroke, direct injection diesel engine producing
torque of approximately 36 Nm at a constant speed of 1400 rpm. The performance and emission characteristics of the engine
have evaluated and compared under four different engine load. As results, although biodiesel increased bsfc values and
decreased bte values according to diesel fuel, isobutanol addition has been effected positively engine performance parameters.
Besides, both biodiesel and isobutanol have decreased CO and smoke opacity values. The biodiesel has lower HC and higher
NOx emission values compare to diesel fuel. While the isobutanol addition has caused a decreased of NOx emissions
according to biodiesel, HC emissions has increased due to its low combustion temperature. The results are presented in this
manuscript.
Keywords: Biodiesel; Engine performance; Exhaust Emissions, Isobutanol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction
The rapid-rise global population and developing industrialization caused that the consumption of petroleum and its products
has increased severely. But, petroleum reserves on world are limited and it is guess that these reserves will come to an end at
soon future. Therefore, interest to the research of alternative and renewable sources instead of petroleum is growed at day by
day [1, 2]. Besides, sanctions imposed by governments to reduce environmental pollution are also an important factor in the
exploration of alternative and green energy sources.
Biodiesel is one of the alternative fuel, which possess all the properties such as renewability, accessibility, sustainable nature,
and clean fuel that can meet all the challenges caused by fossil fuels [3]. Furthermore, available numerous sources such as
vegetable oils, algal oils and animal fat/oils are used as feedstock for the biodiesel production [4].
Many researchers have used biodiesel by mixing it with diesel fuel and examined the performance, combustion and emission
parameters of the diesel engine [5-8]. Researchers have investigated the usability level of biodiesel without any modification
in today 's engines by mixing biodiesel with petroleum - based diesel fuel. But, some researchers have suggested that biodiesel
can be used as pure fuel in large construction machinery, agricultural purposes diesel engines and marine engines for and
carried out detailed investigations for these engines [9-12].
Although biodiesel is a sulfur-free, environmentally friendly fuel with a high cetane number, its high density and viscosity
together with its poor cold flow properties are the main disadvantages. Therefore, some additives may be added to the biodiesel
such as alcohols, nano and liquid metallic particles, carbon tubes etc. Alcohols among these additives are most preferred owing
to they having the lowest cost and easy accessibility. Methanol [13], ethanol [14], butanol [15] and pentanol [16] are alcohols
use of the most commonly.
According to Raman et al., biodiesel increased brake specific fuel consumption (bsfc) and decreased brake thermal efficiency
(bte) due to its lower calorific value compare to diesel fuel. Although oxygen in its content caused an important increase for
NOx emission values, HC, CO and smoke opacity values were decreased by it [17]. Shrivastava et al. have investigated engine
performance and emission characteristics of biodiesels produced from Karanja and Roselle. They have presented that bsfc
values increased up to 16.63% with Karanja biodiesel, bte values decreased by approximately 40% with Roselle biodiesel due
*Corresponding author, E-mail: ilker.ors@selcuk.edu.tr
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to its lower calorific value. Moreover, biodiesel decreased ignition delay and thus its exhaust gas temperature values were also
dropped due to its oxygen content. Therefore, biodiesel had lower NOx and smoke opacity values according to diesel fuel [18].
According to Killol et al., butanol addition in biodiesel decreased viscosity, and thus, injection characteristics were improved.
Therefore, both lower energy consumption and higher bte obtained with use of butanol. Besides, use of butanol caused lower
CO and NO emissions and higher HC emission [19]. Goga et al. presented that butanol has lower calorific value and lesser
ignition efficiency, therefore it caused partial combustion of fuel and consequently higher and lower bte. However, high
oxygen in butanol caused an important decrease for CO and smoke opacity values. Besides, NOx emission also decreased
owing to its lower exhaust gas temperature. But, this caused an increase for HC emissions [20].
In this study, it was aimed that better cold flow properties and injection characteristics were obtained owing to isobutanol
addition in biodiesel produced from safflower oil. Thus, it achieved to the goals of better performance and exhaust emission
parameters.
2. Materials and Methods
Biodiesel (SB) was produced with transesterification method from safflower seed oil. The SBB5 blend fuel was obtained with
5% isobutanol addition in biodiesel as volumetric. Some properties of the test fuels given in Table 1.
Table 1. Important fuel properties of test fuels
Fuels / Properties
Density (kg/m3, at 15oC)
Viscosity (mm2/s, at 40 oC)
LHV (MJ/kg)
Cetane index
CFPP (oC)

Diesel
831.96
2.767
45.609
47.89
-18

SB
885.6
4.353
38.258
51.17
-12

SBB5
881.96
3.884
37.538
50.42
-13.5

LHV: Lower Heating Value
CFPP: Cold Filter Plugging Point

In the tests, a direct injection diesel engine, whose technical characteristics are given in Table 2, was used. The engine’s
injection pressure, injection advance, valve times were set according to values obtained from manufacturer.
Table 2. The technical properties of test engine
Engine type
Cylinder number
Cylinder volume (cm3)
Diameter × stroke (mm)
Compression rate
Maximum engine torque (Nm)
Injector pressure (bar)

4-stroke, direct injection
Single
510
85x90
17.5 / 1
36@1400 rpm
190

Tests were conducted under four different engine load values as 25%, 50%, 75% and 100% (full load) at constant 1400 rpm
engine speed which obtained of maximum engine torque value. The features of gas analyzer used during tests presented Table
3.
Table 3. The features of gas analyzer
Gases / Features
CO (%)
HC (ppm)
NOx (ppm)
Smoke opacity (m-1)

Measuring range
0-15
0-2000
0-5000
0-10

Precision
± 0.02 ppm
± 4 ppm
± 25 ppm
± 2% absolute

3. Results
Brake specific fuel consumption is indicates how eﬀectively an engine fuel is converted into work done. Figure 1 shows the
variations in bsfc with engine loads for test fuels. It was observed that bsfc reduced with the increased engine load owing to
as the load of the engine increased, the efficiency and combustion quality of the engine increased. The bsfc values of SB were
by average 24.1% higher than the diesel fuel due to its lower calorific value. The bsfc of SBB5 decreased by average 5.63%
compare to SB fuel owing to improve of injection characteristics by decreasing viscosity with isobutanol addition.
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Figure 1. bsfc and bte variations of the engine

Figure 1 also shows the changes in bte according to engine loads for test fuels. Brake thermal efficiency of an engine is the
measure of its efficiency in converting chemical energy to useful work. BTE is calculated as the ratio of useful work to the
heating value of the fuel. The bad injection characteristics with caused of SB's high viscosity and its lower calorific value
caused a decrease by average 3.9% compare to diesel fuel. But, isobutanol addition has been caused a drop in viscosity. Thus,
better spray formation was occurred. Besides, combustion duration in cylinder shorten with isobutanol addition, and the heat
loss to the combustion chamber decreased. Therefore, SBB%'s bte values increased by average 5.1% compare to SB fuel. This
also caused a significantly increase for bte values of SBB5 fuel according to diesel fuel at low and mid engine loads.
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Figure 2. CO emission and smoke opacity variations of the engine

Carbon monoxide emissions are the result of incomplete combustion of hydrocarbons available in the fuel. Figure 2 depicts
that CO emissions increase with the increase in load. CO emissions decreased owing to low cylinder temperature at
intermediate loads which restricts the combustion of hydrocarbons and hence leads to lower CO emissions. The lean air–fuel
mixture at higher engine loads bring about partial combustion and hence contributes to increased as Figure 2. The cause of
decrease in CO was due to improved combustion of biodiesel in comparison with diesel, as biodiesel contains oxygen atoms.
Increased quantity of oxygen and decreased amount of carbon in the fuel aids in providing sufficient oxygen to the combustion
products and hence leads to impartial combustion of fuel. As a result of complete combustion owing to the high amount of
oxygen in isobutanol, decrease in CO emissions were detected up to 32.1% for SBB5 according to diesel fuel.
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Incomplete combustion of fuel aids in producing smoke which helps in originating smoke opacity. It is an unintended measure
of existence of soot particles in the exhaust. Figure 2 presents an increased trend of smoke emissions with the increase in load
which is due to the high utilization of fuel at higher loads. When excess fuel enters inside the combustion chamber at high
engine loads it results in partial combustion of fuel and consequently more smoke emissions. Biodiesel were having decreased
level of smoke emissions (23.6%) than pure diesel owing to a higher amount of oxygen in it which helps to achieve complete
combustion of fuel. There was an extra decrease by average 18.45% in smoke opacity with the inclusion of isobutanol in the
fuel blends which be the result of the higher oxygen content of isobutanol. More quantity of oxygen in fuel aids in supplying
ample amount of oxygen atoms to the combustion products and consequently results in complete combustion of fuel.
The variation of HC emission with engine load for diesel, SB and SBB5 fuels in Figure 3. Hydrocarbon emissions are the
outcome of partial combustion of fuel inside the combustion chamber. The ignition delay has decreased due to biodiesel's high
cetane number, thus fuel has longer time for full combustion. Therefore, biodiesel decreased HC emission by 30.61% compare
to diesel fuel. However, isobutanol addition increased HC emission by 5.1% according to SB fuel due to its longer ignition
delay. Besides, high latent vaporization heat of isobutanol caused its mixing with air earlier. Thus, combustion efficiency was
decreased due to temperature of compressed air has dropped.
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Figure 3. HC and NOx emission variations of the engine

Figure 3 also depicts the variation of NOx emission depend on load for test fuels. NOx emissions of SB fuel were higher by
average 18.7% as compared to diesel fuel due to higher combustion temperature of biodiesel and its higher unsaturation degree.
The inclusion of isobutanol in biodiesel has helped up to 5% in trimming down NOx emissions owing to lower combustion
temperature with its high latent vaporization heat.
4. Conclusions
An experimental investigation was performed on a single cylinder and direct injection diesel engine using safflower biodiesel
and isobutanol. Performance and emissions characteristics were noted at four different engine loads and bsfc, bte, CO, HC,
NOx, and smoke values of SB and SBB5 fuels were compared with diesel fuel. The obtained results are following:
1. Although brake specific fuel consumption increased with use of biodiesel as fuel, isobutanol addition in SB fuel decreased
bsfc values owing to its better spray formation.
2. Brake thermal efficiency has increased with addition of 5% isobutanol in biodiesel compare to SB fuel. It has been observed
that SBB5 has higher bte values at especially low and mid engine loads.
3. Both biodiesel and isobutanol have caused lower carbon monoxide emissions and smoke opacity values according to diesel
fuel.
4. Biodiesel has high combustion temperature due to its oxygen content. Therefore, while SB fuel decreased HC emission, it
increased NOx emission according to diesel fuel.
5. Although isobutanol addition decreased NOx emission compare to SB fuel owing to its lower combustion temperature, HC
emission was increased with use of SBB5 as fuel due to same reason.
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Özet
İçten yanmalı motorların optimizasyon çalışmalarında nümerik analizler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Atkinson
çevrimine göre çalışan tek silindirli, dört zamanlı, buji ateşlemeli bir motorun termodinamik analizi yapılmış ve motor performans parametreleri incelenmiştir. Analizler, Fortran programlama dili kullanılarak 3000 d/d sabit motor hızı için
gerçekleştirilmiştir. Çevrimde dolaşan hava/yakıt karışımının stokiyometrik oranda olduğu ve yakıtın izo-oktan olduğu kabul
edilmiştir. Hacimsel verimin %100 ve yanma veriminin %87 olduğu kabul edilmiştir. Özgül ısıların sıcaklıkla değişimi,
soğutma suyuna aktarılan ısı, mekanik sürtünme ve pompalama kayıpları hesaplamalarda dikkate alınmıştır. Analizlerde, geometrik sıkıştırma oranı, emme zamanındaki basınç ve sıcaklık değerleri değiştirilmiştir. Bu parametrelerin, motor gücüne,
motor torkuna, özgül yakıt tüketimine ve ısıl verime etkileri incelenmiştir. Ayrıca, çevrimin sıkıştırma sonu, maksimum ve
egzoz sonu sıcaklık ile basınç değerleri de karşılaştırılmış ve motor performansına etkileri araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Atkinson çevrimi; Geometrik sıkıştırma oranı; Giriş basıncı ve sıcaklığı; Termodinamik analiz.

Effect of Compression Ratio and Intake Stroke Conditions on the Performance of an
Atkinson Cycle Engine
Abstract
Numerical analysis is frequently used in optimization studies in internal combustion engines. In this study, thermodynamic
analysis of a single-cylinder, four-stroke, spark-ignition engine operating according to the Atkinson cycle was performed and
the engine performance parameters were investigated. The analyzes were performed for a constant engine speed of 3000 rpm
using the Fortran programming language. It is assumed that the air/fuel mixture is stoichiometric and the fuel is iso-octane. It
was also assumed that the volumetric efficiency was 100% and the combustion efficiency was 87%. Variation of specific heats
with temperature, heat transferred to cooling water, mechanical frictions and pumping losses were taken into account in the
calculations. In the analyzes, the geometric compression ratio, pressure and temperature values at intake were changed. The
effects of these parameters on engine power, torque, specific fuel consumption and thermal efficiency were investigated. In
addition, the end of compression, end of exhaust and maximum temperature and pressure values of the cycle were compared
and their effects on engine performance were investigated.
Keywords: Atkinson cycle; Geometric compression ratio; Inlet pressure and temperature; Thermodynamic analysis.

1. Giriş
Enerji kaynaklarının azalması ve iklimdeki ısınma, dünya çapında insanların sürdürülebilir kalkınmasını etkileyen ciddi bir
sorun haline gelmiştir. Küresel ısınmaya yol açan ana faktör sera gazlarıdır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan zararlı emisyonların azaltılması, iklim değişikliği riskinin azaltılması için büyük önem taşımaktadır. Taşıt emisyonları, ayrıca, pus ve fotokimyasal sislenmeye de yol açmaktadır [1]. Motorlu taşıtların temel enerji kaynağını fosil kökenli yakıtlar oluşturmaktadır.
Ancak fosil yakıt rezervleri sınırlıdır. Bu yüzden taşıtların petrol bağımlılıklarının azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu
bağlamda, son yıllarda motorlu taşıt üreticileri ile araştırmacılar, alternatif enerji kaynakları ve motor verimlerinin artırılması
üzerine çeşitli çalışmalar yürütmektedirler [1, 2]. Enerji güvenliği ve iklim değişikliği konularına bağlı olarak daha sıkı yakıt
ekonomisi ve emisyon standartları ortaya çıkmaktadır. Bu sınırlamaların üstesinden gelebilmek için motorlu taşıt üreticileri
birçok teknolojik yenilik ortaya koyma çabasındadırlar. Bunların yanı sıra, elektrikli ve hibrit-elektrikli taşıtlar hızlı bir şekilde
yaygınlaşmaktadır [2].
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Geleneksel içten yanmalı motorda özellikle son yıllarda, Atkinson çevrimi, soğuk egzoz gazı resirkülasyonu ve düşük sürtünme gibi motorların ısıl verimlerini artırmaya yönelik teknolojik yaklaşımlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir [2]. Buji
ile ateşlemeli bir motorun egzoz supabı genişleme kursunun sonunda açıldığında silindir içindeki yüksek basınçlı gaz, üretebileceği işin tamamını yapmadan, atmosfere salınmış olur. Emme zamanı sonunda supabın alt ölü noktada kapanmasıyla da
özellikle yüksek motor devirlerinde silindir içerisine alınacak dolgu miktarı sınırlandırılmış olur. Bu kayıpların azaltıldığı bir
motorun verimi daha yüksek olacaktır [3]. Atkinson çevrimi bu kayıpları en aza indirmek amacıyla, 1882 yılında James Atkinson tarafından genişleme kursunu, sıkıştırma kursundan daha uzun tutan karmaşık bir mekanizmayla ortaya konulmuştur.
[1,4]. Atkinson tarafından ortaya konan bu prensibin geliştirilmesi için günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. Watanabe
ve arkadaşları yaptıkları teorik çalışmada, genişleme oranını sabit tutup, sıkıştırma oranını %40’a indirerek elde ettikleri Atkinson çevriminin ısıl veriminin aynı motorun Miller çevrimli versiyonuna göre %10 daha fazla olduğunu ortaya koymuşlardır
[5]. Boretti ve Scalzo, modifiye edilmiş bir krank-biyel mekanizması için yaptıkları simülasyon çalışmalarında Otto motoruna
göre güç yoğunluğunun azaldığını ve ısıl verimin %10 arttığını belirlemişlerdir [6]. Vuruntu sınırı nedeniyle, buji ile ateşlemeli
motorlarının ısıl verimlerini artırmak için geometrik sıkıştırma oranı fazla artırılamamaktadır. Uygun bir supap zamanlaması
seçimi ile dolgu sıcaklığının ayarlanması, buji ile ateşlemeli motorların pompalama kayıplarını düşürebilmekte ve hacimsel
verimi de yükseltebilmektedir [7]. Hız/yük aralığına göre optimum supap zamanlaması sayesinde aşırı genişleme uygulanmış
buji ile ateşlemeli bir motordan dizel motorlarına göre daha yüksek termik verimi sağlanmaktadır [3,8]. Dizel motorların ısıl
verimlerinin Otto motorlardan daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak, dizel motorlar, yapılarının karmaşıklığı, ağır oluşları
ve maliyetlinin fazla olması sebebiyle hibrit araçlar için tercih edilmemektedir [1]. Motorun küçültülmesi, yakıt ekonomisini
iyileştirmek ve emisyonları azaltmak için uygulanan pratik çözümlerden biridir. Atkinson çevrimli motor genellikle hibrit
elektrikli araçlarda bu iki amacı da başarmak için bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, hibrit taşıtlarda elektrik
motoru ve Atkinson çevrimli bir motorun kombinasyonu, uzun menzillerde en verimli araç tahrik sistemi olarak kullanılmaktadır [9].
Bu çalışmada, emme zamanında silindire alınan karışımın basınç ve sıcaklığı değiştirilmiş, çevrimin sıkıştırma sonu, egzoz
sonu ve maksimum basınç ile sıcaklık değerlerine etkisi gözlenmiştir. Her bir derece krank açısına göre basınç, sıcaklık ve iş
verilerindeki değişim kaydedilmiş ve motor çıkış gücü, torku, ısıl verimi ve özgül yakıt tüketimi değerleri hesaplanmıştır.
Ayrıca, farklı geometrik sıkıştırma oranlarına göre motor performansındaki değişimler karşılaştırılmıştır.
2. Teorik Model
Atkinson çevrimi, izentropik sıkıştırma (1-2 arası), sabit hacimde ısı girişi (2-3 arası), izentropik genişleme (3-4 arası) ve sabit
basınçta ısı atılması (4-1 arası) işlemlerinden meydana gelmektedir. Teorik Atkinson çevriminin basınç-hacim (p-V) ve sıcaklık-entropi (T-S) diyagramları Şekil 1’de gösterilmiştir. Otto çevrimine göre çalışan motorlar ile karşılaştırıldıklarında, Atkinson çevrimiyle çalışan motorlar efektif sıkıştırma oranını koruyarak daha büyük bir genişleme oranı sahiptir [1,10].

Şekil 1. Atkinson çevriminin p-V ve T-S diyagramları

Atkinson çevriminin temelini oluşturan sıkıştırma ve genişleme için farklı kurs boyları, karmaşık mekanizmalarla elde edilebilmektedir. Birçok modern uygulamada ise emme supaplarının erken ya da geç kapatılması ile Atkinson çevrim karakteristiği
elde edilebilmektedir. Buji ile ateşlemeli bir motorun kam milinde yapılacak değişiklikle, emme supaplarının daha geç kapanması sağlanabilmektedir. Bu durumda sıkıştırma kursu başladığında, silindire alınan havanın bir kısmı emme manifolduna
geri kaçmaktadır. Emme supabı geç kapandığı için, geometrik sıkıştırma oranı artsa bile, etkin sıkıştırma oranı normal değerlerde kalarak vuruntu önlenmektedir. Genişleme kursunda ise etkin genişleme oranı, geometrik sıkıştırma oranına eşit olmaktadır. Dolayısıyla çevrim boyunca daha kısa sıkıştırma ve daha uzun genişleme kursları elde edilmektedir [1,4].
Çevrimin termodinamik analizi Fortran programlama dili kullanılarak tek silindirli, dört zamanlı, buji ile ateşlemeli bir motorda gerçekleştirilmiştir. Motorda silindir çapı 0,075 m, kurs boyu 0,0847 m ve biyel uzunluğu 3,5*Rc olarak alınmış, yakıtın
alt ısıl değeri 44425 kJ/kg ve soğutma suyu sıcaklığı ortalama 360 K olarak kabul edilmiştir.
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1 (bir) derecelik krank mili açısı aralıklarla, silindir içi basınç, sıcaklık ile iş değerleri hesaplanmış ve 3000 d/d sabit motor
devrinde performans verileri elde edilmiştir. Tüm çevrim boyunca meydana gelen ısı kayıpları, mekanik sürtünme kayıpları,
pompalama kayıpları ve özgül ısıların sıcaklıkla değişimi dikkate alınmıştır. Hacimsel verim %100 ve yanma verimi %87
olarak kabul edilmiştir [11]. Silindir içerisinde bir önceki çevrimden kalan egzoz gazları ihmal edilmiş ancak, bir sonraki
çevrimin başlangıç sıcaklık ve basıncını etkilediğinden dolayı, emme basıncı ile sıcaklığı değiştirilerek etkileri araştırılmıştır.
Bununla birlikte, geometrik sıkıştırma oranı da değiştirilerek motor performansına etkileri incelenmiştir.
Anlık kurs hacmini belirlemek için silindir içerisinde doğrusal hareket yapan pistonun yer değiştirmesi krank mili açısına bağlı
olarak [12];



Ls  Rc  Lc  Rc  cos   Lc 2  Rc 2  sin 2 



(1)

eşitliği ile belirlenmiştir. Sıkıştırma oranı,
rc 

Vs  Vcc
Vcc

(2)

eşitliği ile belirlenmiştir. Karışımın kütlesi için her bir gazın kütlesi yüzde mol oranlarına göre [13];
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eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır. Analizlerde yakıt olarak izo-oktan (C8H18) kullanılmıştır. Yanmanın 340º ile 380º krank
mili açıları arasında gerçekleştiği kabul edilmiştir. Yanan yakıt yüzdesi için Wiebe fonksiyonu,
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kullanılmıştır. Burada w ve z sabit katsayılardır [14]. Her bir krank açısında sıcaklık, basınç ve iş sırasıyla,
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eşitliklerinde verildiği gibi hesaplanmıştır. Burada i ve i+1 alt indisleri krank açısına göre önceki ve sonraki veriyi ifade etmekte
ve nk politropik üssü tanımlamaktadır. Ortalama çevrim basıncı için,
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eşitliği kullanılmıştır. Motor çıkış gücü ve momenti,
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eşitlikleri ile hesaplanmıştır [15]. Özgül yakıt tüketimi,
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eşitliği ile hesaplanmıştır. Isıl verim,
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eşitliği ile hesaplanmıştır.
3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Bu bölümde, termodinamik analiz sonuçları grafikler halinde verilmiş ve yorumlanmıştır. Analizlerde, giriş sıcaklığı 298 K
ile 548 K arasında 5 K aralıklarla değiştirilmiş ve giriş basıncı da 0,01 bar aralıklarla 0,9 bar ile 1,41 bar arasında değiştirilmiştir.
Bu parametreler incelenirken geometrik sıkıştırma oranı 13 ve emme supabı kapanma zamanı 253º KA alınmıştır. Geometrik
sıkıştırma oranı 7’den 19’a kadar 0,5 artırılmış ve bu sırada emme supabı 253º krank açısında kapatılmıştır. Basınç atmosfer
basıncı ve sıcaklık soğutma suyu ortalama sıcaklığı ile aynı alınmıştır.
Emme zamanında silindir içerisine alınan karışımın kütlesi hacimsel verimin yanı sıra sıcaklık ve basınçla da doğrudan ilişkilidir. Şekil 2(a)’da sıkıştırma sonu basıncı ve maksimum çevrim basıncının giriş sıcaklığına göre değişimi gösterilmiştir. Basınç sabit tutulup giriş sıcaklığı artırıldığında sıkıştırma sonu ve maksimum çevrim sıcaklığının azaldığı görülmüştür. 298 K
giriş sıcaklığında sıkıştırma sonu basıncı 1332 kPa olarak elde edilirken, 358 K’de 1292 kPa, ve 548 K’de ise 1190 kPa olarak
elde edilmiştir. Maksimum çevrim basıncı incelendiğinde, 298 K’de 7797 kPa, 358 K’de 6645 kPa ve 548 K’de 4616 kPa
olarak bulunmuştur. Sıkıştırma sonu basıncı ile maksimum çevrim basıncı arasındaki artış oranı 298 K giriş sıcaklığında 6
iken, giriş sıcaklığı 548 K’e yükseldiğinde bu oran 4’e düşmüştür.
Şekil 2(b)’de farklı giriş sıcaklığı değerine göre çevrimin maksimum, sıkıştırma sonu ve egzoz sonu sıcaklıklarındaki değişimler gösterilmiştir. 298 K giriş sıcaklığında maksimum sıcaklık 2815 K olarak meydana gelmişken, giriş sıcaklığı 548 K
olduğunda maksimum sıcaklık 3047 K’e yükselmiştir. Sıkıştırma sonu sıcaklığı, giriş sıcaklığı 298 K’den 548 K’e artırıldığında 599 K’den 985 K’e kadar artış meydana gelmiştir. Egzoz gazlarının silindiri terk ederken sıcaklığı, giriş sıcaklığı 298
K iken minimum 630 K’e düşmüş ve giriş sıcaklığı 548 K’e yükseldiğinde egzoz sonu sıcaklığı 660 K olarak belirlenmiştir.
Karışımın giriş sıcaklığı 358 K olarak kabul edildiğinde ise, çevrimin maksimum, sıkıştırma sonu ve egzoz sonu sıcaklıkları
sırasıyla 2871 K, 698 K ve 638 K olarak tespit edilmiştir.

Şekil 2. Giriş sıcaklığına göre çevrim basıncının (a) ve sıcaklığının (b) değişimleri

İçten yanmalı motorlarda silindir içerisine alınan karışımın miktarı kurs hacmi ile ilişkilidir. Sabit bir motor devrinde hacimsel
verim de sabit bir değerdedir. Ard gazların etkisi ihmal edildiğinde karışımın miktarını değiştiren tek etken yoğunluktur ve
karışımın yoğunluğu da sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Stokiyometrik oranda hava/yakıt karışımı
dikkate alındığında sıcaklık sabit kabul edilirse giriş basıncı ile karışımın yoğunluğu doğru orantılı olarak değişmektedir.
Atmosferik basıncın altında ve üstünde farklı giriş basıncı değerlerine göre çevrimin basınç ve sıcaklık değişimleri Şekil 3(a)
ve 3(b)’de gösterilmiştir. Giriş basıncının 0,90 bar’dan 1,4 bar’a çıkarılmasıyla sıkıştırma sonu basınçta 650 kPa artış ve maksimum çevrim basıncında 3346 kPa basınç artışı görülmüştür. 1 bar giriş basıncında çevrimin sıkıştırma sonu ile maksimum
basınçları sırasıyla 1290 kPa ve 6612 kPa olarak belirlenmiştir. Giriş basıncının değişmesiyle birlikte çevrimin sıcaklıklarında
bir miktar artış görülse de belirgin bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Giriş basıncı 1 bar kabul edildiğinde, sıkıştırma sonu
sıcaklık 701 K, maksimum sıcaklık 2873 K ve egzoz sonu sıcaklık 638 K olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 3. Giriş basıncına göre çevrim basıncının (a) ve sıcaklığının (b) değişimleri

Giriş sıcaklığına bağlı olarak motor performansındaki değişim Şekil 4’te gösterilmiştir. Giriş sıcaklığının değişmesi emme
zamanında alınan havanın kütlesel debisini değiştirmekte ve stokiyometrik oranda kabul edilen karışımdaki yakıt miktarını da
doğrudan etkilemektedir. 298 K giriş sıcaklığında %35,5 ısıl verim hesaplanmış, giriş sıcaklığın artmasıyla birlikte ısıl verimde
sürekli azalma meydana gelmiş ve 548 K’de %25,6’ya kadar azaldığı belirlenmiştir. Motor çıkış gücünün 298 K giriş sıcaklığında 8,2 kW olduğu ve 548 K sıcaklık şartında ise 3,2 kW’a düştüğü görülmüştür. Motor torku, silindir içerisine alınan
karışım miktarıyla ilişkili olarak giriş sıcaklığının 298 K’den 548 K’e artmasına karşılık 26,2 Nm’den 10,3 Nm’ye düşmüştür.
Emme zamanı sıcaklığının artması, özgül yakıt tüketimini olumsuz yönde etkilemiştir. Sıcaklık arttıkça silindire alınan karışım
miktarı azalıyor olsa da faydalı iş de azalmış, elde edilen birim güç başına gereken yakıt ihtiyacı artmış ve dolayısıyla özgül
yakıt tüketimi kötüleşmiştir. Çıkış gücündeki azalmayla beraber arttığı şekilde gösterilmiştir. Giriş sıcaklığı 298 K ve 548 K’e
göre özgül yakıt tüketimi sırasıyla 227,9 g/kWh ve 315,8 g/kWh olarak tespit edilmiştir.

Şekil 4. Giriş sıcaklığı ile motor performansının ilişkisi

Şekil 5’te farklı giriş basıncı değerlerine göre motor çıkış gücü, torku, ısıl verimi ve özgül yakıt tüketimindeki değişimler
gösterilmiştir. 1 bar atmosfer basıncında çıkış gücü 6,3 kW, motor torku 20,2 Nm, ısıl verim %33 ve özgül yakıt tüketimi
244,8 g/kWh olarak tespit edilmiştir. 0,9 bar basınçta silindir içerisinde vakum oluştuğundan dolayı geometrik kurs hacminin
tamamı karışım ile doldurulamamıştır. Buna bağlı olarak, motor çıkış gücü ile torku 5,5 kW ve 17,7 Nm’ye düşmüş, ısıl
verim %32’ye gerilemiş ve özgül yakıt tüketimi 251,6 g/kWh’e yükselmiştir. Giriş basıncının 1,4 bara kadar artırılmış ve çıkış
gücü, motor torku ile ısıl verim sırasıyla 9,5 kW; 30,2 Nm; %35’e yükselirken, özgül yakıt tüketimi de azalarak 229,2 g/kWh
olarak belirlenmiştir.
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Şekil 5. Giriş basıncı ile motor performansının ilişkisi

Şekil 6’da geometrik sıkıştırma oranının artışına bağlı olarak 3000 d/d sabit motor hızında çıkış gücü, motor torku, ısıl verim
ve özgül yakıt tüketimindeki değişimler gösterilmiştir. Silindire alınan yakıt miktarı 17,3028*10-6 kg olarak hesaplanmış ve
sıkıştırma oranı yanma odası hacmine göre değiştiğinden dolayı çevrime alınan karışım miktarı değişmemiştir. Sıkıştırma
oranı 7 iken, çıkış gücü 5,3 kW; motor torku 16,9 Nm; ısıl verim %27,6 ve özgül yakıt tüketimi 293,5 g/kWh olarak hesaplanmıştır. Sıkıştırma oranı 13 olduğunda çıkış gücü, motor torku, ısıl verim ve özgül yakıt tüketimi sırasıyla 6,4 kW; 20,4
Nm; %33,4 ve 242,5 g/kWh bulunmuştur. Bu veriler sıkıştırma oranının 19’a yükselmesiyle birlikte 7,1 kW; 22,5 Nm; %36,8
ve 219,9 g/kWh olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, sıkıştırma oranının artması ortalama çevrim basıncını yükselterek çıkış
gücü ile motor torkunu sürekli artırmıştır. Buna ek olarak, genişleme zamanının uzaması sayesinde ısıl verim artmış ve dolayısıyla özgül yakıt tüketimi de düşmüştür.

Şekil 6. Geometrik sıkıştırma oranının motor performansına etkisi

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, emme zamanında silindir içerisine alınan karışımın miktarını etkileyen giriş sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak
çevrim basınç ve sıcaklıklarındaki değişimler ve motor performansına etkileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, geometrik sıkıştırma
oranı değişiminin motorun çıkış gücü, torku, ısıl verimi ve özgül yakıt tüketimine etkileri incelenmiştir. Analizler sırasında
hacimsel verim %100 ve yanma verimi %87 kabul edilmiş, pompalama negatif işi, özgül ısıların sıcaklıkla değişimi, ısıl kayıplar, mekanik sürtünme kayıpları dikkate alınmıştır. Analizlerde, sıkıştırma sonu basınç ile sıcaklığı olarak yanmanın başladığı 340º krank açısındaki değerler alınmış ve egzoz sonu sıcaklığı 720º krank açısında kaydedilmiştir. Çevrimin maksimum
basınç ve sıcaklık değerleri yanma periyodunu belirleyen Wiebe fonksiyonu sebebiyle sırasıyla 369º ve 379º krank açılarında
meydana gelmiştir.
Giriş sıcaklığının artmasıyla sıkıştırma sonu basıncı %1 azalırken, maksimum çevrim basıncı yaklaşık %20’lik bir oranla
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azalmıştır. Emme sıcaklığının artması, çevrimin sıcaklıklarını lineer bir şekilde artırmış ve giriş sıcaklığı yükseldikçe çevrim
sıcaklıkları arasındaki fark açılmıştır. Karışımın giriş sıcaklığının sıkıştırma sonu sıcaklığı üzerinde oldukça fazla etkili olduğu
tespit edilmiştir. Değişen giriş basıncı, çevrimin sıcaklığı üzerinde belirgin bir fark oluşturmazken, çevrimin basıncı üzerinde
giriş sıcaklığına göre daha fazla etkili olmuştur. Giriş basıncının artışıyla, sıkıştırma sonu basınç ile maksimum basınç yaklaşık
oranlarda %56 yükselmiştir.
Emme zamanı sıcaklığının artması giren karışımın kütlesel debisini düşürdüğü için motor karakteristiğini kötüleştirmiştir. 358
K giriş sıcaklığına göre çıkış gücü 6,4 kW; motor torku 20,4 Nm; ısıl verim %33,1 ve özgül yakıt tüketimi 244,3 g/kWh olarak
tespit edilmiştir. Giriş basıncındaki artışın motor performansını iyileştirdiği görülmüştür. 0,9 bar vakum ortamında giriş basıncı ile 1,4 bar aşırı doldurma giriş basıncı durumları karşılaştırıldığında, motor çıkış gücü, torku, ısıl verimi ve özgül yakıt
tüketimi verilerinde sırasıyla, %72, %70 , %9 artış ve %9 azalma meydana gelmiştir.
Geometrik sıkıştırma oranının artmasıyla motor performans değerleri iyileşme göstermiştir. Sıkıştırma oranının artması çıkış
gücü ile motor torkunun sürekli artmasını ve ısıl verimi de yükselterek özgül yakıt tüketiminin düzenli olarak azalmasını
sağlamıştır.
Simgeler ve Kısaltmalar

av
fc
KA
c sf

Emme supabı kapanması (oKA)

d

Yanma süresi (oKA)

Hu
Lc
Ls
Me
mg

Yakıtın alt ısıl değeri (kJ/kg)

mf
n
P
Pe

Yakıtın kütlesel debisi (kg/h)

Pm
Rc

Ortalama çevrim basıncı (Pa)

rc
Ri
T
V
Vcc
Vs
W
xf

Geometrik sıkıştırma oranı


0
t
v

Krank mili açısı (o)

Bir çevrimlik yakıt tüketimi (kg)
Krank açısı
Özgül yakıt tüketimi (g/kWh)

Biyel uzunluğu (m)
Kurs boyu (m)
Motor momenti (Nm)
Gaz kütlesi (kg)
Motor hızı (d/d)
Basınç (Pa)
Motor gücü (kW)
Krank yarıçapı (m)
Gaz sabitleri (kJ/kgK)
Sıcaklık (K)
Hacim (m3)
Yanma odası hacmi (m3)
Kurs hacmi (m3)
İş (kJ)
Yanan yakıt yüzdesi
Ateşleme başlangıcı (oKA)
Isıl verim
Hacimsel verim
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M3 Kategorisinde Bir Körüklü Otobüs Tasarımı ve Yapısal Analizleri
Halil Burak Kabakcı1 ve Hamit Solmaz1*
1

Automotive Engineering Department, Faculty of Technology, Gazi University, Ankara, 06500, Turkey

Özet
Bu çalışma kapsamında, standartların uygunluğu gereği bir şehir içi körüklü tip otobüs gövdesi tasarlanmıştır. Burada taşıtın
sonlu elemanlar modeli hazırlanıp, tam yüklü haldeyken mukavemet analizlerinin yapılması, titreşim modlarının ve burulma
rijitliği katsayısının elde edilmesi; CUNA ve FMVSS regülasyonlarının kapsamış olduğu birtakım testlerin bilgisayar ortamındaki analizlerinin yapılması hedeflenmiştir. 18 metrelik otobüs gövdesi öncelikle CATIA V5 R21 programında üç boyutlu
olarak modellenmiştir. Modelleme yapılırken paket programa ait Assembly Design, Part Design, Sketch Tracer ve Generative
Sheet Metal Design modülleri kullanılmıştır. Otobüsün gövdesi AİTM yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Yapısal analizler ANSYS 18.1 paket programı yardımı ile yapılmıştır. İlk olarak sonlu elemanlar modeli, otobüsün tam yüklü
ağırlığından kaynaklanan kuvvetler etki ettirilmiştir. Akabinde modal analiz ile burulma rijitliği analizi gerçek koşullardaki
gibi Ansys analiz ortamında uygulanmıştır. Tavan çökme analizi için de FMVSS ve CUNA regülasyonlarına uygun şekilde
analizleri yapılmış ve tamamlanmıştır. Bu analizler sonucu kritik noktalardaki değerler saptanmış, bu değerlerin kritik değerleri aşıp aşmadığı belirlenmiş ve gerilme değerleri bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: İskelet; Otobüs; Sonlu eleman; Yapısal analiz.

Structural Analysis and Design of an Articulated Bus in the M3 Category
Abstract
In this study, due to the conformity of the standards, an urban articulated type bus body is designed. Here, the finite element
model of the vehicle is prepared, the strength analysis is done in full load, vibration modes and torsional stiffness coefficient
is obtained; The CUNA and FMVSS regulations are intended to be used for the analysis of computerized tests. The 18 meters
bus body was first modeled in the CATIA V5 R21 program in three dimensions. In the modeling, Assembly Design, Part
Design, Sketch Tracer and Generative Sheet Metal Design modules of the package program were used. The body of the bus
was carried out in accordance with the regulations of the AITM. Structural analysis was performed with the help of ANSYS
18.1 package program. Firstly, the finite element model was effected by the forces resulting from the full load weight of the
bus. The torsional rigidity analysis was then performed by modal analysis in the Ansys analysis environment as in the actual
conditions. For ceiling collapse analysis, FMVSS and CUNA regulations were analyzed and completed. As a result of these
analyzes, the values at critical points were determined and it was determined that these values exceeded the critical values and
the stress values were found.
Keywords: Body; Bus; Finite element; Structural analysis.

1. Giriş
Otobüsler, karayolu taşıma yönetmeliğine göre M3 kategorisinde yer almaktadır. Yolcu taşıma amacıyla tasarlanmış üretilmiş
olan bu taşıtlar, sürücü koltuğuna ek olarak sekizden fazla oturma yeri olan ve azami kütlesinin 5 tonu aşan motorlu taşıtlar
olarak tanımlanmaktadır. Otobüs gövde yapısında, temel fonksiyonların istenen uzun ömürde yerine getirmenin yanında, bazı
parçaların ve sistemlerin de kanuni zorunlulukları yerine getirecek şekilde tasarlanmalıdır. Otobüs tasarımı; müşteri profilinin,
kullanım yerinin ve yönetmeliklerin çerçevesi içinde gerçekleştirilmektedir. Genel olarak, şehir içi ve şehirlerarası kullanımına
göre iki ana başlıkta sınıflandırılır. Servis şekline göre ise tasarımda birçok parametre devreye girmektedir. Bunlara aracın kat
edeceği mesafesi, bagaj hacmi, yolcu taşıma kapasitesi, ithalatı yapılacak ülkenin yönetmelikleri örnek olarak verilebilir. Yine
otobüs geliştirme süreçleri içerinde yeni geliştirilecek olan otobüsün piyasaya çıktığında, piyasanın istediği ihtiyaçları
karşılayabilecek konfigürasyonda olması istenmektedir. Yani, sektördeki eğilimlerin tahmin edilerek araç özelliklerinin buna
bağlı olarak ortaya konulması zorunludur.
Arslan (2012), yapmış olduğu bu çalışmada 12 metrelik 52+2 yolcu kapasiteli M3 kategorisinde bir otobüsünün iskelet
yapısını CATIA programını kullanarak AİTM yönetmeliklerine uygun olarak tasarlamıştır. Sonlu elemanlar modeli
belirleyerek yaptığı yapısal analizler için ANSYS programını kullanarak, taşıt üzerine etkiyen tam yüklü haldeki ağırlıktan
*Sorumlu yazar, E-mail: hsolmaz@gazi.edu.tr
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kaynaklanan statik, eğilme, burulma ve frekans analizlerini yapmış ve aynı zamanda tavan çökme direnç analizi için FMVSSCUNA regülasyonlarının kapsadığı testleri simüle edip benzeşimler oluşturarak analizlerini tamamlamıştır. Elde ettiği
sonuçlar çerçevesinde tasarlamış olduğu otobüsün regülasyon şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmiştir [1].
Ereke ve Yay (1997), bu çalışmada üç boyutlu yerli bir çift katlı otobüsün FEM modeli IDEAS programında oluşturmuşlar,
üç ayrı zorlama altında uyarılarak gerilme analizine tabi tutmuşlardır. Bu zorlamalarda, kendi ağırlık ve yükünden kaynaklanan
zorlama, burulmadan dolayı oluşan dinamik zorlama ve otobüsün kendi ağırlığını da dahil ederek fren, viraj darbe
kuvvetlerindeki zorlamalara incelemişler ve meydana gelen gerilmelerin maksimum olduğu yerleri tespit ederek bu
gerilmelerin sınır değerleri aşıp aşmadığını sonuçlar dahilinde değerlendirmişler [2].
Li ve arkadaşları (2012), ECE-R94 ve GB 11551-2003 regülasyonlarına göre deformasyon özelliklerini ve çarpışma
emniyetini incelemek için LS-DYNA programını kullanarak 50 km/s hızda giden bir çift katlı otobüs tasarlayıp ve bunu
otobüsün sert bariyerine karşı önden çarpma simülasyonu gerçekleştirmişlerdir. Yapı geliştirilmeden önce ve sonra test
yapılarının deformasyonunu, enerji emmesi ve kaza anındaki önden gelen etkinin yolcuya en az hasar verecek, sıkıştırma
cihazı ekleyerek pasif güvenliği iyileştirme yönünde çalışma yapmışlardır [3].
Raich (2003), Mercedes Benz marka Actros Megaspace model bir kamyonda ECE-R29 regülasyonuna uygunluk kapsamında
LS-DYNA programıyla önden çarpışma güvenliğini belirleme amacıyla bilgisayarda analizlerini yapmış ve test ederek
doğruluğunu belirlemiştir. Bu çalışma kapsamında da kamyon kabininin ön panelinde yapılan değişiklikler sonucunda sürücü
bölgesi için direksiyon ya da herhangi bir parçanın sürücüyü etkilemediğini ve aksine koruduğunu gözlemlemiş ve incelemiştir
[4].
Yolaç (2012), Brezilya’da Mercedes Benz marka 52 kişilik bir yolcu otobüsünün şasisindeki kritik bölgelerin tespiti ve belirli
yükleme koşullarında FEM analizlerini yapmıştır. Analizde belirlenen kritik bölgelere ise strain-gaugeler monte ederek iki
farklı yol koşulunda test otobüsünden ölçümler almış ve elde ettiği gerilme sinyallerinin işlenmesiyle de yorulma, ömür ve
hasar hesaplamalarını yapmıştır [5].
1.1. M2 ve M3 Kategorisi Motorlu Araçlar
Sürücü hariç, yolcu kapasitesi 22’yi aşan araçlar;
- “Sınıf I”, ayakta yolcu taşımak için ayrılmış alanları bulunan ve yolcu iniş binişlerinin sıkça yapıldığı araçlardır.
- “Sınıf II”, esasen yolcuları oturarak taşımak üzere imal edilmiş ve ayaktaki yolcuların koridorda ve eğer bulunuyorsa, iki
çift oturma yeri için ayrılan boşluğu aşmayacak bir alanda taşımalarına imkân verecek şekilde tasarlanmış araçlardır.
- “Sınıf III”, yolcuları tamamen oturarak taşımak üzere imal edilmiş araçlardır.
Sürücü hariç, taşıma kapasitesi 22’yi aşmayan araçlar;
- “Sınıf A”, ayakta yolcu alacak şekilde tasarlanmış araçlar; bu sınıftaki bir araç oturma yerlerine sahiptir, ayaktaki yolcular
için de gerekli donanıma sahip olabilir.
- “Sınıf B”, ayakta yolcu alacak şekilde tasarlanmış araçlardır; bu sınıftaki bir araç ayaktaki yolcular için gerekli donatıma
sahip değildir.
Bir araç birden fazla sınıfa dahil olarak kabul edilebilir. Böyle bir durumda, bu yönetmeliğin bütün ilgili şartlarına uymak
zorundadır [6].
2. Materyal-Metot
Yapılan bu çalışmada, standartların uygunluğu gereği bir şehir içi körüklü tip otobüs gövdesi tasarlanmıştır. Burada taşıtın
sonlu elemanlar modeli hazırlanıp, tam yüklü haldeyken mukavemet analizlerinin yapılması, titreşim modlarının ve burulma
rijitliği katsayısının elde edilmesi; CUNA ve FMVSS regülasyonlarının kapsamış olduğu birtakım testlerin bilgisayar
ortamındaki analizlerinin yapılması hedeflenmiştir. 18 metrelik otobüs gövdesi öncelikle CATIA V5 R21 programında üç
boyutlu olarak modellenmiştir. Modelleme yapılırken paket programa ait Assembly Design, Part Design, Sketch Tracer ve
Generative Sheet Metal Design modülleri kullanılmıştır. Otobüsün gövdesi AİTM yönetmeliklerine uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Yapısal analizler ANSYS 18.1 paket programı yardımı ile yapılmıştır. İlk olarak sonlu elemanlar modeli,
otobüsün tam yüklü ağırlığından kaynaklanan kuvvetler etki ettirilmiştir. Akabinde modal analiz ile burulma rijitliği analizi
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gerçek koşullardaki gibi Ansys analiz ortamında uygulanmıştır. Tavan çökme analizi için de FMVSS ve CUNA
regülasyonlarına uygun şekilde analizleri yapılmış ve tamamlanmıştır. Bu analizler sonucu kritik noktalardaki değerler
saptanmış, bu değerlerin kritik değerleri aşıp aşmadığı belirlenmiş ve gerilme değerleri bulunmuştur.
2.1. CATIA ile modelleme
Körüklü otobüsün gövde yapısı CATIA programında AİTM standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. CATIA V5’in
“Sketch”, “Part Design”, “Generative Sheet Metal Design”, “Assembly Design” modülleri kullanılarak oluşturulmuştur. Piyasadaki
standart profillerin ve sac levhaların üretim şekline uygunluğu göz önüne alınarak ‘‘Part Design’’ ve ‘‘Generative Sheet Metal
Design’’ modülleri yardımıyla tasarlanıp ‘‘Assembly Design’’ modülü ile parçalar birleştirilmiştir. Şekil 2.1. ve 2.2. de görülen
otobüsün komple çatılmış iskelet yapısı görülmektedir.

Şekil 2.1. Körük kısmı düz haldeyken iskelet yapısının sağ önden görünüşü

Şekil 2.2. İskeletin düz konumda iken sağ yandan görünüşü

Tasarımı yapılan iskelet yapısı toplamda 10 ayrı spant yapısından oluşmaktadır; Ön duvar, ön sağ yan duvar, ön sol yan duvar,
ön şasi, ön tavan, arka duvar, arka sağ yan duvar, arka sol yan duvar, arka şasi ve arka tavan.
Şekil 2.3 ‘te motorun yerleştirildiği alanda, taşımayı sağlayacak olan U profiller ve dökümden yapılmış taşıma aparatı da yer
almaktadır.

Şekil 2.3. Arka şasi motor taşıma kolu destek profilleri
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Şaside kullanılan kare profillere S460MC ve U profillere ise S355MC malzemesi atanmıştır. Böylelikle şasi statik ve dinamik
yüklere maruz kalması durumunda daha iyi bir dayanım sağlanabilsin. Yine körük bağlantısının yapılacak olan parçası döküm
malzemeden yapılmıştır. Esasında otobüsün bütün ağırlık merkezi tamamen orta aks üzerinde toplanacağından burada
sağlamlık ve dayanıklılık arandığından profillere ve sac levhalara çepeçevre kaynak uygulanır.
Standartlara bağlı olarak alçak tabanlı bir şehir içi otobüsü için engelli yolcu taşımasının yapılabilmesi ancak engelli
rampasının olmasıyla mümkündür. Bunu göz önünde bulundurarak ikinci kapı inişi biraz daha alçaktan yapılmıştır. Bu da
engelli rampasının; otobüsün kaldırıma yaklaştığında tekerlekli sandalyenin rampaya rahat bir şekilde çıkıp otobüse binmesini
amaç kılmıştır.
2.2. ANSYS Workbench 18.1 ile Yapısal Analizler
ANSYS Workbench 18.1 yazılımına aktarılmıştır. Burada gövde yapısı sonlu elemanlar modeli oluşturularak değişen yük ve
sınır şartlarına göre statik, burulma ve doğal frekans analizleri yapılmıştır. Gövde yapısına en uygun olan ve denemeler
sonucunda ulaşılan mesh boyutu 100 mm olarak belirlenmiştir. Aksi halde mesh boyutunun küçültülmesi çözümü uzatacak
ve belirsiz hataların oluşmasına da sebep olacaktır. 100 mm olarak uygulanan mesh yapısına göre gövde üzerinde 566120
eleman ve 1708704 düğüm noktası oluşmuştur. Şekil 2.4 ‘te gövde yapısının sonlu elemanlar görülmektedir.

Şekil 2.4. Körüklü otobüsün sonlu elemanlar modeli

Statik yükleme analizinde iskelet yapısına etkiyen statik yüklerin dağılımı aşağıdaki Tablo 2.1 ‘de görülmektedir.

Yük Tanımı
Klima
Akü
Yolcu
Yolcu Koltuğu
Şoför
Şoför Koltuğu
Motor
Yakıt Tankı
Adblue Tankı
Şanzuman
Hava Tüpleri
Retarder
Radyatör
Diğer Şasi Komp.

Tablo 2.1. Statik yükleme analizi için yüklerin dağılımı
Toplam Ağırlık
Ağırlık (kg) Kişi-Adet-Basamak
(kg)
200
2
400
60
2
120
68
150
10200
25
41
1025
75
1
70
50
1
50
1400
1
1400
350
1
350
100
1
100
550
1
550
80
9
720
200
1
200
100
1
100
200
1
200

Toplam Kuvvet
(N)
3924
1177,2
100062
10055,25
686,7
490,5
13734
3433,5
981
5395,5
7063,2
1962
981
1962

Statik yükleme analizinde otobüsün iskelet yapısına etkiyen yükler ve sınır şartları Şekil 2.5 ‘te görülmektedir.
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Şekil 2.5. Burulma rijitliği analiz çözümü

3. Sonuçlar
Statik yükleme analizi için analiz sonuçları Şekil 3.1 ‘de görülmektedir.

Şekil 3.1. Statik yükleme analizi analiz çözümü

Burulma analizinde hem ön akstan hem de arka akstan 3940 N ‘dan 5632 N ‘a kadar 3 farklı ters yönlü kuvvet çifti uygulanmıştır.
İlk burulma ön akstan yapılıp sabitleme arka aks hava körük bağlantısından yapılırken, ikinci burulma ise arka akstan yapılıp
ön aks hava körük bağlantısından yapılmıştır. Şekil 3.2 ‘de ön aks burulma rijitliği görülmektedir.

Şekil 3.2. Burulma rijitliği analiz çözümü

Doğal frekans analizinde iskelet yapısına 12 farklı modda 0 – 350 Hz aralığında Subspace metodu kullanılarak titreşim analizi
uygulanmıştır. Şekil 3.3 ‘te iskelete etkiyen titreşimlerin derecesi görülmektedir.
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Şekil 3.3. İskelet yapısına etkiyen titreşim modları

Statik yükleme analizinde otobüs gövdesinin azami yüklü haldeyken meydana deformasyon ve gerilmeler incelenmiştir.
Maksimum gerilme değeri 1245,7 MPa olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte emniyet katsayıları da sırasıyla alt şasi
yapısında 0,285 ve karkas yapıda da 0,369 olarak bulunmuştur. Buradan hareketle bazı optimizasyon ve ağırlık azaltma
çalışmaları da yapılabilir.
Burulma rijitliği analizinde ise 3940 N’dan 5632 N’a kadar üç farklı kuvvet çifti ile analiz gerçekleştirilmiştir. Hem ön akstan
hem de arka akstan burulma rijitlikleri incelenmiştir. Otobüs şasisi boyuna eksen üzerinde 1,58 x 106 Nmm bir momente maruz
bırakılmıştır ve ön burulma rijitlik katsayısı da 37032,299 Nm/rad olarak hesaplanmıştır. Arka burulma rijitlik katsayısı ise
20233,612 Nm/rad olarak hesaplanmıştır.
Modal analizde de otobüs iskelet yapısına 0-350 Hz aralığında 12 farklı frekans modunda analiz edilmiştir. Analiz “Subspace”
yöntemiyle yapılmıştır. İlk 6 moda kadar iskelet yapısına herhangi bir etki edilmemiştir. 7. moddan itibaren taşıtın gövdesi
üzerine etkiyen frekans 12. moda kadar artış göstermiştir. 12. mod değerinde iskelet yapısına en yüksek değerde titreşime maruz
bırakılmıştır. Bu da iskelet üzerindeki profil ve sac levhaların kaynakla birleştirme noktalarında bir takım problemler yaratabilir.
Bu bölgelerde meydana gelebilecek problemlerin önüne geçebilmek için, gövde iskelet yapısında bazı iyileştirme çalışmalarının
yapılması gerekebilir.
Kısaltmalar
AİTM

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

CUNA

Motorlu Araçlar Standardizasyon Teknik Komitesi

FMVSS

Federal Motorlu Araçlar Güvenlik Standartları
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Abstract
Decreasing oil reserves in the world leads to an increase to oil prices. In order to prevent this increase, the use of alternative
fuels has become mandatory. Biodiesel fuel is the most commonly used alternative fuel. The use of biodiesel without any
changes to diesel engines has made this fuel more attractive. The use of biodiesel in diesel engines causes changes in many
output parameters such as engine power and emission. Therefore, different additives are added to the biodiesel to improve
output parameters. In this study, the effect of 5% isobutanol mixture (B50I5) with B50 biodiesel on engine performance and
emission was investigated. When some of the experiments are evaluated; In all load conditions, NOX and soot emissions
decreased while HC amount increased. However, in the same conditions, a decrease in engine power was observed.
Keywords: Emission; Engine performance; Isobutanol.

1. Introduction
Parallel to the increase in the world's population, the number of vehicles is increasing. The increase in the number of vehicles
has led to an increase in the amount of fuel used. The fuel used in vehicles has been obtained from oil for a long time. However,
the limited reserves of oil in the world and the inability to renew itself rapidly led human beings to alternative fuels.
Furthermore, with the development of technology, industrialization and excessive use of fossil resources have caused
environmental problems. Over time, environmental problems have become a global problem from the regional dimension.
This has changed governments' view of renewable energy sources. New and renewable energy sources, which are an important
opportunity especially for countries that are dependent on foreign sources in energy, have become an important factor in the
development of countries [1].
Researchers have long been working on an alternative type of fuel for oil. Biodiesel fuel is the most commonly used alternative
fuel. Biodiesel in biomass is an alternative fuel obtained from renewable sources such as animal or vegeta-ble oils. Chemically,
it can be defined as the long chain fatty acid mono alkyl ester. [2]. Biodiesel production:
 Nuclear, wind and solar is less costly than other types of energy such as.
 It provides additional employment and income opportunities for agriculture, industry and environmental sectors [3].
The use of waste vegetable oils to re-enter the economy significantly reduces environmental pollution. It is also known that
biodiesel is a natural, renewable resource and an environmentally friendly fuel due to its emission values [4]. Bio-diesel, which
is biodegradable in nature, is considered as an alternative to oil since it can be used without modification in diesel engines and
can be mixed with diesel fuel [5]. Mixture ratios of biodiesel and diesel in the world are named as follows [6]:





B5 = %5 Biodiesel + %95 Diesel
B20 = %20 Biodiesel + %80 Diesel
B50 = %50 Biodiesel+ %50 Diesel
B100 = %100 Biodiesel

Other important biological fuels are alcohols. In particular, butanol (butyl alcohol) is miscible with fuels without phase separation. The solubility of butanol in water is very low and can be easily mixed with gasoline or diesel fuel, so that it can maintain
its stability without phase separation for a long time [7-8].
When butanol is examined, it is seen that there are 3 kinds of derivatives. These ; sec-butanol, iso-butanol and tert-butanol [910]. They are all of the same chemical structure, consisting of 4 carbon, 10 hydrogen and one oxygen atom. They have different
*Corresponding author, E-mail: ngultekin@kmu.edu.tr
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thermodynamic properties and combustion characteristics due to their atomic arrangement [11]. It can be produced from biomass sources such as butanol, ethanol and methanol. Butanol is less corrosive than other alcohols and has a lower thermal
value [12].
As a result of the combustion of fuels, the emissions of internal combustion engines are harming nature and human health. It
has become possible with the use of bio fuels, the reduction of waste gases. Many studies have been conduct-ed to reduce
emission values in diesel engines. For example, isobutanol added to diesel fuel at four different rates (5%, 10%, 15% and 20%)
was repeated in a single cylinder direct jet diesel engine by increasing 200 rpm from 1200 RPM to 2800 rpm. With the addition
of butanol, between 1.2% and 6% reduction in engine power was observed. As the isobu-tanol ratio in the separate-ca mixture
increased, the thermal yield also decreased. With the addition of isobutanol, CO and NOx emissions decreased while HC
emissions increased [13].
In another study; investigated the effect of 10%, 20%, 30%, 40% isobutanol mixture on diesel fuel in a single cylin-der engine.
As the ratio of isobutanol in the mixture increased, power and thermal efficiency decreased and specific fuel consumption
increased. In a different study, 5%, 10%, 15% and 20% n-butanol was added to the diesel fuel in a single cylinder direct
injection diesel engine. While decreasing NOx, CO and Soot emissions were determined; HC emis-sions, thermal efficiency
and specific fuel consumption increased [14].
2. Material and Method
Biodiesel was produced with conventional transesterification method from safflower seed oil. B50 test fuel was occurred with
blend of 50% diesel fuel plus 50%biodiesel. The B50I5 ternary blend fuel was obtained with 5% isobutanol addition in this
blend. Some properties of the all test fuels given in Table 1.
Table 1. Important fuel properties of test fuels
Fuels / Properties
Density (kg/m3, at 15oC)
Viscosity (mm2/s, at 40 oC)
LHV (MJ/kg)
Cetane index
CFPP (oC)
LHV: Lower Heating Value
CFPP: Cold Filter Plugging Point

Diesel
831.96
2.767
45.609
47.89
-18

B50
859.74
3.763
41.364
49.88
-15

B50I5
856.32
3.345
40.213
48.96
-16.5

Tests were conducted in single cylinder, water cooling, max power 9 kW, four stroke, natural aspirated and direct injection
diesel engine at four engine load (25-50-75-100%).
3. Results
Figure 1 shows the relationship between fuel type, engine load and specific fuel consumption. In the maximum engine load
working test, specific fuel consumption of diesel fuel was 323.94 g / kWh, 371.42 g / kWh in B50 biodiesel fuel and 392.61
g / kWh in B50 + 5% isobutanol mixture.

Specific Fuel Consumption
(g/Kwh)

Diesel

B50

B50I5

550
500
450
400
350
300
25

50

75

100

Engine Load (%)
Figure 1. Fuel type, engine load and specific fuel consumption relationship.

Figure 2 shows the relationship between fuel type, engine load and thermal efficiency. Thermal efficiency of diesel fuel in
maximum engine load working test; 24.068%, B50 biodiesel 23.717% and B50 + 5% isobutanol mixture was determined to
be 22.436%.

274

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Thermal Efficiency (%)

Diesel

B50

B50I5

27
25
23
21
19
17
15
25

50

75

100

Engine Load (%)
Figure 2. Fuel type, engine load and thermal efficiency relationship.

Figure 3 shows the relationship between fuel type, engine load and CO. In the maximum engine load working test, CO amount
in diesel fuel; 1.62 ppm, B50 biodiesel 1.28ppm, B50 + 5% isobutanol mixture was found to be 1.36 ppm.
Diesel

B50

B50I5

CO (%)

1,7
1,2

0,7
0,2
25

50

75

100

Engine Load (%)
Figure 3. Fuel type, engine load and CO relationship.

Figure 4 shows the relationship between fuel type, engine load and HC. In the maximum engine load working test, the amount
of HC in diesel fuel; 196 ppm, 157 ppm and B50 + 5% isobutanol in B50 biodiesel was found to be 161 ppm.
Diesel

B50

B50I5

HC (ppm)

210
160
110
60
25

50

75

100

Engine Load (%)
Figure 4. Fuel type, engine load and HC relationship.

Figure 5 shows the relationship between fuel type, engine load and NOx. In the maximum engine load working test, NOx
amount was determined as 425 ppm in diesel fuel, 479 ppm in B50 biodiesel and 455 ppm in B50 + 5% isobutanol mixture.
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NOX (ppm)

Diesel

B50

B50I5

700
650
600
550
500
450
400
25

50

75

100

Engine Load (%)
Figure 5. Fuel type, engine load and NOX relationship.

Figure 6 shows the relationship between fuel type, engine load and smoke. In the maximum engine load working test, smoke
amount was determined as 4.93 1/m in diesel fuel, 4.52 1/m in B50 biodiesel and 4.23 1/m in B50 + 5% isobutanol mixture.

Smoke (1/m)

Diesel

B50

B50I5

6
5
4
3
2
1
0
25

50

75

100

Engine Load (%)
Figure 6. Fuel type, engine load and smoke relationship.

4. Conclusions
1. When specific fuel consumption values were examined, it was found that B50 + isobutanol mixture; specific fuel consumption increased by 19.72% compared to diesel and 5.71% compared to B50 biodiesel. Addition of isobutanol to B50
biodiesel negatively affects specific fuel consumption.
2. Thermal efficiency values of B50 + isobutanol mixture; It was found that the thermal efficiency of 6.78% compared to
diesel and 5.4% compared to B50 biodiesel decreased. The addition of isobutanol to B50 biodiesel adversely affects thermal efficiency.
3. When the emission values are examined;
 CO of the B50 + isobutanol mixture; It was found that it decreased 16.05% compared to diesel and increased 6.25%
compared to B50 biodiesel.
 HC of B50 + isobutanol mixture; It was found that it decreased 17.86% compared to diesel and increased 2.55% compared to B50 biodiesel.
 NOx of B50 + isobutanol mixture; It was found that it increased 7.058% compared to diesel and 5.01% decreased compared to B50 biodiesel.
 The smoke value of the B50 + isobutanol mixture; 14.28% compared to diesel and 6.42% decreased compared to B50

biodiesel.
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Abstract
In this study, energy and exergy based evaluation of a single cylinder four stroke CI engine operated with base diesel (D100)
and biofuel blends under different test conditions was carried out. The blends abbreviated as B20 and B20I5 prepared to
contain 80% diesel-20% biodiesel and 75% diesel-20% biodiesel-5% isobutanol. The engine test conducted at under four
different loads varied from 25% to 100% for 1400 constant engine speed. It is found that maximum energy and exergy
efficiencies are respectively obtained as by 25.77, 26.38, 26.32% and 23.99, 24.13, 24.08% at 75% engine load for diesel, B20
and B20I5 respectively. Exergy destruction rate increases with increase in engine load and load-averaged exergy destructions
are 8.29, 7.70, 7.54 kW for diesel, B20 and B20I5.
Keywords: Biodiesel; Diesel; Exergy analysis; Isobutanol.

1. Introduction
The use of alternative fuels in internal combustion engines has been investigated for many years due to both the danger of
depletion of fossil fuels, increasing cost and harmful environmental effects they cause. Numerous studies have been carried
out to find the most suitable fuels for them, such that biodiesel for diesel engine is found remarkable due to being non-toxic,
sulphur-free, oxygenated, biodegradable, etc. [1]. Biodiesel produced from many sources such as vegetable oils and animal
fats is substitute with the features of very close to diesel fuel. But for more effective usage of biodiesel, it is necessary to reduce
the viscosity, higher than diesel. The reason for butanol addition is mainly to re-duce the viscosity of biodiesel or biodieseldiesel blends. Butanol also added due to cleaner combustion resulting in less emissions is more functional alcohol for CI
engine with its high cetane number and heating value, viscosity, be easily miscible with diesel[2]. Especially low heat of
vaporization of it providing lower ignition delay periods, which means lower HC and CO emissions, distinguishes it from
other alcohols such as ethanol, methanol [3].
Although many studies have been found in literature on the usage of the CI engine, it seems that the operation of the engine
at different test conditions with biodiesels with butanol additive is limited only by energy analysis including en-gine performance test or combustion and emission behavior i.e. [4]. Energy analysis has narrow ability to take into ac-count irreversibility
effects such as friction in the engine [5]. Therefore, a more detailed analysis is needed, which is ex-ergy analysis. It, which
has been encountered the application of it in many thermal systems, has been applied to inter-nal combustion engines in recent
years. Unlike energy analysis, which provides information with the amount of energy, exergy analysis also deals with the
quality of energy with a different perspective. Thus, by enabling the operation of the engine to be effective, the necessary
conditions for the most effective benefit from it can be determined. Some exergy-based studies based on CI engine operation
with biodiesels are presented below. Canakci and Hosoz [6] have studied on two different biodiesel fuels, diesel fuel, and 20%
blend of each biodiesel with diesel in terms of energy and exergy analyzes in comparative manner. Variations in energy and
exergy terms were analyzed by using engine test data on four-cylinder, four-stroke, turbocharged CI engine obtained for
100% engine load, 1400 rpm engine speed. Bio-diesels have been shown to provide approximately the same energetic performance as diesel fuel. Exergetic parameters have a similar trend with the energetic parameters to which they are related. The
main reason for the destruction of exergy is evaluated as combustion process, other significant exergy losses are ranked as that
of exhaust gas and heat transfer from higher to lower energy and exergy analyzes are presented in a comparative manner.
Sayin Kul and Kahraman [7] performed energy and exergy based assessment on a single cylinder, water-cooled diesel engine
fueled with blends, formed by mixing biodiesel and diesel in various proportions with 5% bioethanol. Engine test conditions
are achieved by changing the engine speed 12 times between 1000 and 3000 rpm. It was found that maximum ener-getic and
exergetic efficiencies obtained at maximum torque speed for all test fuel and diesel fuel achieved the highest values for both
yields. López, et al. [8] conducted a study on effect of engine performance curves at different loads at full load and performed
exergy analysis for test conditions corresponding to maximum engine power values. It were determined that test fuels, which
are B0, B20, B50, B850 and B100, have similar performance and both base biodiesel and biodiesel-diesel blends can be used
without exergetic cost increase. In another study belongs to Sekmen and Yılbaşı [9], the use of diesel and biodiesel as fuel in
*Corresponding author, E-mail: bsayin@selcuk.edu.tr
278

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

a four-cylinder, direct injection diesel engine has been evaluated in terms of energy and exergy. It is stated that the application
of both analyzes together in the system yields better and realistic results and biodiesel usage in the engine does not show a
very different energy and exergy tendency than diesel. It is possible to increase the number of all that studies.
This study presents how the terms of energy and exergy analyses are affected by operating a single cylinder four stroke water
cooled CI engine under various engine loads (25, 50, 75, 100%) with different test fuels for constant en-gine speed of 1400
rpm. Test fuels consist of diesel as reference, B20 and B20I5 formed by blending 20% biodiesel-90% diesel and 20% biodiesel-75% diesel- 5% isobutanol. Energy analysis terms are brake specific fuel consumption, fuel energy rate, exhaust energy
rate, lost energy rate and energetic efficiency while exergy analysis terms are fuel exer-gy rate, exhaust exergy rate, exergy
rate through heat transfer, exergy destruction rate and exergetic efficiency as part of study.
2. Material and Method
2.1. Material
Engine tests required for analyzes carried out in an experimental setup consisting of a diesel engine connected with a hydraulic
dynamometer, exhaust gas analyzer, flow meters and thermocouples. Test engine is single cylinder, four stroke, water-cooled
direct-injection diesel engine. Its maximum brake torque and brake power 32.8 Nm and 9 kW re-spectively. During the tests
carried out by varying engine load and test fuels, the data of fuel flow rate, air flow rate, exhaust emissions, ambient
temperature, surface temperature, exhaust temperature were noted on. Temperatures were read with the help of K type
thermocouples. The carbon monoxide (CO) and carbon dioxide (CO2), hydrocarbon (HC), nitrogen oksit (NOx) emissions
was measured by exhaust gas analyzer. When diesel, one of the test fuels, is supplied from an oil station and others were
formed by blending biodiesel and isobutanol with diesel in the specified proportions. Some properties of the test fuels are
given in Table 1 where LHV and CFPP are abbreviated representation of lower heating value and cold filter plugging point.
The measuring ranges and precisions of the exhaust gas analyzer are given in Table 2.
Table 1. Fuel properties
Properties
Chemical representation
Density (kg/m3, at 15oC)
Viscosity (mm2/s, at 40 oC)
LHV (MJ/kg)
Cetane index
CFPP (oC)

Diesel

B20

B20I5

C12H26S C13.4H27.84S0.8O0.2
831.96
2.767
45.609
47.89
-18

842.33
3.015
42.234
49.14
-16.5

C12.93H26.95S0.76O0.24
839.76
3.634
41.122
48.55
-17.5

Table 2. The features of gas analyzer
Gases / Features
CO (%)
HC (ppm)
NOx (ppm)
Smoke opacity (m-1)

Measuring range
0-15
0-2000
0-5000
0-10

Precision
± 0.02 ppm
± 4 ppm
± 25 ppm
± 2% absolute

2.1. Method
The mass, energy and exergy balance of the SI engine, which is considered as an open thermodynamic system with
continuous flow, is given in following equations respectively.
.

.
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m f  m a  mexh
.

.

(1)
.

E f  W  E exh  E lost
.

.

.

.

(2)
.

.

X f  X a  X W  X exh.  X ht  X dest .

(3)

Exergy input to the engine is associated with fuel and air mass and it is converted into different exergy rates such as power
exergy rate, exhaust exergy rate, exergy rate thorough heat transfer from the engine surface. The remaining part of it is
destroyed by irreversibility. The specific exergy of a substance in flow consists of the sum of thermo mechanical and chemical
exergies. Therefore, Eq. (4) applies for both the fuel and the air entering the engine. However, since the state of combustion
air entering the engine, which is determined as the control volume, is very close to environmental conditions, the exergy of
the air is considered to be equal to zero. With the same explanation, the thermo mechanical exergy of the fuel is not taken into
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consideration and the equation for the specific exergy of the fuel (in Eq. (5)) is calculated by exergy factor (in Eq. (6)) by using
the ratios of hydrogen (h), carbon (c), oxygen (o) and sulfur (s).

   tm   chem
 chem
f

(4)
(5)

  Hu
h
c

o
c

  1.0401  0.1728  0.0432  0.2169
.
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h
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c

(6)

.

X f  mf 

(7)

Since all of the effective power generated in the engine is convertible to useful work, the effective power is equal to the
effective power exergy rate.
.

XW  W

(8)

Exhaust exergy rate is expressed as the sum of the thermo mechanical and chemical exergies of each combustion product in
the exhaust gas.
.

.

X exh  m i ,exh  i

(9)

n

 i tm 

 a (h  h
i

0i )  Ta ( si

i



 s0i )

(10)

i 1

n

 i chem  RTa

 a ln y

yi

i

(11)

e
i

i 1

ye
In Eq.(10), yi molar ratio of the i. component of exhaust gas, which is derived from combustion equations, i is the molar ratio
of the i. component in reference environment and R , Ta are the universal gas constant (8.314 kJ/kmol K) and ambient

temperature respectively. The reference environment is considered to be composed of ideal gas mixtures of various molar
ye
compositions. i , molar ratio of aforementioned ideal gases in the reference environment is presented in Table 3.
Table 3. Definition of the environment [5]
Ref. component
Molar ratio (%)

N2
75.67

O2
20.35

CO2
0.0345

H2O
3.03

CO
0.0007

SO2
0.0002

H2
0.00005

Other
0.91455

.

With the assumption that the entire lost energy rate indicated as E lost in energy analysis causes the exergy rate through
heat transfer, this exergy rate is expressed by the following equation where Tes is temperature of engine surface.
.

X ht 

 (1  T

Ta

.

) E lost

(12)

es

By replacing an exergy term in the exergy balance, the exergy destruction rate attributed to irreversibilities is calculated.
Energetic efficiency is determined as the ratio of brake power to the fuel energy rate of engine. The exergetic efficiency, which
is an expression of how much of the exergy rate of the fuel entering the engine is converted into effective power exergy rate,
is calculated as follows associated with energetic efficiency.

 II 

I


(13)

3. Results
In terms of energy analysis, it was found sufficient to present only the variation in bsfc and energetic efficiency, by being
compared with exergetic efficiency. According to the bsfc curves given in Fig. 1, highest and lowest averaged-bsfc was obtained for B20I5 and diesel fuel. It was determined that this rank is in inverse proportion to the lower heating vale of fuels. The
lowest values of bsfc for all test fuels were obtained at 75% engine load which are as follows:306, 323, 333 g/kWh for diesel,
B20 and B20I5 respectively. Bsfc decreased until it reached the load of 75% Nm, and then began to increase again further. As
a result, it has been found that the loading of the engine for all test fuels has the effect of reducing fuel consumption.
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Figure 1. Variation of brake specific fuel consumption with engine load
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The terms of exergy analysis are given together with the energy rates to which they are related to indicate the difference in
Fig.2 to Fig. 6. Fuel exergy rate of the test fuels, are represented with fuel exergy rate in Fig.2, increases with increasing engine
load similar to fuel energy rate. The same slopes of them is due to the fact that fuel exergy rate occurs by multiplying fuel
energy rate by exergy factor . This increasing slope is attributed to increased fuel consumption of the engine being loaded ever
increasingly. When the load-averaged fuel exergy rate is evaluated, the highest value belongs to diesel fuel. The second is B20
and the third one is B20I5. Based on this rank, it is not appropriate to associate the fuel exergy rate only with the lower heating
value of fuel. It is also related to fuel density, the amount of displaced air due to the volume of the fuel vapour and thermal
efficiency [10].
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Figure 2. Variation of (a) fuel energy rate (b) fuel exergy rate with engine load
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Exhaust energy and exergy rates, shown in Fig.3 are the expressions of the heat energy of the exhaust gases and its part can
be converted into useful work. Both terms are associated with exhaust gas temperature and Mole fractions in related combustion reactions of the test fuels were used to calculate them. Increased exhaust temperatures with engine load play an important
role in increasing both terms. It is almost not easy to distinguish between test fuels for both terms, because the marked points
on the curve are very close.
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Figure 3. Variation of (a) exhaust energy rate (b) exhaust exergy rate with engine load
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Lost Energy Rate (kW)
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8,40
6,40
Diesel
B20
B20I5

4,40
2,40
0,40

Exergy Rate through Heat
Transfer (kW)

Fig. 4 represents the lost energy rate with the assumption that whole lost energy is lost by heat transfer from the engine surface
and exergy rate through heat transfer. It was observed that the increase in engine load caused the increase in lost energy rate
and exergy rate through heat transfer. The sequence for this exergy rate is as follows from higher to lower: diesel, B20 and
B20I5 for averaged load. Although the energy loss data are very close to each other, it is seen that the exergy data move away
from each other.
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Figure 4. Variation of (a) lost energy rate (b) exergy rate through heat transfer with engine load

Exergy Destruction Rate (kW)

The term exergy destruction is an indicator of irregularity, and many factors such as mixing of the different reac-tants during
the chemical reactions, heat transfer between molecules at different temperatures, friction and combus-tion processes,
expansion of gases, turbulent flow inside the cylinder etc. can stimulate its formation [11]. It is possible to come across studies
that state that combustion is the most effective one of these factors. With the increase in engine load, an almost linear increase
in the exergy destruction term occurs independently of test fuels. Addition of biodiesel to diesel fuel causes less exergy
destruction and exergy degradation decreases thoroughly with the inclusion of isobu-tanol for all engine loads.
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Figure 5. Variation of exergy destruction rate with engine load

As can be seen from the graph below where energetic and exergetic yields are given, both increases up to load of 75%, then
they have a decreasing tendency. Although they are in same trend, exergetic yield is expected to be lower than the other
because the fuel exergy rate is greater than the fuel energy rate for the same power value. Test fuel maximizing the energetic
and exergetic efficiencies is B20 for all engine load. B20I5 ranked second in terms of both efficiency and third one is diesel
fuel fuel The load averaged energetic and exergetic efficiencies are approximately 23.09, 23.62, 23.57% and 21.50, 21.61,
21.56% for dieesel,B20, B20I5 respectively.
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Figure 6. Variation of (a) energetic efficiency (b) exergetic efficiency with engine load

4. Conclusions
The results of this study presenting an energetic and exergetic evaluation of biodiesel and isobutanol additive to diesel fuel for
a single cylinder four stroke CI engine operated at various engine loads of 25, 50, 75, 100% and constant en-gine speed of
1400 rpm are as follows.
 It was observed that all energy and exergy parameters were affected by increasing engine load and exergy rates have been
found to have a similar tendency with the related energy rates.
 In terms of exergy analysis, it was found that the most indispensable loss occurred in exergy destruction rate. This is
followed by exergy rate through heat transfer and exhaust exergy rate.
 As a result of the experiments, it was determined that all fuels run efficiently (for both energetic and exergetic efficient) at
75% engine load with minimum brake specific fuel consumption.
 It was observed that biodiesel addition to diesel fuel increased the energetic and exergetic efficient and the addition of
isobutanol showed lower energetic and exergetic efficient than B20, but both were still high when compared with diesel.
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Abstract
This study focuses on energy harvesting from vehicle exhaust gas by employing a thermoelectric generator with a novel
structure of heat exchanger. The objective is to achieve a more homogeneous temperature distribution along a number of
thermoelectric pieces. The presented heat exchanger design contains an intermediate layer of liquid that helps to attain a more
homogeneous temperature distribution. The circulation of the liquid layer and the thermal behavior of the system are
investigated by a 3-D computational fluid dynamics model. Liquid sodium is used as intermediate layer fluid. 16 simulation
tests were done to identify the efficient operation condition of heat exchanger that circulation of intermediate layer of liquid is
effective. These tests are including 4 inlet gas temperatures (500, 550, 600 and 650 K) and 5 inlet gas velocities (48, 60, 70,
80 and 90 m/s). Results show an increase in heat transfer and power generation of TE modules for all simulation cases except
one compared to the reference heat exchanger without an intermediate layer of liquid. In the best inlet gas conditions (600 K80 m/s), the heat transfer rate is increased by 11.71% and the electric power generation is enhanced by 19.95% by using novel
heat exchanger design. The only case that electric power generation was decreased belongs to (650 K-48 m/s) inlet gas
conditions.
Keywords: Efficient region; Energy harvesting; ICE exhaust gas; Temperature distribution; Thermoelectric generator.

1. Introduction
Thermoelectric Generator (TEG) is one of the zero-emission reliable sources that can be used for power generation in various
applications. In principle, it is a small-scale heat engine working between high and low temperature heat sinks. TEG’s
application is limited in market place because of its relatively low efficiency value in power generation, which is around 5%
[1]. The main application of TEGs can be categorized in low power production [2], waste heat harvesting [3], solar
thermoelectric generation [4] and the hybrid combination of TEG with other power sources [5]. Thermoelectric module
performance is affected strongly by operating temperatures and the rate of heat transfer through the heat sinks. In order to
achieve the maximum efficiency in a set of TE modules, it is necessary to apply optimization analysis. This method can
enhance the output power significantly [6].
The efficiency of a vehicle equipped with an internal combustion engine (ICE) is about 30% during a normal driving cycle.
Most of the energy loss generated by the engine belongs to the waste heat carried by the cooling water and exhaust gases.
Accordingly, the exhaust gas and cooling water line in an ICE can be used for the waste heat recovery. The maximum operating
temperature of the cooling water (90 °C) is lower than the exhaust gases (400 °C). Therefore, the heat loss of the exhaust gas
is more favorable for energy recovery applications by TEGs. Generally, 40% and 30% of the energy from the fuel is discharged
from the exhaust pipe and the coolant, respectively. Therefore, there is a great potential in recovering this valuable heat from
the exhaust gases [7].
Different heat exchangers were studied by researchers to utilize the waste heat in the exhaust pipeline [8], [9]. Adding fins and
baffles to exhaust gas passage can improve the performance of TEGs to some level [10]. However, the pressure loss is a critical
parameter in this kind a solution because the exhaust gas pipeline operates slightly above atmospheric pressure. Therefore, it
is not possible to continuously increase the number of fins to obtain more energy [11]. In order to obtain a balance between
pressure losses and increasing the heat transfer area, it has also been proposed to add metal foam to the hot gas channel [12].
This study investigates the effective operating conditions with a parametric study to maximize the power generation. TEG
heat exchanger design used in the computational model was proposed by authors in their previous work [13]. The presented
heat exchanger design contains an intermediate layer of liquid that plays an important role in the heat transfer process. The
objective of the new design is to maintain the hot surface of TEG modules at a uniform temperature as much as possible. This
novel approach is completely different from similar studies focusing on the efficiency of TEG heat exchangers. A test matrix,
*Corresponding author, E-mail: ali82amini@gmail.com
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consists of 16 simulation cases, was examined to identify the efficient operation condition of heat exchanger that circulation
of intermediate layer of liquid is effective. These tests are including 4 inlet gas temperatures (500, 550, 600 and 650 K) and 5
inlet gas velocities (48, 60, 70, 80 and 90 m/s). The results of these simulations provide a helpful guide for application of this
novel TEG device in exhaust pipeline. This study uses the mentioned TEG device and applies series of boundary conditions
to identify effectiveness of novelty.
2. Methodology
This study uses a three-dimensional (3D) CFD model as a tool that was explained in detail by authors in their previous study
[13]. According to the authors’ study, a novel heat exchanger design was introduced that was able to improve TEG energy
harvesting operation by increasing the efficiency of TE modules. A schematic of the proposed heat exchanger is presented
Fig. 1. Heat exchanger that can be easily mounted on an exhaust pipeline has a size of 60×60×2000mm in width, height, and
length, respectively. The exhaust gas and coolant passages are composed of a single and double pipes respectively. The model
includes 38 of TE modules in the interface of exhaust gas and coolant flow. The temperature difference for these TE units is
ensured for power generation. By using this tool, some of simulation tests were done to evaluate the novel TEG in different
operating conditions.
Solid materials in the model are aluminum for body and ceramic for TE module. Fluid materials are water for coolant and
incompressible air for exhaust gas. All the thermos-physical properties that are considerably affected by the temperature
variations were taken as temperature dependent. There is also a circulating heat transfer medium between the exhaust gas and
TE modules. Detailed view of circulating layer is shown in Fig. 2. This medium is included to provide temperature uniformity
at TE module surfaces. With the addition of circulating layer, transferring more energy and producing more electric power by
TE units were targeted. Water and sodium materials were tested in pervious study and both gave successful results in power
generation enhancement. The most successful result belongs to sodium with 11.71% increase in heat transfer 19.95%
enhancement in electric power generation. The flow and boundary conditions can be summarized as follows: Medium liquid
circulating flowrate was 4.55 l/min, exhaust gas inlet velocity and temperature were 80 m/s and 600 K respectively. Coolant
was entered to double pipes with average velocity of 0.35 m/s and temperature of 333 K.

Figure 1. Schematic view of TEG system in this study [13]

Figure 2. Intermediate layer of conducting liquid in circulation [13]
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In the current study, the inlet exhaust gas conditions have been systematically altered while keeping the others same. As the
vehicle experiences a dynamic condition in driving cycles, the engine operates between variable torque and speed conditions.
As a result, mass flow rate and output temperature of exhaust gas will vary between idle, partial and full load conditions. In
order to check the effectiveness of this novel version of heat exchanger, some case studies including different values of
temperature and velocity inlet gas were introduced as boundary conditions to CFD model. In each case, the performance data
of device was recorded to identify the regions where circulation effect promotes the TEG’s power generation capability.
Before going to results section, it would be useful to recollect some parameters that are related to thermoelectric operation. TE
power (P_TE) dependency on heat transfer rate and device efficiency can be defined as follows [14]:
𝑃𝑇𝐸 = η. 𝑄𝑇𝐸
ηTE =

𝑍𝑇 =

(1)

(Th −Tc )(√1+ZT−1)
Th

Th (√1+ZT+

Tc

(2)

)

(𝛼𝑝 −𝛼𝑛 )2
T
((𝛾𝑝 𝛽𝑝 )1/2 +(𝛾𝑛 𝛽𝑛 )1/2 )2 ave

(3)

According to Eq. (2), TE efficiency (η_TE) is a function of TE’s hot and cold surface temperatures (T_h and T_c), and ZT
parameter. Whereas, ZT is a function of Seebeck coefficient (α), thermal conductivity (γ), electric resistance (β), and average
operating temperature (T_ave). Subscripts of p and n indicate p–n junctions in TE module. In this study, p-type Bismuth–
Telluride alloy TE module has been selected for power generation analysis. This module has maximum ZT value at operation
temperature of 380 K [15].
3. Results and Discussion
This section is presenting the results of 16 simulation tests. These tests are including 4 different inlet gas temperatures (500,
550, 600 and 650 K) and 5 different inlet gas velocities (48, 60, 70, 80 and 90 m/s). The inlet gas velocity of 48 m/s is related
to the minimum mass flow rate of exhaust gas that is extracted from the engine data working at ideal speed, with the
specifications that was mentioned in authors’ previous study [13]. The higher values of velocity can be achieved by increasing
the engine revelation speed. The inlet gas temperature interval were selected by considering different torques that can be
loaded on engine. It is useful to mention that the location of the point, which TEG is connecting to the exhaust pipeline, affects
the inlet gas temperature directly. All of simulation tests were repeated in D1 and D2 structures. These structures are
representing the reference and novel version of TEG device (Table 1). In the case of D1, heat transfer without a conductive
liquid is tested. This is the reference TEG design and the novel design is compared against the case D1. In the case D2, a canal
of 11 mm diameter was drilled in the heat exchanger body, and liquid sodium flow (material with a high thermal conductivity)
is utilized. Detailed view of heat exchanger body with circulated flow was shown in Fig. 2.
Table 1. Brief description of simulation tests on heat exchanger
Test
Inlet gas V Inlet gas T
Structure
No.
(m/s)
(K)
1
48
500
D1, D2
2
48
550
D1, D2
3
48
600
D1, D2
4
48
650
D1, D2
5
60
600
D1, D2
6
70
600
D1, D2
7
80
600
D1, D2
8
90
600
D1, D2

Fig. 3 shows the calculated ZT values of TE modules for different inlet conditions of exhaust gas with variable temperature
values at a constant velocity. In the case D1, it is observed that the obtained ZT values have been spread out in a wide range
compared to ones for D2, because the TE parts are operating in a relatively wide range of temperature; and by increasing the
inlet gas temperature, it is seen that the spreading rate of ZT increases even more. Fig. 3(d) shows that inlet gas temperature
of 650 K causes TE modules to experience T_ave values in the range of 365-415 K and ZT values in the range of 1.22-1.28.
This is a predictable event because the inlet gas with high temperature cools down more in heat exchanger. Therefore, TE
modules at inlet and outlet part of heat exchanger are experiencing different T_avevalues that are far enough from each other.
As the fluid is circulated within the intermediate liquid zone (D2 case), the range of T_ave for TE modules is collected in a
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certain location and spreading rate of ZT is decreased significantly. This is a good achievement because the proposed novel
heat exchanger is expected to give a homogeneous temperature spreading for all TE modules. Another conspicuous event can
be extracted by comparison of T_ave location for D2 cases in Fig. 3(a-d). By increasing the inlet gas temperature, T_ave
location of TE modules is shifted to right (high temperature). Fig. 3(c) shows that for 600 K inlet gas temperature, applying
fluid circulation can move all of T_ave values to be collected around 380 K (optimum operating temperature for TE in this
study) that gives maximum ZT values. By increasing the inlet gas temperature to higher values, 650 K, ZT value is moving
away from the optimal value. This movement can expose a negative effect on TEG power generation potential that will be
discussed latter.

Figure 3. TE figure of merit in constant inlet gas velocity (V=48 m/s)

Fig. 4 shows the calculated ZT values of TE modules for inlet condition of exhaust gas with variable velocity and constant
temperature. The results show that in the case D1, increasing the inlet gas velocity does not have any significant effect on
spreading rate of T_ave and ZT. But the fluid circulation within the intermediate liquid zone (D2 case), collects the range of
T_ave in a certain location. The spreading rate of ZT is decreased significantly in compare with D1 cases, but there is no
significant shifting in location of T_ave. In order to investigate the effect of inlet gas velocity on TEG performance in detail,
Fig. 4 cannot provide sufficient information, so that, power generation and heat transfer values should be compared to get a
clear inference.

Figure 4. TE figure of merit in constant inlet gas temperature (T=600 K)
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Heat transfer and electric power generation capability of TEG device in constant inlet gas velocity and variable temperature
values were compared in Fig. 5. The location of 𝑄𝑇𝐸 curve in case D2 is above the D1’s one. This means that in constant
inlet velocity of 48 m/s and variable inlet temperature between 500 K and 650 K, intermediate fluid circulation can always
enhance the heat transfer rate (Fig. 5(a)). This trend has been changed in Fig. 5(b), because of 𝑃𝑇𝐸 curve of D2 case is below
D1’s one at 650 K. This means that intermediate fluid circulation cannot enhance the power generation capacity at 48 m/s 650 K case. It would be helpful to evaluate the difference of heat exchanger in structure (D1 and D2) by defining ∆(𝑄𝑇𝐸 )
and ∆(𝑃𝑇𝐸 ) as follows;
∆(𝑃𝑇𝐸 ) =
∆(𝑄𝑇𝐸 ) =

𝑃𝑇𝐸,𝐷2 −𝑃𝑇𝐸,𝐷1
𝑃𝑇𝐸,𝐷1

× 100

𝑄𝑇𝐸,𝐷2 −𝑄𝑇𝐸,𝐷1
𝑄𝑇𝐸,𝐷1

× 100

(4a)
(4b)

The negative value (-1.7%) of ∆(𝑃𝑇𝐸 ) for 650 K case in Fig. 5(c) shows that changing TEG structure from D2 to D1 cannot
provide harvesting more energy form exhaust gas. However, ∆(𝑄𝑇𝐸 ) in this case is still positive (0.15%), but ZT value is
moving away from the optimal value (Fig. 3(d)). This movement exposes a negative effect on TEG power generation potential.

Figure 5. Heat transfer and generated power of TEG in constant inlet gas velocity (V=48 m/s)

Heat transfer and electric power generation capability of TEG device in constant inlet gas temperature (650 K) and variable
velocity values (48 m/s to 90 m/s) were compared in Fig. 6. According to the results, 𝑄𝑇𝐸,𝐷2 and 𝑃𝑇𝐸,𝐷2 curves are always
above 𝑄𝑇𝐸,𝐷1 and 𝑃𝑇𝐸,𝐷1 curves respectively. This means that intermediate fluid circulation in these cases can always enhance the heat transfer and power generation capacity.

Figure 6. Heat transfer and generated power of TEG in constant inlet gas temperature (T=600 K)

In order to investigate the reason for negative value of ∆(𝑃𝑇𝐸 ) in Fig. 5(c), it is helpful to look at the TE surface temperatures
in detail. Fig. 7 shows the temperature variation of TE modules in constant inlet gas velocity (V=48 m/s) cases. The results of
two simulation tests with 500 K and 650 K inlet gas temperatures are compared. The average temperature (Tave) distribution
of TE modules is presented in Fig. 7(a) as well. In the cases; D1 with 500 K and D1 with 650 K, a significant increase from
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353 K to 373 K and 366 K to 412 K is observed in Tave values. While the Tave variation narrows down to 4 K and 8 K in the
cases of D2 with 500 K and D2 with 650 K, respectively. This means that changing from D1 to D2 structure gives successful
results in providing homogeneous temperature distribution.
Fig. 7(b) presents the temperature difference values calculated for TE modules. Temperature difference is calculated from the
difference between the hot and cold sides of TE temperature (∆𝑇 = 𝑇ℎ − 𝑇𝑐 ). In the case of D1 with 650 K a significant
increase, changing from 60 K to 117 K, is observed with respect to the position of the TE parts. However, the favorable effect
of adding an intermediate liquid layer on temperature difference distribution can be observed in the case of D2 with 650 K.
With the additional liquid zone, the variation of ∆𝑇 along the z-axis of TEG device can be reduced considerably to achieve
more homogeneous temperature distribution, changing from 80 K to 87 K. But in this case, changing from D1 to D2 structure
had negative effect on power generation. In order to explain this side effect, it is useful to define some new parameters as
follows:
𝑎𝑣𝑒(Tave ) =

∑38
𝑖=1 Tave,i

∆(𝑎𝑣𝑒(Tave )) =
𝑎𝑣𝑒(∆𝑇) =

(5a)

38
𝑎𝑣𝑒(Tave,D2 )−𝑎𝑣𝑒(Tave,D1 )
𝑎𝑣𝑒(Tave,D1 )

× 100

∑38
𝑖=1 ∆𝑇𝑖

(5c)

38

∆(𝑎𝑣𝑒(∆𝑇)) =

(5b)

𝑎𝑣𝑒(∆𝑇𝐷2 )−𝑎𝑣𝑒(∆𝑇𝐷1 )
𝑎𝑣𝑒(∆𝑇𝐷1 )

× 100

(5d)

The new parameters were calculated in Table 2 for cases with 500 K and 650 K inlet gas temperatures and constant inlet gas
velocity (48 m/s). The values of 0.36% and 8.28% for ∆(𝑎𝑣𝑒(∆𝑇)) parameter shows that temperature difference was
increased in 650 K and 500 K cases by changing the structure of TEG from D1 to D2. As the heat transfer phenomena is
related to temperature difference of TE modules, therefore it was not observed any negative value in ∆(𝑄𝑇𝐸 ) parameter.
The value of 0.28% for ∆(𝑎𝑣𝑒(Tave )) parameter shows that average temperature increased in 650 K case by changing the
structure of TEG from D1 to D2. But this change (from 386 K to 387.1 K) is in the direction of moving away from its optimum
value (380 K). Therefore, a negative value in ∆(𝑃𝑇𝐸 ) parameter was observed. This means that D2 structure in the inlet
conditions of 650 K - 48 m/s case is not effective for enhancing the power generation of TEG device because it forces the TE
modules to operate in a temperature that is far from optimum condition.

case
650 K
500 K

Table 2. New parameters values for 500 K and 650 K inlet gas temperatures cases
𝑎𝑣𝑒(∆𝑇𝐷1 ) 𝑎𝑣𝑒(∆𝑇𝐷2 ) ∆(𝑎𝑣𝑒(∆𝑇)) 𝑎𝑣𝑒(Tave,D1 ) 𝑎𝑣𝑒(Tave,D2 ) ∆(𝑎𝑣𝑒(Tave ))
(K)
(K)
(%)
(K)
(K)
(%)
82.4
82.7
0.36
386
387.1
0.28
43.9
47.6
8.24
361.2
363.8
0.74

Figure 7. Temperature variation of TE modules in constant inlet gas velocity (V=48 m/s)

4. Conclusions
In this study, a new heat exchanger design has been proposed to increase the efficiency of TEGs used in ICE exhaust gas waste
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heat recovery. A 3-D CFD model was developed to examine the flow and thermal fields for different gas boundary conditions.
The new heat exchanger design includes an intermediate layer at the interface of the hot side. A test matrix, consists of 16
simulation cases, was examined to identify the efficient operation condition of heat exchanger that circulation of intermediate
layer of liquid is effective. In the best case, with 600 K-80 m/s inlet gas conditions, the heat transfer rate is increased by 11.71%
and the electric power generation is enhanced by 19.95% in comparison to the reference design. As a recommendation for
future work, the simulation tests can be extended to cover additional boundary conditions. The result of this extensive study
can provide an efficiency map for new a heat exchanger design to be used in thermoelectric energy harvesting.
Nomenclature
α

Seebeck coefficient (V/K)

β

Electric resistance (Ω)

c

Cold surface of TE module

∆T

Temperature difference (K)

η

TE efficiency in electric power generation (%)

γ

Thermal conductivity (W/mK)

h

Hot surface of TE module

PTE

Generated power by TE module (W)

𝑄𝑇𝐸

Absorbed/Released heat (W)

T

Temperature on a surface (K)

ZT

Figure of merit
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Alüminyum Köpüklerin Taşıtlarda Isıl Değiştirici olarak Kullanımının
Araştırılması
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2 Mechanical

Özet
Bu çalışmada alüminyum metalinin ısı iletimi göz önünde bulundurarak, alüminyum köpük malzemelerin ısı eşanjörü olarak
kullanımı araştırılmıştır. Çalışmanın başlangıcında eşanjör tasarlanmıştır. Tasarlanan eşanjörün iç ve dış kısmı alüminyum
köpük ile doldurularak, boş ve dolu eşanjör arasında, dört adet termo-kupl kullanılarak sistemdeki suyun eşanjör giriş ve çıkış
sıcaklık değişimleri kıyaslanmıştır. Yapılan çalışma-da genel olarak alüminyum köpük içerikli eşanjör deneylerinde daha iyi
sonuçlar alınmıştır. Alüminyum kö-püklerin ısıl iletimi arttırdığı ve yağ soğutucusu olarak taşıtlarda da kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum Köpük; Eşanjör; Isı Transferi; Metalik Köpük.

Investigation of the Use of Aluminum Foams as Heat Exchangers in Vehicles
Abstract
In this study, considering the heat conduction of aluminum metal, the use of aluminum foam materials as heat exchanger was
investigated. At the beginning of the study, the heat exchanger was designed. The inner and outer parts of the designed heat
exchanger are filled with aluminum foam produced and the heat exchanger inlet and outlet temperature changes of the liquid
in the system are compared between empty and filled heat exchangers by using four thermocouples. In this study, better results
were obtained in heat exchan-ger experiments with aluminum foam in general. It has been concluded that aluminum foams
increase thermal conduction and can be used in vehicles as oil coolers.
Keywords: Aluminium Foam; Heat Exchanger; Heat Transfer; Metallic Foam.

1. Giriş
İç yanmalı motorların verimli çalışabilmesi için sıcaklıklarının belirli aralıklarında tutulması gerekir. Motorlar, silin-diler
içerisindeki yakıt hava karışımın yanmasıyla ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelerdir. Bu sebepten
dolayı motor parçaları, çalışma esnasında çok yüksek sıcaklıklara maruz kalırlar. Silindirde ki hava-yakıt karışımı yanması
sonucunda silindir içerisindeki yanma sonu sıcaklığı anlık olarak 2500ºC’ye kadar çıkabil-mektedir. Oluşan bu ısının bir kısmı
silindir çeperleri, silindir kapağı ve pistonlara oradan da soğutma suyuna transfer edilir. Motorun verili çalışması açısından
motor parçalarının maruz kaldığı sıcaklıklar kritik değerleri (malzemelerin sıcaklık dayanımlarını) aşmamalıdır. Bu
sebeplerden dolayı motorların, daha düzgün şekilde çalışabilmesi için içten yanmalı motorlarda soğutma sistemlerine ihtiyaç
vardır. Soğutma sistemlerinde soğutma suyuna geçen ısının hava ortamına atılmasında radyatörler kullanılmaktadır [1].
Motorlarda yanma sonucunda oluşan ısının bir kısmı da motor yağlama yağına geçmektedir. Yağlama yağları gö-revini
yapabilmesi için belirli bir sıcaklığın üzerine çıkmaması gerekmektedir. Bu nedenle üzerindeki ısıyı dış ortama atması
gerekmektedir. Yağlama yağları ya karter üzerinden ya da yağ eşanjörleri aracılığı ile motor soğutma suyuna üzerindeki ısıyı
iletir. Bu sebeplerden dolayı ısı değiştiriciler taşıtlarda çok çeşitli ve yaygın olarak kullanılmak zorun-dadır.
Isı değiştiricileri üzerinde 1947 yılından bu yana akış ve termodinamik kayıpların önlenmesi için birçok çalışma ya-pılmıştır.
Son dönemlerde ısı transfer oranı yüksek olan eşanjörler ön plana çıkmıştır. İş yerlerinde, ısıtma ve soğutma proseslerinde,
sanayi tesislerinde, motorlu araçların soğutma sistemlerinde radyatör olarak kullanılmaktadır [2].
Genel olarak ısı eşanjörlerinde ki akışkanlar, birbirinden bir metal yüzey ile ayrılırlar ve ısı transferi metal yüzey üze-rinden
gerçekleşir. Isı eşanjörleri ısı transfer şekline, akış türüne, kullanım amacına, akışkan faz değişimlerine ve akış-kan sayısına
göre farklı türlerde bulunurlar [3].
*Sorumlu yazar, E-mail: iyavuz@aku.edu.tr
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Isı eşanjörlerinin verimli çalışabilmesi için boru çapı, gözeneklilik, yüzey alanı, ısıl iletim katsayısı gibi birçok önemli husus
vardır. Açık gözenekli metalik köpüklerin yüzey alanlarının geniş olması, ısı iletkenliği ve korozyon direncinin iyi olması gibi
özelliklerinden dolayı, ısı değiştiricilerinde kullanılabilirler. Metalik köpüklerin bu avantajlarından dolayı metalik köpüklerin
taşıtlarda ısı değiştiricisi olarak kullanımı araştırılmıştır.
Metalik Köpüklerin Isı Eşanjörü Olarak Kullanımı
Metalik köpükler malzemeler, gözenekli bir yapıya sahiptirler ve yapay olarak elde edilirler. Gözenekli yapı, birkaç
işlemlerden sonra oluşturulabilir. Doğal köpükle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen bazı özellikleri ve görünümlerinden dolayı
“metalik köpük veya hücresel metal” olarak isimlendirilir [4].
Köpük metal üretimi üzerine 1960’lı yıllarda çalışılmaya başlanmış, bu güne kadar birçok yöntem denenmiş ve halen birçok
üniversite ve araştırma merkezinde üretim yöntemleri ve maliyetlerin düşürülmesi üzerine çalışmalara devam edilmektedir.
Alüminyum köpük metaller açık hücreli ve kapalı hücreli olmak üzere iki farklı tipte üretilmektedir. Her iki biçimde % (8095) oranına varan boşluk ve % (0,5-20) oranında malzemeden oluşurlar. Gözenekler birbiri ile bağlantılı bir durumda
bulunuyorsa, bu tür yapıya “açık hücreli” (opened cell), hücrelerin her birinin içerisinde gaz hap-sedilmiş ve birbirinden
sızdırmazlık derecesinde duvarlarla ayrılmış ise “kapalı hücreli” (closed cell) alüminyum kö-pükler olarak adlandırılır. Şekil
1’de metal köpük örnekleri görülmektedir [5].

Şekil 1. Metal köpük örnekleri a. Açık hücreli b. Kapalı hücreli (gaz enjeksiyon) yöntemi ile üretilmiş c. Kapalı hücreli (toz metalurjisi
yöntemi) [5]

Yüksek ısı iletkenliği ve korozyon direnci nedeniyle, açık gözenekli alüminyum köpükler ısı eşanjörü olarak kullanılabilirler.
Kapalı gözenekli köpük metaller ise düşük ısı iletkenlikleri özelliğinden dolayı, yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadırlar.
Bu uygulamalara bilgisayar çipleri, soğutma radyatörleri ve güç elektroniği için mikro elektronik cihazlar örnek olarak
verilebilir. Şekil 2’de alüminyum köpükten yapılmış ısı değiştiriciler görülmektedir [5].

Şekil 2. Alüminyum köpükten yapılmış ısı değiştiriciler [5]

Metal köpüklü ısı değiştiriciler, kanatlı ısı değiştiricilerle çok benzer özelliğe sahiptirler. Tek fark kanatlarda metal köpük
tabakasının olmasıdır. Metal köpükler ısı değiştirici için kanat görevi görmektedirler. Metal köpükler için gözenek yoğunluğu,
hücre duvar kalınlığı ve köpük malzemesi cinsi hedef uygulamalar için ayırt edici özelliği oluşturmaktadır [5].

Şekil 3. Metal Köpük Isı Değiştiriciler [6-8]
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Metal köpük kanatlı ısı değiştiriciler, açık hücreli metal köpüklerden ve yaygın olarak alüminyum kanatlı köpük ısı
değiştiricilerden yapılmaktadır. Isı değiştiriciler de yüzey alanı ile transfer edilen ısı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Metal
köpük kanatlı ısı değiştiriciler, birim hacimde, konvansiyonel kanatlı ısı değiştiricilerden çok daha fazla yüzey alanına
sahiptirler. Metal köpük kanatlı ısı değiştiricilerde birim hacimdeki yüzey alanı 10,000 m2/m3 değerine kadar ulaşmaktadır [9].
Şekil 3'te metal köpük ısı değiştiricilerden bazı örnekler verilmiştir.
2. Deney Düzeneği
Kurulan deney düzeneğinin üstten görünümü Şekil 4’te verilmiştir. Eşanjörün birleştirilmesinde sızdırmazlığı sağla-mak
amacıyla sıvı conta kullanılmıştır [1].
Deney düzeneğinde kullanılan parça ve ekipmanları aşağıda verilmiştir.
 2 Adet su deposu
 2 Adet çamaşır makinesi su devir daim pompası
 2 Adet piriz
 1 Adet komütatör anahtar
 3 Adet sigorta
 1 Adet 8 kanallı haberleşme ünitesi
 1 Adet USB okuyucu bağdaştırıcı
 4 Adet termokupl (-50 – 600 °C)
 1 Adet termostatlı rezistans ( 30 – 100 °C)
 2 Adet küresel vana
 1 Adet dizüstü bilgisayar

Şekil 4. Deney düzeneğinin üstten görünümü

Eşanjör içerisine alüminyum köpük Termokupl’lardan gelen bilgileri haberleşme ünitesi aracılığıyla dijital ortama aktarmada
ara yüz programı olarak Autonics Daqmaster kullanılmıştır.
3. Isı Değiştirici ve Yapılan Deneyler
Tasarlanan ısı değiştiricisi iç içe geçmiş iki dikdörtgen borudan oluşmakta ve boruların içerisinde ise açık gözenekli
alüminyum metalik köpük ile doldurulmuştur. Sıcak ve soğuk akışkanlar pompalar aracılığıyla sıvı iletimi sağlamaktadır.
Şekil 5’te eşanjörün sökülmüş hali iç görünüşü ve toplama aşamaları verilmiştir.
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Şekil 5. Eşanjörün sökülmüş hali iç görünüşü ve toplama aşamaları
3.1. Alüminyum Köpük İçi Dışı Dolu
Yapılan bu deneyde sıcak su hattının yaklaşık 85 °C Sıcaklığını sabit tutmaya çalışılmıştır. Soğuk su eşanjör giriş sıcaklığı
yaklaşık 23 °C çıkış sıcaklığı 31 °C olduğu gözlemlenmiştir. Deney yapım aşamasında eşanjör soğuk hattı giriş ve çıkış
sıcaklıklar arasındaki farkın yaklaşık 7-8 °C olduğu, 7-8. dakikalardan sonra ise bu sıcaklık farkının 12-13 °C ‘ye kadar arttığı
grafikte gözlemlenmiştir. Deney sonunda 30 dakikalarda ise sıcaklık farkı giderek azalmış eşanjör giriş sıcaklığı 73 °C çıkış
sıcaklığı ise 78 °C civarlarında olduğu gözlemlenmiştir. Deney verilerinin grafiği Şekil 6’da görülmektedir.

Şekil 6. İçi dışı dolu paralel akış
3.2. Eşanjör İç Dış Düşük Debili
Yapılan bu deneyde bu deneyde eşanjörün içinde köpük varmış gibi düşünülerek köpüklü halindeki debisini vana ile manuel
olarak ayarlayıp deneyi başlattık. Deneyde sıcak su hattının sıcaklığını yaklaşık 80 °C sabit tutmaya çalıştık. Soğuk su hattının
ise eşanjör giriş sıcaklığı 14 °C eşanjör çıkış sıcaklığı ise 24 °C olarak grafiğe yansımıştır. İlk başta sıcaklık farkı yaklaşık
10 °C iken deneyin 30. Dakikasının sonunda ise sıcaklık farkı 1-2 °C dereceye kadar düştüğü gözlemlenmiştir ve eşanjör giriş
sıcaklığı 58 °C eşanjör çıkış sıcaklığı ise 60°C olarak gözlemlenmiştir (Şekil 7).

Şekil 7. İçi dışı düşük debili paralel akış

294

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

3.2. İçi Boş Dışı Köpük Malzemeyle Dolu Eşanjörler ile Köpüksüz Debi Ayarlı Eşanjörlerin Karşılaştırılması

Şekil 8’de içi dolu ve boş eşanjörülerin kıyaslaması yapılmıştır. Grafikten de görüleceği gibi köpük kullanılan eşanjör boş
olana göre çok daha iyi bir performans sağlamıştır. Deneyin başlarında fark daha az iken deney sonuna doğru aralarındaki fark
giderek açılmaktadır. Kıyaslanan bu deney grupların da ise köpüksüz olan eşanjörün ısı transfer hızı daha Alüminyum köpüklü
olana göre daha düşük olarak tespit edilmiştir.

Şekil 8. İçi boş dışı 2mm – 4mm gözenekli dolu ile köpüksüz paralel akışların karşılaştırılması.

4. Sonuçlar ve Öneriler
 Tüm deneylerde ortalama 10 dk boyunca sıcaklıklarda artış gözlemlenmiş ve sonrasında sıcaklık değişimi sabite yakın
olarak seyretmiştir.
 Eşanjörün giriş çıkış sıcaklık farkı ilk 10 dakida düzensiz olup sonradan sıcaklık farkı sabitlenmiştir.
 Deney süresince tüm grafiklerde ilk 18-20 dakika boyunca hızlı bir yükseliş sonrasında daha yavaş zaman ekseni boyunca
artış gözlenmektedir.
 Metal köpük içeren tüm deneyler boş eşanjör deneylerine göre daha iyi bir performans sağlamış olup, en iyi sıcak-lık artışı
hem iç hemde dış kısmı metal köpük ile doldurulan deneyde elde edilmiştir. Yağ soğutucu olarak kullanı-labileceği
sonucuna ulaşılmıştır.
 Farklı akış çeşitlerinde (ters akış vb.) deneyler yapılabilir
 Farklı gözenek yapılarındaki metal köpükler kıyaslanabilir.
 Farklı malzemelerden yapılmış metal köpükler birbirleri ile kıyaslanabilir.
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Abstract
Door carrier module is assembly of various components on a carrier plate which can be directly mounted onto the door inner
panel. Door module, save assembly time and cost in mass production at final vehicle assembly line. PP-LGF 30 material is
selected for use in door module. Long fiber reinforced thermoplastic polypropylene with glass filled fiber material (PP-LGF)
is used for various automotive applications as it has improved structural and material properties over conventional plastic
materials. Plastic door module made of PP-LGF material is manufactured using injection molding method. MOLDEX3D
software simulation was performed on the plastic door module part to check its manufacturability. Physical outputs were tested
to verify the product design. As a result, the plastic door module allow more flexibility of door shape and become lighter.
Keywords: CMM; MOLDEX3D Simulation; Plastic Door Module; PP-LGF Material.

1. Introduction
Doors are one of the major components in a car which provide easy access for passengers into the car. The present day cars
use steel door modules for door structure. Steel door modules are heavier, costlier for assembling and require more time during
assembly of doors due to non-integration of components. With the growing demand on car styling, comfort, safety and other
systems integration (window regulator, latch, speaker, motor and electronics) in the door, designing this system is a great
challenge to engineers.
Door system mainly consists of window glass, window regulator, door latch, sealing and structural components. These parts
are designed, manufactured and procured separately. They atteched directly onto the door inner panel. Unlike conventional
door systems, a plastic door module is an assembly of functional elements mounted onto a carrier plate.
The door module comprises of a carrier plate with window regulator, latch and its remote links, speaker, harness and glass
guide channel. The guide rail of window regulator is a major component in terms of weight and cost, could be integrated onto
carrier plate. Detailed figure of door module assembly is shown in Fig 1. The carrier plate is bolted to the inner panel.

Figure 1. Door module assembly
A door module should perform the following functions:
• Window regulator function
• Latch function
• Speaker function
• Sealing function
2. Mechanical Design
The vehicle architecture consists of sheet metal frame and functional components mounted on door inner panel. In designing
carrier plate, used instead of door inner panel, door components such as plastic brackets and window regulator main
*Corresponding author, E-mail: celik-semih@outlook.com
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components are integrated as much as possible on carrier plate, up to an extent allowed by vehicle structure. Existing CAD
models are used as reference to create a new model of door carrier module.
The guide rail of window regulator is designed so that it is produced as integrated onto carrier plate as one piece. The surface
on which the window carrier/sider runs, is kept the same as current vehicle so that the window moves on the same route. In
order to have a stiff carrier plate reinforcement ribs are added on the model,
Longitudinal and transverse forms are also added to increase the performance of the part in door crash tests. The outer
periphery of carrier plate is designed so that a circumferential groove is added so that a sealing system can be applied, shown
in Fig 2.

Figure 2. The outer periphery of carrier plate

Fixing elements are integrated on carrier plate as much as possible (i.e. self-tapping screws to plastic are used). CAD model
of door carrier plate with integrated window regulator is shown in Fig 3.

Figure 3. CAD model of door carrier plate

3. Material Selection
3.1. Carrier plate
Based on benchmark studies, long glass-fiber reinforced thermoplastic material "PP LGF 30" is selected to have stiff carrier
plate. Tradename of the material is STAMAX® 30YM240, its technical properties are shown in Fig 4.

Figure 4. Technical properties of STAMAX® 30YM240
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3.2. Sealing
A thixotropic, two-component polyurethane system is used. It consists of a filled resin component A and a hardener component
B. This is a mixed material which dries in a short time, has a very low water permeability and has high tear resistance.
4. Manufacturing
4.1. Injection tool design

MOLDEX 3D software simulation was performed to check part manufacturability, its dimensional stability and process
optimization study. Tool design Process shown in Fig 5.

Figure 5. Tool design process

Material shrinkage rate according to data card obtained from raw material manufacturer company, was applied to the tool.
Unlike standard plastic injection molds, it has been designed with a double-sided ejector system. Pre-hardened (38-42HRC)
tool material was selected as the material. Injection process parameters are set-up according to Moldex3D analysis, shown in
Table 1.
Table 1. Injection process parameters

Based on the experience and knowledge of the plastic injection process, the reasons and analysis of the negative results that
may occur during injection molding of the carrier plate are listed in a basic Process FMEA. Possible failures that can be seen
and analyzed, can be summarized as dimensional mismatches and unexpected results in material strengths. The possible causes,
consequences and solution actions of these failures during molding are listed for further designs.
4.2. Seal application
Process is done at supplier on a conventional CNC equipment, by programming according to carrier plate geometry. A
cleaning process called as “plasma cleaning” is applied for better performance of tear resistance and pouring of seal material
is conducted. Total process is 25 seconds. Then hardening time was according to raw material supplier definition. Fig 6 shows
the process application.
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Figure 6. The process application

4.3. Assembly
Window regulator was assembled as a regular Bowden cable type as shown in Fig 7.

Figure 7. Window regulator

Then other functional components assembly (fig 8):
 Glass guiding channel
 Fixing elements
 Harness

Figure 8. Other functional components
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5. Verification
5.1. Demensional
Carrier plate measurement result on CMM shows slight deviation from CAD which is not predicted by analyses (Fig 9).
This deviation shows no effect on function of the Door carrier module.

Figure 9. Carrier plate measurement result on CMM

5.2. Physical
Product engineering verification tests conducted on Door carrier module:


Functional audit: To evaluate product functional performance according to customer specification.



Forced entry: 700N load application on window in opening direction, to simulate the unexpected vehicle access.



Environmental life cycle: Cycling in temperature range between -30°C~80°C, including humidity & dust application,
to simulate the vehicle usage. Then continue to test until failure for comparison with conventional window regulator
(shown in fig 10).



Dynamic Heat creep: High Force application at maximum temperature with maximum relative humidity, while
running the window regulator.

Figure 10. Environmental life cycle

*On Vehicle tests conducted by OEM.
All test results are reported as satisfactory according to customer specific requirements.
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6. Conclusions
6.1. Product
A door module offers several advantages over conventional door systems. Some important advantages include:
 Weight saving: The plastic door module provides weight reduction on the vehicle due to reduced sheet metal on the door
inner panel
 Cost saving due to reduced operations at OEM as the Door carrier module is directly mounted to the door inner side, less
area in manufacturing site, less process;
 Manufacturing speed increases in the assembly line;
 Dry side mounting of motor and door electronic components;
 Free design limits.
6.2. Achievements of this study
Design of modular carrier systems and optimization of design parameters are provided.
For the first time, design and molding analysis has been performed with the material used and the analysis ability has been
improved.
Weak and important points were revealed in the injection molding analysis, accuracy of the analysis results and the ability of
interpretation were increased.
Research has been carried out for prototype production and information has been obtained about the production technologies
and feasibility analyzes of the project.
The prototype was produced and tests were performed on the prototype to demonstrate applicability.
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Abstract
Octane number (also called octane rating or octane index) is an important fuel property for spark ignition engines. The octane
number indicates the resistance to engine knock. Efforts to develop both fuel and engines continue in the world. As a general
rule, the fuel and the engine must be compatible with each other. Today, with the technological and strategic development of
components such as fuel system, ignition system and valve mechanism, the power densities (kW/L) of the engines increase.
However, high-octane fuels are used today. In this study, in order to investigate the relationship between octane number and
engine design, it is modeled in a simple way by using finite time thermodynamics. With the help of the model, the effect of
octane number on cycle start temperature, end-of-compression temperature, maximum cycle temperature and thermal efficiency was investigated and evaluated based on critical octane number. Although the octane number does not have a significant
effect on engine performance, it is theoretically shown that it is not possible to achieve the desired performance especially in
low octane fuels due to its limiting effect on compression ratio.
Keywords: Engine design; Finite time thermodynamics; Octane number; Otto cycle engine.

1. Introduction
The design characteristics of internal combustion engines and the properties of the fuel used also change. In spark ignition
engines, it is desirable for the combustion to start in a controlled manner with a spark plug. However, these engines are homogeneously charged (premixed working fluid). At the end of the compression process of the homogenized working fluid, a
spark is formed to increase the internal pressure and temperature of the cylinder. Thanks to this controllable combustion start,
the engine is operated under optimum conditions in terms of emissions, performance and/or economy [1, 2].
As a practical information, the thermal efficiency of an internal combustion engine is directly proportional to the compression
ratio. However, the main limitation of the compression ratio is the characteristic of the engine and in particular the fuel. In
spark-ignition engines, the combustion event is carried out towards the end of the compression process and the piston approaches the top dead center (TDC). This is to ensure that the maximum in-cylinder pressure is created after the piston slightly
passes the TDC (8-10 degrees from the TDC) [3]. It is therefore desirable that the fuel does not ignite before spark plug ignition.
Otherwise an early ignition will occur. This property of the fuel is expressed by the octane number [3, 4]. The octane number
is expressed as the resistance of the fuel to selfs ignition or auto ignition.
There are several accepted methods for defining the octane number. These are “Engine Octane Number” (MON), “Research
Octane Number” (RON) and “Anti Knock Index” (AKI). Any of these three methods can be used to express the octane number
of a fuel [4]. Different test procedures are used to define these three octane numbers. There are different test procedures for
RON and MON (Table 1).
Table 1. Test procedures for RON and MON [5]
Parameter
RON
MON
Intake Air Temperature
52 oC
149 oC
Intake Air Pressure
Atmospheric
Atmospheric
o
Coolant Temperature
100 C
100 oC
Engine Speed
600 rpm
900 rpm
Spark Timing
13 obTDC
14-26 obTDC
Compression Ratio
4-18
4-18

Due to the test procedure, RON and MON may be different. It is generally expected to be RON>MON. However, for some
*Corresponding author, E-mail: earabaci@mehmetakif.edu.tr
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fuels RON = MON. The relationship between RON and MON is expressed by the octane sensitivity (OS). OS is generally in
the range of 0-20. OS does not mean anything by itself and is generally used to calculate the Octane Index (OI). However, the
concept of Anti-Knock Index (AKI) or pump octane number (PON), which is the average of these two values, is also frequently
used to avoid confusion of RON and MON.
OS = RON − MON
AKI = PON = (RON + MON)/2

(1)
(2)

When determining RON, the engine operates at lower loads and conditions than MON. However, RON values are the same,
but MON values have different fuels. The OS values of these fuels are different. The desired fuel is RON=MON. However,
this may not occur due to the chemical structure of the fuel. For example, while RON is used for fuels in our country and
European countries, AKI is preferred in USA. If a fuel with a low OS value is used, the RON and AKI values will be equal or
very close to each other. The 95 octane fuel sold in our country is actually RON-95, MON-87, AKI-91 and OS-8. In the USA,
this fuel sells at 91 octane. The RON=MON=AKI used in this study was accepted as ON.
The identifier of the octane number is the iso-octane and n-heptane reference fuels. The ON value of the iso-octane is 100
while the ON value of the n-heptane is 0. A fuel with an ON value of 90 indicates the knock resistance of the 90/10 (vol./vol.)
iso-octane/n-heptane mixture. The knock resistance is expressed by auto ignition temperature (AIT) (Figure 1) [6-8].

Figure 1. Change of auto ignition temperature depending on ON [9]

In spark-ignition engines, combustion starts in a controlled manner thanks to the spark of the spark plug. However, as the
compression ratio (CR) increases, the internal pressure and temperature of the cylinder increases, so AIT is higher depending
on CR. Due to the linear relationship between ON and AIT, the relationship between CR and critical octane number (CON)
is as in Figure 2.

Figure 2. Change of CON depending on CR [8]
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In this study, finite time thermodynamics (FTT) model was created to determine the effect of ON on motor performance. For
the model, a detailed numerical study was made using the structural features of a single cylinder spark ignition gasoline engine
and the results were discussed.
2. Otto Cycle Engine Model
FTT, which is a popular subject of modern thermodynamics, is the adaptation of the heat or cooling cycles in the infinite time
in classical thermodynamics to real machines by taking into account the irreversibilities and the other losses that occur [10,
11]. Today, it is possible to find many scientific studies on this subject in recent years [12-17].
The TS diagram of the Otto cycle used in the model is as follows (Figure 3). In Figure 3, "s" is used to refer to reversible
processes for compression and expansion.

Figure 3. Ts diagram of the Otto cycle

The properties of the iso-octane (C8H18) and n-heptane (C7H16) fuels were used to identify the octane number (Table 2). Some
structural features of the LGA-340 have been used as the reference engine for the calculations. However, the engine operating
conditions were also obtained from the engine service/workshop/user manual (Table 3).
In the study, it was assumed that the combustion took place completely and the combustion products consisted of a certain
amount of CO2+H2O+N2 mixture which resulted in the complete combustion of fuel. At the beginning of the cycle, 10%
residual gas (RG) was assumed to be present in the cylinder. In the study, it was accepted that the specific heat vary depending
on the temperature. The coefficients used in the specific heat calculation are given in Table 4.
Table 2. Properties of fuels used in calculations [18]
Parameter
C8H18
Density (kg/L)
0.684
Molecular Mass (kg/kmol)
114
Lower Heat Value (MJ/kg)
44.43

C7H17
0.703
100
44.60

Table 3. Engine specifications [19]
Parameter
Value
Stroke Volume (L)
0.338
Engine Speed (rpm)
3600
Stroke-Bore Ratio
0.78
Volumetric Efficiency (%)
90 (for 3600 rpm)
Cylinder Wall Temperature (oC)
85-90 (87 accepted)
Compression Ratio
8.5:1

Parameter
a
b
R (kJ/kg)

Table 4. Derived coefficients for specific heat calculation [20]
Air
C7H17
C8H18
RG for C7H17
0.2882
0.0831
0.0729
0.2921
-0.121
-8.9215
-8.7858
-0.4054
0.1426
1.8323
1.8106
0.2035

RG for C8H18
0.2908
-0.3962
0.2016
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Some equations used in this study are as follows. Detailed information on the derivation of equations here is available in the
literature [20-26]. In the model, it is assumed that the working fluidconsists of fuel+air+residual gas mixture, irreversibility in
compression and expansion processes, and the residual gas temperature has an effect on cycle start temperature. According to
this model, the effects of different octane fuels on engine performance can be examined in a simple way.
𝑐𝑣𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ln 𝑇
𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝜇 = 𝑄̇𝑖𝑛 − 𝑄̇𝑜𝑢𝑡 − 𝑃𝜇
𝑚𝑓 𝜙 + 𝑥𝐴𝐹𝑠
𝑚𝑚𝑖𝑥 = 𝑚𝑓 + 𝑚𝑎 + 𝑚𝑟 =
(
)
𝜙
1−𝜓
𝑇3
𝑚̇𝑓 𝜙 + 𝑥𝐴𝐹𝑠
𝑎𝑚𝑖𝑥
𝑄̇𝑖𝑛 = 𝑚̇𝑚𝑖𝑥 ∫ 𝑐𝑣𝑚𝑖𝑥 𝑑𝑇 =
(
) 𝑏𝑚𝑖𝑥 [(𝑇3 ln 𝑇3 − 𝑇2 ln 𝑇2 ) − (𝑇3 − 𝑇2 ) (1 −
)]
𝜙
1
−
𝜓
𝑏𝑚𝑖𝑥
𝑇2
𝑄̇𝑖𝑛 = 𝑄̇𝑓 − 𝑄̇ℎ𝑡
𝑄̇𝑓 = 𝜂𝑐𝑜𝑚 𝑚̇𝑓 𝐻𝑢
4,18581 1,86876
𝜂𝑐𝑜𝑚 = −1,44738 +
−
𝜙
𝜙2
𝑇2 + 𝑇3
𝑄̇ℎ𝑡 = ℎℎ𝑡 𝐴ℎ𝑡 (𝑇𝑚 − 𝑇𝑤 ) = ℎℎ𝑡 𝐴𝑡𝑟 (
− 𝑇𝑤 )
2
−0,06
𝜀𝑣𝑑
0,8
ℎℎ𝑡 = 130 (
)
𝑃00.8 𝑇0−0.4 (𝑠𝑝 + 1,4)
𝜀−1
𝑇1
𝑚̇𝑓 𝜙 + 𝑥𝐴𝐹𝑠
𝑎𝑚𝑖𝑥
𝑄̇𝑜𝑢𝑡 = 𝑚̇𝑚𝑖𝑥 ∫ 𝑐𝑣𝑚𝑖𝑥 𝑑𝑇 =
(
) 𝑏𝑚𝑖𝑥 [(𝑇4 ln 𝑇4 − 𝑇1 ln 𝑇1 ) − (𝑇4 − 𝑇1 ) (1 −
)]
𝜙
1−𝜓
𝑏𝑚𝑖𝑥
𝑇4
1−𝜓
𝜓𝑅𝑟 𝑇𝑟 + (𝜙 + 𝑥 ) (𝜙𝑅𝑓 + 𝑥𝐴𝐹𝑠 𝑅𝑎 )𝑇0
𝜓𝑅𝑟 (𝑇4 − 𝑇0 )
𝐴𝐹𝑠
𝑇1 =
= 𝑇0 +
𝑅𝑚𝑖𝑥
3𝑅𝑚𝑖𝑥
𝑇2𝑠
𝑉2𝑠
𝑎𝑚𝑖𝑥 + 𝑏𝑚𝑖𝑥 ln(𝑇)
𝑑𝑉
∫ (
) 𝑑𝑇 = −𝑅𝑚𝑖𝑥 ∫
𝑇
𝑉
𝑇1
𝑉1
𝑇4𝑠
𝑉4𝑠
𝑎𝑚𝑖𝑥 + 𝑏𝑚𝑖𝑥 ln(𝑇)
𝑑𝑉
∫ (
) 𝑑𝑇 = −𝑅𝑚𝑖𝑥 ∫
𝑇
𝑉
𝑇3
𝑉3
𝜂𝑐 =

𝑊3→4
=
𝑊3→4𝑠
𝑃𝑒
=
𝑄̇𝑓

𝜂𝑒 =
𝜂𝑡ℎ

𝑊1→2𝑠
=
𝑊1→2

2𝑠
∫1 𝑐𝑣𝑚𝑖𝑥 𝑑𝑇
2
∫1 𝑐𝑣𝑚𝑖𝑥 𝑑𝑇
4
∫3 𝑐𝑣𝑚𝑖𝑥 𝑑𝑇
4𝑠
∫3 𝑐𝑣𝑚𝑖𝑥 𝑑𝑇

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

≅

𝑇2𝑠 − 𝑇1
𝑇2 − 𝑇1

(16)

≅

𝑇4 − 𝑇3
𝑇4𝑠 − 𝑇3

(17)
(18)

3. Results and Discussion
According to the model, cycle start temperature (T1), end compression temperature (T2), maximum cycle temperature (T3)
and effective thermal efficiency (TE) parameters were examined. The change of these parameters with respect to the octane
number (ON) was investigated in cases where the compression ratio (CR) or equivalent ratio (ER) was variable. Furthermore,
the possible knock zone is shown in the graphs.
T1 vs ON for ER=1.0
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Figure 4. Variation of cycle start temperature
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T2 vs ON for ER=1.0
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Figure 5. Variation of end compression temperature
T3 vs ON for ER=1.0
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Figure 6. Variation of maximum cycle temperature
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Figure 7. Variation of maximum cycle temperature

In Figures 4-7, the light green zone is called the "possible knock zone" and it indicates that there will be a engine knock in this
zone depending on the octane number. According to Figure 4, it is seen that the octane number has no effect on T1. When CR
is 8, T1 also changes depending on the ER change. T1 increases when ER> 1 (rich mixture) and T1 decreases when ER<1
(poor mixture). When ER is 1, T1 decreases as CR increases. This is due to the fact that more atmospheric air is taken into the
cylinder than the gas. Referring to Figure 5, it is seen that T2 decreases slightly as ON increases when CR is constant. T2
decreases when ER> 1 or ER <1 when CR is 8. When ER is equal to 1, T2 increases as expected after CR increases. When
the figure 6 is examined, it is seen that the octane number has no effect on the maximum cycle temperature (T3). However,
T3 increases due to CR. Figure 7 shows that as the ON increases for fixed CR, TE tends to decrease slightly. However, this
change is not significant. Thermal efficiency is higher when ER> 1 and thermal efficiency is lower when ER <1. Although it
is seen that TE increases with the increase of CR, these TE values cannot be reached because of the high CR values.
The results obtained here do not show the situation in other operating conditions since the engine is made according to the
catalog values at full load. However, it is seen that the tendency of engine performance compared to ON is generally this.
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4. Conclusions
This theoretical study deals with a simple modeling of the effect of ON on engine performance. As a result of detailed calculations made using the simple model, it is seen that ON has no significant effect of increasing or decreasing performance.
There is a direct correlation between ON and CR, and the ON ON fuel range to be used in low CR engines is considerably
higher than in high CR engines. The higher the CR, the higher the demand for ON, the higher the risk of knock. In this study,
the compatibility of CR with ON shows that it is important in terms of engine design. However, the use of high ON fuels such
as LPG or alcohols in high CR engines can be seen as a great potential advantage. According to these results, this study is
guiding especially for engine designers.
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Dört Silindirli Buji ile Ateşlemeli Bir Motor için Temel Elektronik Kontrol
Ünitesi Tasarımı
Fatih Şahin1, Anıl Gençer1, Emre Yıldırım1 ve H. İbrahim Bayrak1*
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Özet
Bu çalışmada dört silindirli buji ateşlemeli bir motorun ateşleme ve enjeksiyon sistemlerinin kontrolünü sağlayan bir
elektronik kontrol ünitesi geliştirilmiştir. Ateşleme avansı, dwell açısı gibi ateşleme ile ilgili parametreler ve yakıt püskürtme
süresi gibi enjeksiyon sistemi ile ilgili parametreler geliştirilen prototip elektronik kontrol ünitesi üzerinden değiştirilmekte ve
bu sayede motorun uygun şartlarda çalıştırılması sağlanmıştır. Prototip elektronik kontrol ünitesi üzerinden motor
parametreleri manuel olarak ayarlanabildiği gibi motor üzerinden gelen çeşitli sensör bilgileri yardımıyla bilgisayar üzerinden
de kontrol edilebilmektedir. Ayrıca motorun anlık çalışma parametreleri ve sensör bilgileri elektronik kontrol ünitesi
üzerindeki LCD ekranda görüntülenebilmektedir. Geliştirilen sistem yardımıyla motorun farklı yakıt türleri ve enjeksiyon
zamanlamasıyla çalıştırılması mümkündür. Bu özelliği sayesinde motor haritalarının belirlenmesinde kullanılabilecek
yapıdadır.
Anahtar Kelimeler: Ateşleme avansı; Buji ile ateşlemeli motor; Elektronik kontrol ünitesi; Yakıt enjeksiyon sistemi.

Basic Electronic Control Unit Design for a Four Cylinder Spark Ignition Engine
Abstract
In this study, an electronic control unit has been developed to control the ignition and injection systems of a four-cylinder
spark-ignition engine. Parameters related to ignition such as ignition advance, dwell angle and parameters related to injection
system such as fuel injection time are changed via the developed prototype electronic control unit, thus enabling the engine to
be operated in suitable conditions. Motor parameters can be adjusted manually via a prototype electronic control unit and can
be controlled via computer by means of various sensor information. In addition, the instantaneous operating parameters and
sensor information of the spark-ignition engine can be displayed on the LCD screen of the electronic control unit. With the
help of the developed system, it is possible to start the engine with different fuel types and injection timing. Thanks to this
feature, it can be used in determining the engine maps.
Keywords: Electronic control unit; Fuel injection system; Ignition advance; Spark ignition engine.

1. Giriş
Buji ile ateşlemeli bir motora ait yönetim sistemi, taşıt üzerinde bulunan sensör verilerini okumakta ve bu verileri
değerlendirerek taşıt üzerinde bulunan aktüatörleri harekete geçirmektedir. Şekil 1’de örnek bir taşıtta elektronik kontrol
ünitesine bilgi veren sensörler ve elektronik kontrol ünitesinin harekete geçirdiği aktüatörler gösterilmektedir.

Şekil 1. Elektronik kontrol ünitesinin basit blok diyagramı [1]
*Sorumlu yazar, E-mail: h.ibrahimbayrak06@gmail.com
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Dünya çapında motor kontrolü üzerine çok sayıda çalışma mevcuttur. Aşağıda bu konu üzerine yapılmış bazı çalışmalara yer
verilmiştir.
Zisser ve arkadaşları çalışmalarında; daha çok yol dışı çalışan ve küçük buji ile ateşlemeli motorların ilerideki düşük emisyon
ve düşük yakıt tüketimi taleplerini karşılamak amacıyla bu motorların hava yakıt karışımını ve ateşleme zamanlamasını
ayarlayan mekanik sistemin, uygun maliyetli elektronik bir kontrol sistemiyle değiştirilebilmesi için bir yol haritası
belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan motorun ateşleme sisteminin santrifüj kuvvet prensibine dayanıyor olması nedeniyle anlık
güç taleplerinde yakıt da fakirleşeceğinden yakıt tüketimi ve emisyonlar artmaktadır. Ayrıca ani güç taleplerinde gaz
kelebeğinin hızlı bir şekilde açılmasıyla motorda sallantı meydana gelmektedir. Elektronik ateşleme sistemi ile avans
miktarının kontrolü gerçek zamanlı olarak yük miktarına göre programlanabileceğinden hava yakıt karışımının en uygun
zamanda ateşlenebilmesi mümkün olacaktır. Ateşleme ve enjeksiyonun gerçek zamanlı olarak elektronik kontrolü gürültü,
karbondioksit, azot oksit ve titreşim emisyonlarının kontrol edilebilmesine olanak verir. Erken ve geç ateşlemenin motor
üzerindeki etkileri gözlemlenerek raporlanmıştır [2].
Businaro ve arkadaşları çalışmalarında; buji ile ateşlemeli bir motor için programlanabilir bir elektronik kontrol sisteminin
uygulanmasının metodolojisini test edilmesini avantajlarını, dezavantajlarını ve sınırlamalarını sunar. Bulundukları ülke
(Brezilya) mevzuatında belirtilen emisyon sınırlamalarını aşmadan motorun çalışmasını sağlayan ve aracın orijinal elektronik
kontrol ünitesi yerine kullanılabilen bir sistem geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada elektronik kontrol sistemine sağlanan
girdiler; motor suyu sıcaklık sensörü, emme havası sıcaklık sensörü, motor hız sensörü tarafından sağlanmıştır. Motorda
bulunan mekanik parçalar, hali hazırda maksimum verimi yakın optimize edildiğinden elektronik sistemlerin geliştirilmesi
motor performansının arttırılmasında, emisyon değerlerinin ve yakıt tüketiminin azalmasında daha etkin rol oynamaktadır. Bu
sebeple gelecekteki yönetmelik ve taleplere uygun motor çalışması sağlamak amacıyla elektronik bir sistem geliştirilmiştir [3].
Sacchi ve arkadaşları, buji ile ateşlemeli motosiklet motorlarında otomobil motorlarına göre birim güç başına emisyon
değerlerinin daha yüksek olmasından dolayı bu olumsuzluğu gidermek adına motosikletlerde uygun maliyetli bir elektronik
kontrol ünitesi geliştirmişlerdir. Otomobil motorlarında olduğu gibi gerekli analog fonksiyonlar bir denetleyicide toplanmıştır.
Bu fonksiyonları yerine getirmek için çeşitli sensörlerden gerçek zamanlı olarak bilgi toplanmıştır. Kullanılan analog sensörler;
emme manifold basınç sensörü, giriş hava ve motor sıcaklık sensörleri, dijital girişler ise; ateşleme ve konum sensörleridir.
Toplanan bilgiler programdaki döngüde kullanılarak aktüerler; enjektör, ateşleme bobin sürücüsü, rölanti düzenleyicidir.
Mikro denetleyiciye analog ve dijital pinlerdeki akımları kontrol ederek sensörlerden bilgi toplayıp işleticilere komut vererek
buji ile ateşlemeli motorun uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere hazırlanmış bir kontrol algoritması yüklenmiştir [4].
Scafati ve arkadaşları çalışmalarında; motosikletlerdeki artan emisyon gerekliliklerini sağlaması için bir elektronik kontrol
ünitesi geliştirmişlerdir. Geliştirilen elektronik kontrol ünitesi bir mikro denetleyiciye sahiptir. Yapılan çalışmada buji ile
ateşlemeli motorun hızı ve krank mili konumu, manyetik alan prensibine göre çalışan sensör tarafından üretilen kare dalga
sinyallerinin mikro denetleyicide değerlendirilmesi sonucu elde edilmektedir. Motor hızı ve konumuna göre rölanti kontrolü,
enjeksiyon kontrolü ve ateşleme kontrolü mikro denetleyici tarafından yapılmaktadır. Ateşleme avansı, dwell açısı, enjeksiyon
zamanlaması ve enjeksiyon süresinin belirlenmesinde temel motor hesaplamaları kullanılmıştır. Bu hesaplamalar ile bir
kontrol programı yazılmış ve mikro denetleyiciye yüklenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda motosikletler için düşük maliyetli
bir elektronik kontrol ünitesi geliştirilmiştir [5].
Mendonça ve arkadaşları, bir elektronik kontrol ünitesinin geliştirilmesi adlı çalışmalarında; ateşleme avansı ve enjeksiyon
zamanlamasının kontrolü için bir algoritma geliştirmişlerdir. Geliştirilen algoritma piston konum bilgisini, dişli çark üzerinde
bulunan geniş diş açıklığının, piston ÜÖN konumu ile eşleştirilmesiyle elde etmektedir. Ayrıca algoritma içerisine bir harici
kesme fonksiyonu eklenerek ateşleme avansının ve enjeksiyon zamanlamasının tam zamanlı kontrolü sağlanmaktadır.
Geliştirilen bu algoritma yazılıma dökülerek bir mikro denetleyiciye yüklenmiştir. Geliştirilen ECU’ nun teorik testlerinde
buji ile ateşlemeli motorun tek silindirli ve 4 zamanlı olduğu, enjeksiyon zamanlaması ve ateşleme avansının sadece kelebek
açıklığı ve motor hızına bağlı olduğu kabul edilmiştir fakat yapılan testler sonucunda sistemin modifiye edilerek daha
kompleks yapılarda kullanılabileceği tespit edilmiştir [6].
Fujun ve arkadaşları değişken ateşleme kontrol sistemi adlı çalışmalarında mikroişlemciye sahip bir ateşleme kontrol sistemi
ele almaktadırlar. Buji ile ateşlemeli motorun verimi vuruntu miktarı azaldıkça artmaktadır yapılan çalışmada değişken bir
ateşleme sistemi kullanarak bunun motor verimi ve vuruntu değerlerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Sitem algoritması
temel akış programı ve birkaç kesme programından meydana gelmektedir. Geliştirilen sitemin temel akışı şu şekildedir; bir
çevrim sırasında vuruntu sensöründen alınan maksimum değer kaydedilir. Ardından bir çevrimde elde edilen maksimum
vuruntu değeri ile birkaç çevrimin maksimum vuruntu değerlerinin ortalaması dikkate alınarak 2 parametreli ateşleme ayar
metodu kullanılır. Geliştirilen sistemin buji ile ateşlemeli motoru üzerinde gerçekleştirilen testleri sonucu şu sonuçlara
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varılmıştır; sistemin yazılım ve donanım anlamında geliştirilmesi mümkündür ve sistem motoru vuruntudan efektif bir şekilde
koruyarak motor torkunda artış sağlamaktadır [7].
Solovyov ve arkadaşları, buji ile ateşlemeli bir motorun mikroişlemci tabanlı elektronik kontrolünün geliştirilmesi adlı
çalışmalarında lambda sensörünün karakteristik yapısındaki keskin değişimden kaynaklanan olumsuzlukları gidermeyi
amaçlamaktadırlar. Bu olumsuzluğu gidermek adına histerezis esaslı bir mantık devresi geliştirilerek kontrol sistemine ilave
edilmiştir. Geliştirilen mantık devresi; transistor, osilatör, diyot ve kondansatör gibi elektronik elamanları içermektedir.
Lambda kontrol sistemini çalıştırmak amacıyla Matlab üzerinden bir matematiksel model geliştirilmiştir. Sistemin
doğruluğunu test edebilmek amacıyla VAZ 21074 motoruna ait motor kontrol sistemine mantık devresi ilave adilmiş ve
deneyler gerçekleştirilmiştir, mikroişlemci olarak 8bitlik ATMEGA48-20Au kullanılmıştır. Deneyler sırasında mantık
devresine ait çıkış voltajları dijital bir osiloskop yardımıyla kayıt altına alınmıştır. Gerçekleştirilen deneyler sonucunda,
kullanılan mantık devresinin yakıt ekonomisine olumlu katkı yaptığı ve egzoz gazı içerisindeki yararlı madde miktarını
azalttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca mantık devresinin, kontrol sisteminin doğruluk ve hızında gelişim sağladığı belirlenmiştir
[8].
Januario ve arkadaşları çalışmalarında sıkıştırma ile ateşlemeli bir motorun %100 sulu etanol ile çalışmasını sağlamak
amacıyla enjeksiyon sistemi, ateşleme sistemi ve gaz kelebeği konumunu kontrol eden bir sistem geliştirmişlerdir. Gaz
kelebeği konumunu, enjeksiyonu ve ateşleme zamanlamasını kontrol ederek silindir içi basıncı azaltma, yanma prosesini ve
motor hızını kontrol etme işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Motorun farklı lokasyonlardaki çalışması boyunca bağıl nem,
ortam sıcaklığı, yakıt tüketimi ve hava-yakıt oranı değerleri ölçülmüş ve bu ölçülen değerler bir yazılım ile görüntülenmiştir.
Oluşturulan yazılım aynı zamanda her çalışma koşulunda motorun yükünü kontrol etmektedir. Geliştirilen sistem etanolün
dizel motorlarında yakıt olarak kullanabileceğini göstermektedir [9].
Hao ve arkadaşları çalışmalarında sıkıştırma ile ateşlemeli bir motorun elektronik kontrolünün fonksiyon gerekliliklerini ve
kontrol stratejilerini analiz ederek sistemin akış diyagramının oluşturmuştur. Gerçek zamanlı sistem yazılımının tasarım
yöntemleri ile akış diyagramı daha ayrıntılı bir hale gelmiştir. Kontrol sisteminin çoklu görevleri belirlenmiş ve her bir görevin
özellikleri tasarlanmıştır. Sıkıştırma ile ateşlemeli motorun kontrol yazılımını geliştirerek verimlilik arttırılmıştır. Dizel motor
kontrol yazılımı için görev bölümü, görevlerin özellikleri ve veri akış analizi kullanılarak bir şablon oluşturulmuştur [10].
Scheten ve arkadaşları, silindir içi basıncın belirlenmesi için motor kontrol gelişimi temelli bir kontrol ünitesi tasarımı adlı
çalışmalarında; silindir içerisindeki basıncı okuyarak ortalama efektif basıncı, yanma başlangıcını ve maksimum basınç
noktası gibi değerleri hesaplamayı hedeflemişlerdir. Ayrıca hesaplanan bu parametreleri geliştirilen kapalı bir döngüde
kullanarak motor performansında ve emisyon değerlerinde gelişim kaydetmeyi amaçlamaktadırlar. Geliştirilen silindir basınç
kontrolü; silindir basınç sensörleri, mikro işlemci (timer ünitesine sahip), manifold mutlak basınç sensörü, kam mili konum
sensörü, krank mili konumunun belirlenmesi için encoderden oluşmaktadır bunları ilave olarak sensör sinyallerinin dönüşümü
için A/D dönüştürücüler sistemde mevcuttur. Geliştirilen sistemin deneysel testleri gerçekleştirilmiş ve gerekli parametreler
test sürecinde kaydedilerek değerlendirilmiştir [11].
Park ve arkadaşları, çalışmalarında dwell açısının belirlenmesi ile ilgili matematiksel eşitlikler ortaya koymuşlar ve bu
matematiksel eşitlikleri kullanarak bir yazılım oluşturmuşlardır. Dwell açısı geleneksel sinyallerde, bazı durumlarda hatalı
olarak hesaplandığından bu hataları elimine etmek için her hata durumuna uygun olarak yöntemler ileri sürmüşlerdir.
Oluşturulan yazılım motor hızı, rölanti hızı gibi parametreleri kullanarak dwell açısını belirlemenin yanı sıra sürücünün güç
talebini de hesaba katıp dwell açısını belirlemiştir. Dwell açısının doğru hesaplanmasının motor performansı üzerindeki önemi
açıklanmıştır. Dwell açısı her çevrim sonu tekrar hesaplanmıştır ve her bir hata tespitinde dwell açısı üzerinde düzeltme işlemi
uygulanmıştır [12].
Sankaralingam ve arkadaşları çalışmalarında bir RCCI motorun yani reaktivite kontrollü sıkıştırma ile ateşlemeli motor için
düşük maliyetli bir enjeksiyon sistemi üretmişlerdir. Bu motorlar çevrim olarak hem buji ile ateşlemeli motora hem de dizel
motoruna benzemektedir. Motor çalışırken yakıt olarak benzin ve motorin belirli oranlarda kullanılmıştır. Bu enjeksiyon
sürecini sağlayan enjeksiyon sisteminde hem sıkıştırma ile ateşlemeli hem buji ile ateşlemeli motor enjektörünü kumanda
eden bir mikrodenetleyici kullanılmıştır. Bu mikrodenetleyici kam milinden devir bilgisi alarak enjektörleri kumanda
etmektedir. Enjektörler yakıtın hava içinde iyi bir şekilde atomize olmasını sağlamak için emme portunun arkasında belirli
açılar ile yerleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda NOx emisyonlarında azalma görülürken diğer emisyonlarda artış görülmüştür
[13].
Tekeli ve arkadaşları çalışmalarında bilgisayar ile çevrim atlatmalı buji ile ateşlemeli bir motorunun motor fonksiyonlarını
kontrol etmişlerdir. Çalışmada enjeksiyon ve ateşleme sistemlerinin kontrolünü yapmak için bilgisayar destekli bir kontrol
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ünitesi kullanılmıştır. Motor hız ve konum bilgisini almak için enkoder kullanılmıştır. Enkoder sinyallerine göre dwell açısı
ateşleme zamanlaması ve enjeksiyon süresi gibi parametrelerin ayarlanması bilgisayar ile gerçekleştirilmiştir. Bu parametreler
belirlenirken motor yükü de dikkate alınmıştır. Tüm bu değişkenlerin kontrolünü sağlayan bir kontrol algoritması
mikrodenetleyici üzerine yüklenmiştir. Çalışmada oluşturulan kontrol ünitesinin motor üzerindeki etkileri yapılan deneyler
sonucu ortaya konulmuştur [14].
2. Geliştirilen Sistem
Geliştirilen sistem; buji ile ateşlemeli motor üzerinden gerekli verileri toplayan sensörler, bu sensörlerden gelen verileri dikkate
alarak ateşleme ve enjeksiyon sinyallerini üreten bir mikrodenetleyici (çalışmada içerisinde mikrodenetleyici içeren RobotDyn
Mega Pro 2560 Mini geliştirme kartı kullanılmıştır), ateşleme bobini ve enjeksiyon sisteminin sürülebilmesi için sürücü
devreleri, ateşleme avansı ve enjeksiyon süresi gibi parametrelerin eşzamanlı olarak ayarlanabilmesi için ayar butonları ile
gerekli parametrelerin çalışma sırasında gözlemlenebilmesi için eklenen bir LCD ekrandan oluşmaktadır. Sistemin genel blok
diyagramı Şekil 2’de gösterilmektedir. Sistemde bulunan geliştirme kartı, LCD ekran, ateşleme ve enjeksiyon sistemlerine ait
sürücü devreleri ile ayar butonları için çift taraflı bir devre kartı tasarlamıştır. Tasarlanan devre kartı baskı yöntemiyle imal
edilerek gerekli devre elemanları bu kart üzerine monte edilmiştir. Ayrıca mikrodenetleyicinin okuduğu sensör girişleri ile
sürücü devre çıkışları kart üzerine ilave edilen soketler yardımıyla sağlanmaktadır.

Şekil 2. Geliştirilen sistemin blok diyagramı

2.1. Sistem üzerindeki donanımlar
Geliştirilen sistemin girişleri; krank miline bağlanmış olan motor hızı ile piston konum bilgilerinin elde edildiği enkoder, motor
suyu sıcaklık sensörü, kam mili konum sensörü (hall etkili), gaz kelebeği konum sensörü ve lambda sensöründen oluşmaktadır.
Krank mili kasnak cıvatası üzerine bir mil yardımıyla bağlanan enkoder, optik prensibine göre çalışmaktadır. Enkoder
içerisinde bulunan ve bu çalışmada krank mili hareketiyle dönen delikli plaka yine enkoder içerisinde bulunan LED ve foto
diyotun iletime geçip ayrışmasını sağlamaktadır. Foto diyot ışık demetine maruz kaldığında bir kare dalga üretmektedir, diyot
tarafından üretilen kare dalgalar enkoder çıkışlarından okunabilmektedir. Bu çalışmada enkoder çıkışlarından yalnızca Z çıkışı
kullanılmaktadır. Bu çıkış krank milinin bir tam turunu bildiren sinyalleri içermektedir. Bu sayede tam tur sinyalleri arasında
geçen süre hesaplanarak motor hızı bilgisi hesaplanabilmektedir. Enkoderin motor üzerindeki konumu Resim 1‘de
gösterilmektedir.

Resim 1. Deney motoruna bağlanan enkoder
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Deney motoru ikiz ateşleme sistemine sahiptir. 180° KMA farkı ile bir motor devrinde iki kez ateşleme işlemi yapılmaktadır.
1. ve 3. silindirlerde bulunan bujiler ortak, 2. ve 4. silindirlerde bulunan bujiler ortak olarak ateşlenmektedir. Bu nedenle
ateşleme bobin kutusu içinde 2 adet primer ve 2 adet sekonder sargı bulunmaktadır. Primer devre akımları mikrodenetleyicinin
çıkış sürücülerini kumanda etmesi suretiyle kontrol edilmektedir. Ateşleme sistemi ile geliştirilen elektronik kontrol ünitesi
arasındaki bağlantılar Şekil 3’te gösterilmektedir.

Şekil 3. Ateşleme sisteminin bağlantı şematiği

Deney motorunda yakıt enjeksiyonu her silindir için müstakil olarak yapılmaktadır. Enjektörler elektronik olarak kontrol
edilmektedir. Geliştirilen devre kartı üzerinde bulunan mikrodenetleyici enjektörlere ait çıkış sürücülerini kumanda eder. Çıkış
sürücüleri üzerinden enjektör sargılarına akım gönderildiğinde enjektör iğneleri yukarı kalkar. Enjektör iğneleri yukarı
kalktığında yakıt pompasının basınçlandırdığı yakıtın manifold üzerinden silindirlere püskürtülmesi sağlanır. Enjektörler ile
geliştirilen elektronik kontrol ünitesi arasında bulunan bağlantılar Şekil 4’te gösterilmektedir.

Şekil 4. Enjeksiyon sisteminin bağlantı şematiği

Gaz kelebeği konum bilgisinin elde edilebilmesi için gaz kelebeği konum sensörü kullanılmaktadır. Sensör içerisinde bulunan
potansiyometre gaz kelebeği milinden hareket almaktadır. Sensör 0-5V arasında mile bağlı olarak analog çıkış sinyali
üretmektedir. Çıkış sinyali, geliştirme kartının analog girişinden okunarak LCD ekrana aktarılmaktadır. Gaz kelebeği konum
sensörünün bağlantısı Şekil 5’te gösterilmektedir.
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Şekil 5. Gaz kelebeği konum sensörünün bağlantı şematiği

Motor soğutma sıvısı sıcaklığının belirlenebilmesi için motor suyu sıcaklık sensörü kullanılmaktadır. Sıcaklık sensörü
içerisinde bulunan madde, motor sıvısındaki sıcaklık değişimine direnç değişimiyle karşılık vermektedir, bu sayede sıcaklık
bilgisine ulaşılabilmektedir. Sıcaklık sensörünün sisteme olan bağlantısı Şekil 6’da gösterilmektedir.

Şekil 6. Sıcaklık sensörünün bağlantı şematiği

Buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılan lambda sensörleri, egzoz gazlarının içerisindeki oksijen miktarına bağlı olarak bir
çıkış sinyali üretmektedir. Lambda sensörleri galvanik oksijen konsantrasyonu prensibine göre çalışmaktadır. Sensör
içerisinde bulunan zirkonyum elementinin bir yüzeyi referans atmosfer havasına diğer yüzeyi ise yanmış egzoz gazlarına
temas ettirilmektedir. Zirkonyum elementi karakteristik yapısı gereği oksijen farklılığına bağlı olarak gerilim üretmektedir.
Geliştirilen sistemde lambda sensör sinyal çıkışı mikrodenetleyici tarafından okunmaktadır. Lambda sensörünün sisteme olan
bağlantısı Şekil 7’de gösterilmektedir.
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Şekil 7. Lambda sensörünün bağlantı şematiği

Geliştirilen sistemde, motor üzerinde bulunan hall sensörü mikro denetleyiciye bağlanmıştır. Kam mili üzerinde bulunan hall
sensörünün çalışma prensibi manyetik alan prensibine dayanmaktadır. Sensörden okunan sinyaller yardımıyla kam mili
konum bilgisine ulaşılabilmektedir.
2.2. Geliştirilen elektronik kontrol ünitesinin tasarım süreci
Devre tasarımı, kiCAD programı yardımıyla oluşturulmuştur. Program yardımıyla oluşturulan devre şematiği Şekil 8’de
gösterilmektedir. Ardından aynı program kullanılarak tasarlanan, oluşturulan devre şematiğinin baskı devre bakır plaka
üzerine aktarılarak asit çözeltisinde beklemeye bırakılmıştır. Gereksiz bakır hatların asit çözeltisinde eritilmesiyle oluşturulan
devre kartı temizlenerek gerekli devre elemanları kart üzerine lehimlenmiştir. Tasarlanan devre kartının devre elemanlarının
yerleştirilmesinden sonraki görünümü Şekil 9’da gösterilmektedir.

Şekil 8. Geliştirilen elektronik kontrol ünitesinin KiCAD programında oluşturulan devre şematiği
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Şekil 9. Geliştirilen elektronik kontrol ünitesi

2.3. Bağlantı soketleri

Şekil 10. Aktüatör ve sensör soketleri

Motor hızını ve piston konumunu belirlemek için kullanılan optik enkoderin geliştirilen elektronik kontrol ünitesine
bağlantısını yapan D-SUB soketinin bağlantı özellikleri Şekil 11’ de gösterilmektedir.
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Şekil 11. Enkoder bağlantı soketi

2.4. Deney motoru
Tasarlanan elektronik kontrol ünitesinin yöneteceği buji ile ateşlemeli deney motorunun teknik özellikleri Tablo 1’de
gösterilmektedir.
Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri
Marka

Ford

Maksimum güç

66 kW – 5250 dev/dk. ’da

Maksimum tork

138 Nm – 3500 dev/dk.’ da

Motor hacmi

1,6 litre

Silindir sayısı

4

Silindir çapı

76 mm

Sıkıştırma oranı

10,3

Kurs boyu

88 mm

Valf yapısı

DOHC

Ateşleme sıralaması

1-3-4-2

2.5. Kontrol yazılımı
Geliştirilen kontrol yazılımı yardımıyla, motor hız bilgisi ile dwell açısı sürekli olarak hesaplanmakta ve ateşleme ve
enjeksiyon sistemlerinin yönetimi için gerekli çıkış sinyalleri üretilmektedir. Program buji ile ateşlemeli motorun hız
hesaplamasını yaparken krank miline bağlanan enkoder Z çıkışını dikkate almaktadır. Daha önce belirtildiği üzere enkoder Z
çıkışı krank mili bir tam turunu ifade etmektedir dolayısıyla ardışık iki Z sinyali arasında geçen süre krank milinin bir tam turu
sırasında geçen süreye tekabül etmektedir. Program içerisinde enkoder Z çıkışı harici bir kesme fonksiyonunu tetiklemektedir.
Ardışık iki Z sinyali arasında geçen süresinin belirlenebilmesi için ise geliştirme kartı üzerinde bulunan 16MHz’lik osilatör
kullanılarak mikrodenetleyici içerisinde dahili bir taşma kesmesi oluşturulmuştur. Taşma kesmesi mikro denetleyici içerisinde
bulunan 16 bitlik timer/counter4 sayıcısı kullanılarak ayarlanmıştır. Benzer işlemler dwell açısı içende gerçekleştirilerek
kontrol yazılımı içerisine ilave edilmiştir. Bunlara ek olarak program içerisine istenilen parametrelerin çalışma sırasında
eşzamanlı olarak LCD ekrana yansıtılabilmesi için gerekli yazdırma fonksiyonları eklenmiştir. Motor çalışırken enjeksiyon
süresi ve ateşleme avansının değiştirilebilmesi için kullanılan enkoder modüllerinden gelen sinyaller program içerisinde
okunarak avans açısı ve enjeksiyon süresi ayarlanabilmektedir. Program akış diyagramı Şekil 12’de verilmektedir.
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Şekil 12. Kontrol yazılımı ana akış şeması

2.6. Geliştirilen Sistemin Testleri
Geliştirilen devre kartının ve programın doğruluğunu test edebilmek amacıyla buji ile ateşlemeli motora ait elektronik kontrol
ünitesi devre dışı bırakılarak geliştirilen devre kartı devreye sokulmuştur. Ateşleme ve enjeksiyon sinyallerinin doğruluğunu
test edebilmek amacıyla osiloskop kullanılarak enkoder Z çıkışı ile geliştirilen sistem tarafından üretilen ateşleme ve
enjeksiyon sinyal çıkışları osiloskop üzerinde kıyaslanmıştır. Aynı anda devre kartı yardımıyla enjeksiyon ve ateşleme avansı
değerleri değiştirilerek sinyal çıkışlarının bu değişime doğru cevaplar verip vermediği gözlemlenmiştir. Resim 2’de enjeksiyon
süresinin 11ms değerine ayarlandığında sistem çıkış sinyalinin osiloskop görüntüsü verilmektedir. Resim 3’te enjeksiyon
süresinin devre kartı üzerinden 5 ms ayarlandığında alınan osiloskop görüntüsü verilmektedir. Yapılan basit deneyler
sonucunda sistemin doğru çalıştığı gözlemlenmiştir. Ayrıca dwell açısının doğruluğunu kontrol etmek için yapılan test ile
osiloskop ekranında primer devre akımının açık kalma süresi gözlemlenmiştir. Teorik hesaplama ile programa girilen
değerlerin doğru bir şekilde çalıştığı ve primer devre açık kalma süresinin yaklaşık 6,5 ms değerinde olduğu görülmüştür.
Resim 4’te osiloskop görüntüsü verilmektedir.
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Resim 2. Enjeksiyon süresi 11 ms değerine ayarlandığında alınan osiloskop görüntüsü

Resim 3. . Enjeksiyon süresi 5 ms değerine ayarlandığında alınan osiloskop görüntüsü

Resim 4. Primer devre akımının açık kalma süresini gösterern osiloskop görüntüsü
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3. Sonuçlar
Bu çalışmada prototip elektronik kontrol ünitesi ile yük altında olmayan buji ile ateşlemeli motorun ateşleme ve enjeksiyon
sistemleri uygun hava yakıt oranı ayarlanarak kontrol edilmiştir. Prototip elektronik kontrol ünitesi yardımıyla motor çalışırken
ateşleme avansı ve enjeksiyon süresine eşzamanlı olarak müdahale edilebilmektedir. Buji ile ateşlemeli bir motorun yük ve
hız haritaları dinamometre üzerinde yapılacak testler ile oluşturulabilir. Oluşturulan haritalar kullanılarak buji ile ateşlemeli
motorun hava yakıt oranı kontrolü bilgisayar üzerinden yapılabilir. Bu çalışmada aktif olarak kullanılan sensörler; gaz kelebeği
konum sensörü ve enkoderdir. Sistemde bağlantıları yapılan diğer sensörler (lambda sensörü, hall sensörü, sıcaklık sensörleri)
programa dahil edilerek daha hassas bir düzenleme sağlanabilir. Rölanti devirlerinde karşılaşılan düzensizlik motor üzerinde
bulunan rölanti motorunun devreye alınmasıyla minimuma indirilebilir.
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Sistematik Tasarım ve Biyomimikri ile Örnek Bir Çalışma: Yeni Bir
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Özet
Bilim ve teknolojik alanlardaki gelişmelerin temel amacı insanlara daha rahat ve güvenli bir hayat sağlamaktır. Bu durum
çeşitli yollar, hizmetler veya ürünler ile olur. İnsan hayatını kolaylaştıran ürünlerden birisi de bisiklettir. Bisikletin icat edilmesi
2-3 asır öncesine dayanmakla birlikte bu süreçte teknolojik ve ergonomik açıdan sürekli gelişmişlerdir. Bisikletler genelde
ulaşım, spor veya hobi gibi amaçlar için kullanılmaktadır. İki teker üzerinde gitmesi ve denge problemi, yol ve hava koşulları,
acemi ve tecrübesiz sürücüler, trafik yoğunluğu ve özel yolların eksikliği vb. gibi nedenlerden ötürü birçok bisiklet kazası
olmaktadır. Böylece bisiklet kullanıcılarının bazı koruyucu ekipmanlar kullanması şarttır. Özellikle bu tür olası kazalarda
sürücünün baş kısmının korunması ciddi ve ölümcül sonuçları önleyebilir. Bugün piyasada bisiklet sürücülerinin
kullanabileceği ve baş kısmı koruyacak birçok ticari kask satılmaktadır. Ancak bu ürünlerin kullanım, saklanma ve taşınması
oldukça sorunludur. Böylece kullanımı ve saklanması daha kolay, ergonomik ve emniyetli bir bisiklet kaskı tasarımı
gerekmiştir. Bu amaçla da Sistematik tasarım ve Biyomimikri yaklaşımı birlikte kullanılarak üç farklı özgün kask konsepti
tasarlanmıştır. Daha sonra da uygulanan bazı değerlendirme yöntemleri ile de bu üç farklı tasarım arasından en iyisi /
optimumu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında yapılan tasarımın piyasada mevcut olanlardan daha üstün ve ergonomik
niteliklerde olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bisiklet kaskı; Biyomimikri; Kavramsal tasarım; Sistematik tasarım; Tasarım yaklaşımı.

A Case Study with Systematic Design and Biomimicry: A New Bicycle Helmet Design
Abstract
The main objective of scientific and technological developments is to provide a more comfortable and safe life for people.
This happens through a variety of ways, services or products. Bicycle is one of the products that make human life easier.
Although the invention of the bicycle dates back 2-3 centuries, they have continuously developed technologically and
ergonomically. Bicycles are generally used for transportation, sports or hobby. There are many cycling accidents due to twowheel drive and balance problems, road and weather conditions, novice and inexperienced drivers, traffic density and lack of
private roads. For these reasons, bicycle users must wear some protective equipment. In particular, the protection of the driver's
head can prevent serious and fatal consequences in the event of such accidents. There are many commercial helmets on the
market today that can be used by cyclists and protect the head. However, the handling, storage and transportation of these
products is very problematic. This required an ergonomic and safe bicycle helmet design that was easier to use and store. For
this purpose, three different helmet concepts were designed by using Systematic design and Biomimicry approach together.
Then, some evaluation methods were used to determine the best / optimum of these three different designs. It is thought that
the design made within the scope of the research is superior to the existing ones in the market and has ergonomic qualities.
Keywords: Bicycle helmet; Biomimicry; Conceptual design; Design approach; Systematic design.

1. Giriş
Günümüzde sıkça kullanılan ulaşım araçlarından bir olan bisikletlerin tarihi 1700’lerde geliştirilen araçlara kadar
dayanmaktadır. 1800’lerde ise günümüzdeki genel bisiklet formu ve çalışma prensibi oluşturulmuştur [1]. Ulaşım aracı, spor,
hobi gibi amaçlar için kullanılan bisikletler zamanla çok yaygınlaşmış ve tercih edilmiştir. Yollardaki bisikletlerin artışı ve
aynı zamanda motorlu taşıtların sayısının fazlalığı kaza riskini artırmıştır. Bisikletlerin yapı itibarı ile kazalara açık bir taşıt
olduğu ve daha fazla risk taşıdığı bilinmektedir. Bisiklet kullanıcısının güvenli ve konforlu bir sürüş yapabilmesi ve olası
kazaları en az zararla atlatması için bisiklet kaskı, eldiven, dizlik, kolluk gibi koruyucu ekipmanlar geliştirilmiştir.
Bisiklet kaskı, sürücünün baş ve kafatasını olası bir kazada darbelere karşı koruyacak ekipmandır. Genelde bisiklet kaskları,
iç kısım ve dış kabuk olmak üzere iki ana yapıdan oluşur (Şekil 1). Dış kısımda, genellikle plastik türevi malzemeden yapılan
*Sorumlu yazar, E-mail: cemilesanlier@gazi.edu.tr
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ince ve sert bir ‘kabuk’, iç bölgesinde ise köpük katman vardır. Dış kabuk kaska esas şeklini verirken, iç kısımda yer alan
köpük koruma görevini sağlar. Kaskın iç kısmı polisterol, dış kabuk ise genelde polikarbonat malzemeden yapılır. Günümüzde
“in mold” yöntemi ile daha sert olan dış kaplama yumuşak iç katman ile birbirine kaynatılır, 150 bar basınç ile polisterol kabuk
polikarbonat kabuğa bastırılır ve 200°C’lik buhar ile birleştirilir [2]. İç köpük kısmın hafif olması çok önemlidir.

Dış plastik kabuk

İç polisterol kabuk

Şekil 1. Kask ve yapısı [3]

Sürüş sırasında meydana gelebilecek olası bir çarpmada, oldukça fazla miktarda enerji ortaya çıkar. Darbe anında, çarpma
noktasında ortaya çıkan yüksek miktarda enerji ve bu enerjinin değişimi Şekil 2 a-b’de gösterilmiştir. Kask, çarpma
noktasındaki enerjinin dönüşümünü sağlayarak sürücünün kazadan ciddi bir yara almasını önler.
a)

b)

Şekil 2. Çarpma anında enerji değişimi a) kask olmadığında, b) kask olduğunda [4]

2003 yılında Paris-Nice yarışında Andrey Kivilev’in yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetmesi ile kask kullanımı tekrar
gündeme gelmiş ve UCI (Union Cycliste lnternational – Uluslararası Bisiklet Birliği), profesyonel yarışlarda kask kullanmayı
zorunlu kılmıştır. Kask kullanımının zorunlu olmadığı 1950-90 yılları arası kazalarda ise 24 bisikletçi hayatını kaybetmiştir
[5]. Bugün Yeni Zelanda ve Avustralya’da kask kullanımı tüm bisikletçiler için zorunlu iken Fransa’da bu kural sadece 12 yaş
altı kullanıcılar için geçerlidir. Kask kullanımı ülkemizde zorunlu olmasa da güvenlik için önemi hemen herkesin malumudur.
Güvenli sürüş için koruma amaçlı sağlam ve ergonomik kasklar piyasada mevcut olmakla birlikte bunlarda bazı kullanıcı
istekleri göz ardı edildiği düşünülmektedir. Bu çalışmada sistematik tasarım ve biyomimikri yaklaşımları ile desteklenerek
çevre uyumlu ve kullanıcı dostu bir bisiklet kaskı tasarımı tanıtılmaktadır.
2. Tasarım Yaklaşımları
Bir ürün tasarımında kullanılan birçok farklı tasarım yaklaşımları mevcuttur [6]. Bu yaklaşımların birbirlerine göre avantajları
ve dezavantajları bulunduğu için tasarımı yapılan ürüne göre kullanılan yöntemler farklılık gösterebilir. Mevcut
yaklaşımlardan sistematik tasarım ve biyomimikri yaklaşımları bu çalışmanın içeriğini oluşturmuştur.
2.1. Sistematik Tasarım
1970’lerde Pahl ve Beitz tarafından önerilen Sistematik tasarım [7]; problemi kolay anlama, hızlı ve etkin çalışma, hata payını
azaltma ve optimum çözümler bulmayı sağlar [8, 9]. Tüm dünyada çok yaygın olan Pahl ve Beitz’in dört ana aşamadan oluşan
Sistematik Tasarım Yaklaşımının ikinci aşaması kavramsal tasarımdır [10]. Kavramsal Tasarım, Pugh (1991) tarafından
önerilen; ‘tasarım sürecinin ilk adımı olup projenin bütününün temsili, tüm alt sistemlerin toplamı’ olarak tanımlanmıştır [11].
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Kavramsal tasarım, mühendislik tasarım sürecindeki en kritik aşamadır [12]. Çünkü bu aşamada ürün maliyetinin yaklaşık %
80'i belirlenir ve bu durum hem üretilebilir olma hem de yaratıcılığı etkilemektedir [13, 14]. Yaratıcılık da kavramsal tasarımın
en önemli çıktısıdır [15]. Kavramsal tasarım; tasarım şartnamesine göre problemi soyutlamak, fonksiyon yapıları oluşturmak,
alt fonksiyonlara çözümler aramak, bulmak ve önemlileri seçmek, çeşitli konseptler oluşturmak ve değerlendirmek, iyi olanları
seçmek olmak üzere sekiz aşamadan oluşmaktadır.
2.2. Biyomimikri
Biyolojiden (doğadan) esinlenen tasarım sürdürülebilir olma kavramı ile ön plana çıkmış ve popüler olmuştur. Sürdürülebilir
olma kavramı zamanla olgunlaşmış ve Brunthland raporunda; çevre, ekonomi ve sosyal başlıkları altında toplanmıştır.
Bunların günlük hayata uygulanması yeni kuşak tasarımcılar tarafından mümkün olacaktır. Çünkü tasarımcılar sürdürülebilir
bir çevre ve dünya yaratmada önemli katkılar sağlayabilirler [16-20]. Araştırma sonuçlarına göre tasarım aracı olarak doğa
çok eskiden beri kullanılmakta olup yeni keşfedilmiş de değildir [21]. Leonarda Vinci’nin kuşlardan esinlenerek tasarladığı
uçan makineler bu yaklaşımın 15. yüzyıldan beri kullanıldığını göstermektedir. Disiplinler arası karakteri gereği bu yaklaşım
mühendislik ve biyoloji kapsamlı alanlar arası analojiler içermektedir [22].
Biyolojiden esinlenen tasarım yaklaşımı; Bionic (1960 J.E. Steele), Biomimetic (1950 Schmitt) [23], Biomimicry (1997
Benyus) [24], ‘Biomimesis, Biognosis, Bioinspiration, Bioanalogous design’ gibi terimlerle anılmış olup temelde doğanın
biçim, işlev ve sistemini taklit etmeye dayanır [25]. 1997’de J. Benyus tarafından somutlaştırılan biyomimikri kavramı, ‘bios’
yaşam ve ‘mimesis’ taklit kelimelerinden oluşur. Biyomimikri, doğayı taklit ederek mühendislik problemlerine çözümler
üretmeyi amaçlar. Bu işlem üç seviyede olur: 1. Biçim; doğada bulunan modelleri direk veya soyutlayarak form oluşturmak
(biçim vermek), 2. İşlev; model çalışma prensibini probleme uyarlamak, 3. Sistem; modelin bir sisteme uyumunu probleme
uyarlamak [26]. Probleme göre ilgili seviye üç aşamada uygulanarak çözümler bulunur. Biyomimikri, karmaşık problemlere
çözüm ararken ‘doğa bunu nasıl çözdü’ sorusuna cevap niteliğinde kısa sürede sürdürülebilir çözümler oluşturmaktadır.
2.3. Yöntemin Uygulanması

Şekil 3. Biyomimikri ile bütünleşik tasarım süreci

Önerilen tasarım süreci Şekil 3’de görüldüğü üzere sekiz aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama belirlenen problem için tasarım
şartnamesi hazırlamayı içerir. Buradaki ihtiyaçlardan önemli problemler belirlenerek fonksiyon şeması oluşturulur. Fonksiyon
şeması oluşturulurken biyomimikri yaklaşımı ile çözümün doğada mevcut olan bir çözüm ile eşleşmesi sağlanır. Bu tür alt
fonksiyon çözümlerinde yine doğaya başvurulur. Doğada mevcut olan sistemlerin çalışma prensibi, form, doku, işlev vb.
olarak probleme adapte edilmesi ile çözüm seçenekleri elde edilir. Daha sonra mevcut çözüm seçenekleri amaçlar ağacı,
değerlendirme çizelgesi ve değer profil diyagramı ile değerlendirilir. Böylece çözüm seçenekleri elenerek optimum çözüm
belirlenmeye çalışılır.
3. Bisiklet Kask Tasarımı
Kavramsal tasarım işleminin ilk basamağında ihtiyaç listesi oluşturulur. Piyasada bulunan bisiklet kaskları incelenerek ve
kullanıcılarla mülakat yapılarak belirlenen ihtiyaçlara dayalı bir tasarım şartnamesini oluşturulmuştur (Tablo 1). Buna göre bir
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bisiklet kaskından; maksimum koruma sağlaması, basit, sağlam, pratik, hafif, küçük ve ergonomik olması beklenmektedir.
Tablo 1. Bisiklet kaskına ait ihtiyaç listesi
Sıra
1
2
3
4
5
6
7

İHTİYAÇ LİSTESİ
İhtiyaçlar (İstek / Arzu)
Basit ve sade yapıda olmalı.
Darbelere karşı dayanaklı olmalı.
Pratik kullanılabilir olmalı.
Küçük hacimli olmalı.
Hafif olmalı (A).
Maksimum koruma sağlamalı.
Ergonomik olmalı.

İkinci aşamada tüm ihtiyaçları karşılayan ve ürüne ait çalışma prensibini içeren bir fonksiyon şeması oluşturulur. Fonksiyon
şeması tüm ve alt fonksiyon olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Kavramsal tasarımın üçüncü basamağı olan çalışma prensibini
belirleme sürecinde biyomimikri yöntemi ile problem formüle edilip, doğada bulunan çözümler ile kaskın koruma fonksiyonu
eşleştirilmiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi biyomimikri; çalışma prensibi, form ya da sistem gibi değişkenleri bir
mühendislik probleminde kullanmayı amaçlayan doğadan örnek/analoji almaya dayalı bir yöntemdir. Yani burada doğadaki
çözümler incelenmiş ve armadillonun çalışma prensip ve formunun bisiklet kaskı tasarımında analojik model (örnek) olarak
alınabileceği düşünülmüştür.
Armadilloların savunma mekanizması, tehdit altında kapanan ve mükemmel bir koruma sağlayan işlevselliğe sahiptir.
Armadillo, olası bir tehdit anında zırhını top haline getirerek kendini güvenli hale getirir. Zırh kısmı pullarla kaplı kemik
tabakasından oluşur ve hayvanın kuyruk, baş, ayak ve sırt bölgesini kaplar. Armadillonun bu işlevsel yapısı, bisiklet kask
sistemi ile büyük oranda benzerlik göstermektedir. Her iki örnekte de kapanmak için bir engele, bu sırada enerjiye ve durumu
korumak için bir uyarıcıya ihtiyaç duymaktadır. Şekil 4.a’da bisiklet kaskı ve Şekil 4.b’de de armadillonun fonksiyon yapısı
gösterilmiştir.

a)

b)
Şekil 4. Fonksiyon şeması, a) Kask, b) Armadillo

Armadillonun sisteminden uyarlanan bisiklet kaskı alt fonksiyon yapısı Şekil 5’te görülmektedir.

Şekil 5. Bisiklet kaskı alt fonksiyon şeması

Alt fonksiyon şeması sistemin bileşenleri ve aralarındaki ilişkiyi gösterir. Bisiklet kaskı kullanılmadığı zaman katlanması,
gerektiğinde tersine bir hareketle açılması ve kaskın kafaya yerleştirilmesi ile işlemin tamamlanması Şekil 5’teki şemada
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gösterilmiştir. Bu sistem, işlevsel olarak armodillo zırhının toplanmasına benzer ve biyomimikrik bir örnek model
oluşturulmasının temelini oluşturur. Bir sonraki aşamada sisteme ait işlevsel alt parça çözümleri yapılır. Satır ve sütunlardan
oluşan morfolojik matrisin ilk sütünü Şekil 6’ya göre belirlenen alt fonksiyonlardan, ilk satır ise bu fonksiyonlara getirilen
çözümlerden oluşmaktadır. Burada çözüm seçenekleri oluşturmak için biyomimikri teknik ve yöntemlerinden yararlanılmıştır.
Çözüm ilkeleri

1

2

3

Dikey

Yatay

Eksenel

Parça sabitleme

Menteşe

Sıkı geçme

İçiçe girme

Kaskı takma/giyme

Bağlama

Geçirme

Alt fonksiyonlar

Kaskı açma şekli

İtme

Katlama

İçiçe geçme

Kaskı katlama

Armadillo

Kirpi balığı

Kaplumbağa

Kaskı sabitleme

Menteşe

Sıkı geçme

Klips

Parça hareketleri

Şekil 6. Kaska ait morfolojik matris

Bisiklet kaskının kullanımında karşılaşılan en büyük problem kaskın kullanılmadığı süreçte saklanmasıdır. Bu sebeple,
kullanıcı kask hacmini mümkün olduğunca küçültmek istemektedir. Bu probleme getirilecek işlevsel çözüm, biyomimikri
yöntemiyle irdelenmiş ve Şekil 5’deki morfolojik matriste özellikle kaskı katlama işleminde çözüm önerisi olarak
kullanılmıştır. Biyomimikri yöntemini kullanmak için sistem çözümüne dair anahtar kelimelerin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu problem için belirlenen kaskı katlama işlemi; doğada canlıların korunması, toplanması, hacim- alan değiştirmesi gibi
anahtar kelimeler ile eşleştirilmiştir. Yapılan araştırmalar ile kaplumbağa, armadillo ve kirpi balığı biyolojik model olarak
belirlenmiş, özellikleri gruplandırılmış ve değerlendirilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Form - işlev değerlendirme tablosu

Biyolojik model

Durum
Normal
hali

Kaplumbağa
Tehlike
anında
Normal
hali

Armadillo
Tehlike
anında
Normal
hali

Kirpi balığı
Tehlike
anında

Form

İşlev
Uzuvları kabuğa çekme: Tehlike halinde
tüm uzuvlarını kabuğuna çeker. Tehlike
geçene kadar bu halini korur.

Dört parçalı zırhın yuvarlanıp top hali al
ması: Tehlike halinde kemik tabakalı yüz
eyler toplanarak top halini alır ve tehlike
sürecinde bu hali korur.

Hava veya su ile şişme: Tehlike halinde
karada ise hava; suda ise su ile kendini
şişirir ve tehlike sürecinde bu hali korur.

Tablo 2’ye göre seçilen üç hayvanın da ortak özelliği, bir tehlike anında uyarıcı ile şekil değiştirmek ve bu durumu tehlike
sona erene kadar korumaktır. Kaplumbağa, dört uzvunu kabuğu içine çekerek belirli bir oranda (hacim olarak) küçülür. İşlev
uygunluğu açısından parçalardan oluşan sistemler için daha ideal görünmektedir. Armadillo, tehlike anında bir top halini
alarak kompakt hale geldiği için daha fazla bir küçülme ve koruma söz konusudur. Kirpi balığı ise farklı olarak su ya da hava
yardımı ile hacim büyüterek koruma sağlar. Bu durumda, armadillo ve kirpi balığının belirlenen ana ihtiyaçlar için farklı
açılardan çözüm (analoji) olarak probleme uyarlama ön görülmüştür. Yapılan uyarlamalar ile üç tane önemli tasarım
yapılmıştır.
Tasarım 1
Armadillonun tehlike anında top halini alma durumundan yola çıkılmış ve Şekil 7’de görülen kask tasarımı yapılmıştır. Kafa
yapısı, armadillodaki bölgelere benzetilerek ön, iki yan ve arka olmak üzere 4 parçaya bölünmüştür (Şekil 7.a). Her bir
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parçanın armadillonun katlanma detayı ile örtüşmesi ve hacmin küçültülmesi için 3 farklı birleşim noktası ve 4 adet menteşe
detayı ile kaskın katlanması mümkün olabilir (Şekil 7.b). Kullanım anında parçalar açılarak kask formuna getirilir ve kullanım
sonrası ise katlanıp hacim küçültülür. Böylece kaskın kolay taşınabilir (veya saklanabilir) olması sağlanabilir.

a)

b)
Şekil 7. Armadillodan esinlenilen kask tasarımı 1

Tasarım 2
Bu tasarımda, armadillonun toplanma yöntemi farklı bir açıdan ele alınarak kaskın iki boyuta indirgenmesi ve daha rahat
taşınması öngörülmüştür. Şekil 8.a’da da görüldüğü gibi başın korunması için üç bölge oluşturulmuştur. Bu üç bölgenin
birleşimi olan kısımlarda, armadillonun toplanma detayı gibi kanallar ile esnek yapı oluşturularak kaskın kullanım aşamasında
katlanması sağlanmıştır. Üç parça, ortadaki parçada bulunan detay ile birleştirilmiştir. Dış kabuk yapının içine pedler
yerleştirilerek tam bir koruma sağlanmıştır. Kask kullanıldıktan sonra açılarak bir düzlem halini alır ve kolayca taşınabilir
(Şekil 8.b).

a)

b)
Şekil 8. Armadillodan esinlenen kask tasarımı 2

Tasarım 3
Kirpi balığı da biyomimikrik bir detay olarak mühendislerin kullanabileceği bir savunma mekanizmasına sahiptir. Tehlike
anında kendisini korumak için midesini şişirerek hacim olarak genişler ve düşmanlarına korku salar. Balık, mide şişirmesini
karada hava, suda ise su ile gerçekleştirmektedir. Balığın bu fonksiyonu ile bisiklet kaskının koruma fonksiyonu eşleştirilerek
yeni bir ürün tasarlanmıştır.

a)

b)

Şekil 9. Kirpi balığından esinlenen kask tasarımı
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Anılan tasarım Şekil 9.b’de görülmekte olup bu çözüm aksi yönde bir hareket ile hava aracılığı ile şişerek tam bir koruma
sağlamaktadır. Ayrıca kullanım anında ve kullanım dışında kullanıcıya ekstra bir yük oluşturmamaktadır.
Önemli ve umut verici tasarımlar belirlendikten sonra bu tasarımlar değerlendirilerek aralarından en uygunu / optimumu
seçilmelidir. Bu bağlamda önce bir amaçlar ağacı oluşturularak ölçütler ve yüzde değerleri belirlenir (Şekil 10). Belirlenen
bütün ölçütlerin son yüzde değerleri toplamı 1’e eşit olmalıdır. Bisiklet kaskı için önemli ölçütler ise; taşınabilirlik, parça
sayısı, parça hareketi, maksimum koruma ve pratiklik olarak belirlenmiştir.

Şekil 10. Bisiklet kaskı tasarımına ait amaçlar ağacı

Daha sonra buradaki ölçüt ve değerlere göre bir değerlendirme tablosu hazırlanır ve elde mevcut 3 farklı tasarım bir puanlama
işlemine tabi tutulur (Şekil 11). Yani, bu özel tasarım için tespit edilen ölçütler ve ağırlık (yüzde) değerlerine göre puanlama
yapılır. Sonuçta bir tasarım çözümü daha elenerek seçenek sayısı ikiye düşürülür.
Değerlendirme çizelgesi
Kriter

W

Tasarım 1

Parametreler

Oran

Değer

Tasarım 2
Ağırlık
Değeri

Oran

Değer

Tasarım 3
Ağırlık
Değeri

Oran

Değer

Ağırlık
Değeri

1

Taşınabilirlik

0.4

Hafiflik

Orta

6

2,4

Fazla

7

2,8

Fazla

8

3,2

2

Parça sayısı

0.21

Az parça

Orta

6

1,26

Orta

7

1,47

Orta

7

1,47

3

Parça hareket
i

0.09

Kolay Müdahal
e

Orta

6

0,54

Orta

8

0,72

Fazla

7

0,63

4

Max. koruma

0.15

Sağlamlık

Fazla

7

1,05

Fazla

8

1,2

Orta

6

0,9

5

Pratiklik

0.15

Basit

Orta

6

0,9

Fazla

7

1,05

Fazla

8

1,2

∑Wt=1

∑Wd1= 31

∑Wd2= 37

∑Wd3= 37

∑WAd1= 6,15

∑WAd2= 7,24

∑WAd3= 7,4

Şekil 11. Bisiklet kaskı için değerlendirme tablosu

Şekil 11’deki değerlendirme işleminde Tasarım 2 ve Tasarım 3 belirlenen ölçütlere göre daha iyi çözüm seçenekleri olmuştur.
Bu iki tasarım seçeneği arasından optimum çözümü tespit etmek için bir değer profil diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 12).

Şekil 12. Çözümlere ait değer profil diyagramı

Şekil 12’deki diyagram, kriterlerin ağırlık ve değerlerine göre düzenlenen dikdörtgenler içerir. Şekil 12’de hesaplanan değerler
baz alınarak kriterlerin eksik (zayıf) kaldığı kısımlar taralı alanlarla ifade edilmiştir. Buna göre Tasarım 2, daha az taralı alana
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sahip olduğu için optimum seçenek olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak seçilen Tasarım 2, hem tam koruma sağlayan hem de
kullanıcıların rahatça taşıyabilecekleri bir kask olmuştur. Bir plakanın kafa yapısına göre şekillendirilmesi ve özel formlu
plakanın kafa ile temas eden yüzeylerine darbe emici ped yerleştirilmesi ile kaskın yapısı oluşturulmuştur (Şekil 13.a, b).

a)

b)
Şekil 13. Optimum seçenek - Tasarım 2

Bu yapı ile düzlemsel bir form oluşturulmuş ve kaskın kullanılmadığı zamanlarda ise kolay bir taşıma öngörülmüştür. Pedler
sayesinde çarpma anında oluşacak darbe etkisi azaltılmış ve tam koruma sağlanmıştır. Kullanım anında Şekil 13.a’da
görüldüğü gibi plakanın orta bölmesinde yer alan birleştirme detayı ile kaskın kafanın formuna göre uygun şekil alması
sağlanmıştır. Böylece kask kullanım halinde Şekil 13.a’daki formu alıp tam bir koruma sağlarken; kullanım dışı halde (kolay
saklama / taşıma için) ise Şekil 13.b’de görüldüğü gibi açılarak düz bir şekil almaktadır. Kaskın fonksiyonunu belirlemek ve
bu forma ulaşmak için biyomimikri yöntemi, genel olarak ve etkin ürün tasarım sürecinde ise Sistematik yaklaşım (kavramsal
tasarım) kullanılmıştır.
4. Sonuçlar
Sonuç olarak bu çalışma ile ürün tasarım sürecinde kullanılan sistematik yöntemlerden kavramsal tasarım ve biyomimikri
yaklaşımı ile bisiklet kaskı tasarlanmıştır. Buna göre tasarım süreci;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kullanıcı istekleri analiz edilerek kavramsal tasarımın ilk basamağı olan ihtiyaç listesi oluşturulmuş,
Bu ihtiyaç listesini karşılayan ve ürünü tanımlayan fonksiyon yapısı biyomimikri yöntemi ile desteklenmiş,
Fonksiyon yapısını oluşturan alt fonksiyonlar belirlenerek morfolojik matris oluşturulmuş,
Bu matriste alt fonksiyonları karşılayan çözüm seçeneklerini belirlemek için biyomimikri yöntemi kullanılmış,
Belirlenen çözüm seçenekleri ile uygun çözümler oluşturulmuş,
Değerlendirme yöntemleri ile optimum seçime karar verilmiş ve
Biyomimikri yöntemi ile optimum seçenek geliştirilmiş ve nihai kask tasarımına karar verilmiştir.

Özet olarak; tüm bu yöntemlerden faydalanılması ve aşamaların uygulanması ile yeni, özgün ve inovatif bir kask tasarımı
yapılmıştır. Bu tasarımın mevcutlarından kullanım açısından daha kolay ve güvenli; saklama açısından ise daha pratik ve az
yer kaplayan bir karakterde olduğu belirtilebilir.
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Tümüyle Elektrikli Binek Tipli Bir Aracın Advisor Tabanlı Modellenmesi
ve Aerodinamik Direnç Değişiminin Batarya Performansına Etkisi Üzerine
Bir Çalışma
M. Akif Kunt 1
1

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri, Tavşanlı MYO, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 43300, Türkiye

Özet
Taşıt kaynaklı kirlenmeden çevreyi koruma ve ulaşımda daha verimli araçların kullanılması ile ilgili çalışmalar için yıllardır
devam etmektedir. Elektrikli araçlar bu amaçlara uygun olan en önemli alternatif teknolojilerden bi-risidir. Elektrikli araçların
verimliliğini artıran en önemli faktörlerden birisi aerodinamik direnç etkisidir. Taşıtın ae-rodinamik tasarımına bağlı olarak
değişebilen aerodinamik direnç kuvveti değişimi araç batarya performansını ve menzilini etkilemektedir. Bu çalışmada binek
tipli tümüyle elektrikli bir aracın ADVISOR taşıt simülasyon programı kullanılarak ECE-15 sürüş çevrimine göre 4 farklı taşıt
ön iz düşüm alanı oluşturulmuş, hava direnci değişimi, SOC durumu ve batarya geri kazanımı incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Aerodinamik direnç; Sürüş çevrimi; Elektrikli taşıt; İz düşüm alanı; Şarj seviyesi.

A Study on the Advisor Based Modeling of an All-Electric Passenger Type Vehicle and the
Effect of Aerodynamic Resistance Change on Battery Performance
Abstract
Studies on protecting the environment from vehicle pollution and using more efficient vehicles in transpor-tation have been
going on for years. Electric vehicles are one of the most important alternative technologies for these purposes. One salient
factor that increases the efficiency of electric vehicle is its aerodynamic resis-tance effect. The change in aerodynamic
resistance force, which varies depending on the aerodynamic design of the vehicle, affects vehicle battery performance and
range. In this study, four different vehicle drag area were designed for a passenger type all-electric vehicle using ADVISOR
vehicle simulation based on ECE-15 driving cycle, and air resistance change, SOC status and battery recovery were
investigated.
Keywords: Aerodynamic resistance; Driving cycle; Electric vehicle; Drag area; State of charge.

1. Giriş
Çevre duyarlılığı ve verimlilik bakımından elektrikli araçlar son zamanlardaki en uygun taşıtlardır. Sıfır emisyona sahip
elektrikli araçları şarj edecek elektrik, emisyon üreten tesislerde üretilse de araştırmalar elektrikli araçların km başına kirliliğe
yol açan araçlar arasında en iyi alternatif olduğunu göstermektedir [1]. Temel olarak batarya, elektrik motoru ve kontrol
ünitesinden oluşan elektrikli araçlar sahip oldukları bataryaların maliyet, ağırlık ve hacim problemleri sebebiyle uzun
mesafelere ulaşamamıştır [2]. Günümüzde de, EA’ların yaygın kullanımını azaltan faktörler; uzun şarj süresi ve araçların kısa
menzil mesafeleridir [3]. EA’larda temel enerji kayıpları başlıca enerji depolama sistemleri, elektrik motoru, güç aktarma
organları, yokuş direnci, hava direnci, yuvarlanma direnci ve ivmelenme direncidir. EA’ların menzillerinin artırılmasında en
önemli faktörler taşıt ön izdüşüm alanı, batarya enerji yoğunluğu ve yuvarlanma direnç katsayısıdır [4]. Genel olarak elektrikli
taşıtların enerji tüketimleri ile ilgili yaklaşımlar gerçek sürüş şartlarında standardizasyon sorunları nedeniyle simülasyon
programlarıyla gerçekleştirilmektedir [5-6]. Matlab-Simulink’ te EA’ların modellenmesiyle ilgili birçok çalışma
bulunmaktadır [7-19]. Bu çalışmalarda ECE-15 seyir çevrimi çeşitli elektrikli araç modellemesi yapılmış, tahrik, güç aktarma
ve enerji depolama sisteminde performans değişimleri sayısal ve grafik biçiminde elde edilmiştir. Bu bildiride tümüyle
elektrikli binek tipli bir aracın ADVISOR taşıt simülasyon programı kullanılarak benzetişimi yapılmış, 4 farklı taşıt ön
izdüşüm alanını oluşturularak ECE sürüş çevriminde hava direnci değişimi, State of Charge (SOC) durumu ve batarya geri
kazanımı incelenmiştir.

*Sorumlu yazar, E-mail: mehmetakif.kunt@dpu.edu.tr
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2. Tümüyle elektrikli araçların modellenmesi
ABD hükümeti tarafından kurulan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuarı (NREL-National Renewable Energy Laboratory
verimli yeni araçların gelişimine hızlandırmak için bir benzetişim programı geliştirmiş ve ADVISOR (Advanced Vehicle
Simulator) yazılımını yayımlamıştır. Büyük otomobil üreticilerinin ve üniversitelerin yazılımın gelişiminde yer almasıyla
yazılım güncellenmiş ve yeni özellikler eklenmiştir [20]. ADVISOR, Matlab ve Simulink ile kullanılan; model, veri ve komut
dosyalarından oluşan bir programdır. Bu program genel olarak; geleneksel, elektrikli, hibrit elektrikli ve yakıt hücreli araçların
performans, yakıt ekonomisi ve emisyonlarının analizi için hazırlanmıştır. Bu program gerçek bir test aracına ihtiyaç
duyulmadan taşıtın performansını tahmin edebilmekte, en uygun performans, yakıt ekonomisi ve emisyon karakteristiğini
sağlayan tasarımın belirlenmesinde ve boyutlandırılmasında kolaylık sağlamaktadır [21-26]. ADVISOR programında
kullanıcı giriş ekranı aracılığıyla, kullanılan aracın ölçülen, tahmin edilen ya da benzetişimi yapılan bileşenlerinin ve araç
verilerinin belirlenmesini, ikinci adımda da aracın sürüş hattı boyunca hız-zaman çizelgesi seçilmektedir. Daha sonra
benzetişim çalıştırılarak çıktılar sonuç ekranında gösterilmektedir. Grafiksel kullanıcı ara yüzü (GUI-Graphical User Interface),
kullanıcının; sürüş hattı boyunca hemen hemen tüm moment, hız, gerilim, akım değerlerini ve bir bileşenden diğerine aktarılan
gücün izlemesine imkan sağlamaktadır. ADVISOR, programın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, grafiksel kullanıcı ara
yüzünden de yararlanmaktadır. Benzetişimi yapılan aracın tipinin ve araç bileşenlerinin seçiminde kullanılan tanımlama ekranı
Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. ADVISOR giriş ekranı

Sürüş çevrimi olarak maksimum hızı 50 km/h olan ve düşük hızlarda kullanılan ECE-15 seyir çevrimi seçilmiştir. Sürüş
çevrimine ait özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo1. Sürüş çevriminin özellikleri
Değerler
Birimler
Veriler
Süre
195
s
Mesafe
0.99
km
Maksimum hız
50
km/h
Ortalama hız
18.26
km/h
Maksimum ivme
1.06
m/s2
Maksimum yavaşlama ivme
-0.83
m/s2
si
Rölanti süresi
64
s
Duraklama sayısı
3

2.1. Aracın Hareketine Etki Eden Kuvvetler
Aracın hareketine etki eden temel kuvvetler çevresel faktörlerinde etkili olduğu direnç kuvvetleri ve direnç kuvvetlerini
karşılamak üzere motor tarafından üretilen gücün tekerleklere kadar iletilmesini sağlayan tahrik (çekiş) kuvvetidir. Direnç
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kuvvetleri denklem 1’de gösterilen lastiklerdeki yuvarlanma direnci (𝐹𝑦 ), aerodinamik (hava) sürtünme (𝐹ℎ ), aracın aşması
gereken atalet direnci (𝐹𝑎 ) ve eğim direnci (𝐹𝑒 )’dir. Aracın tahrik edilebilmesi için tüm bu dirençlerin aşılması gerekmektedir.
𝐹𝑡 = 𝐹𝑦 + 𝐹ℎ + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑒

(1)

𝐹ℎ = 0.5 𝜌 𝐶𝑥 𝐴 𝑣 2

(2)

(2) no’ lu denklemde (ρ) havanın yoğunluğu, (𝐶𝑥 ) aerodinamik direnç katsayısını, (A) karakteristik iz düşüm alanını (v) ise
taşıt hızını ifade etmektedir. Hava direnci üzerinde aerodinamik direnç katsayısı ile karakteristik iz düşüm alanı taşıt tasarımı
ile ilgili olup taşıt performansına önemli ölçüde etki etmektedir. Aerodinamik direnç katsayısı, cismin şekline bağlı olarak
hava akımı içinde oluşturduğu süreksizlik ve girdaplar gibi akış bozulmalarının etkisini gösteren bir sayıdır. Akışkan
içerisindeki cisim akışta ne kadar az bozulma meydana getiriyorsa, aerodinamik direnç katsayısı ve direnç kuvveti o oranda
az meydana gelmektedir.
2.2. SOC (State of Charge)
Batarya şarj miktarı (SOC) genellikle bataryada kalan şarj’ın 𝑄(𝑡) , batarya nominal kapasitesine 𝑄𝑜 oranı olarak
verilmektedir. Bu değer 0-1 arasında değişmektedir. Batarya şarjı hesaplamalarında kullanılan diferansiyel denklemler;
𝑆𝑂𝐶 (𝑡) =

𝑄(𝑡)

(3)

𝑄𝑜

𝑄(𝑡) = 𝐼(𝑡)
𝑑𝑆𝑂𝐶
𝑑𝑡

=

(4)

𝐼(𝑡)

(5)

𝑄𝑜

2.3. Kinetik enerji geri kazanımı
Aerodinamik kayıpların taşıtın menzilini artıran rejeneratif kazanımına da etkisi bulunmaktadır. Rejeneratif frenleme
vasıtasıyla frenleme sırasında kazanılamayan enerjinin (𝑃𝑓𝑟,𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝 ) yanı sıra elde edilen enerjinin bir kısmı da, Aerodinamik
etkenlerden dolayı oluşan kayıplar ( 𝑃𝑎,𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝 ), Geri kazanılan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi, aktarımı ve
regülasyonu sırasında ortaya çıkan kayıplar (𝑃𝑡𝑟,𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝 ), Elektrik motorunun kayıpları (𝑃𝑒𝑚,𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝 ), Mekanik aksam kayıpları
(𝑃𝑚𝑒𝑘,𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝 ), Depolama ünitesinde kullanılan bataryanın çeşidine bağlı olarak (kursun-asit, lityum-iyon, nikel-kadmiyum,
ultra kapasitörler vb.) şarj ve deşarj işlemleri sırasındaki kayıpları (𝑃𝑏𝑎𝑡,𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝 ), gibi sebeplerden kaybedilmektedir. Tüm bu
kayıplardan sonra bataryada depolanmak üzere KERS ile geri kazanılan net enerji (𝑊𝐾𝐸𝐺𝐾 ) aşağıdaki şekilde gösterilebilir
[27].
𝒕

𝑾𝑲𝑬𝑮𝑲 = ∫𝟎 (−𝑷𝒗 (𝒕) + 𝑷𝒇𝒓,𝒌𝒂𝒚𝚤𝒑 (𝒕) + 𝑷𝒂,𝒌𝒂𝒚𝚤𝒑 (𝒕) + 𝑷𝒕𝒓,𝒌𝒂𝒚𝚤𝒑 + 𝑷𝒆𝒎,𝒌𝒂𝒚𝚤𝒑 + 𝑷𝒎𝒆𝒌,𝒌𝒂𝒚𝚤𝒑 + 𝑷𝒃𝒂𝒕,𝒌𝒂𝒚𝚤𝒑 )𝒅𝒕

(7)

3. Materyal ve Metot
Bu çalışmada tümüyle elektrikli binek tipi bir elektrikli otomobilin modellemesi yapılmıştır. Modellemesi yapılan taşıta ait
model parametreleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Taşıta ait model parametreleri
Veriler
Değerler
Taşıt kütlesi
1465
Tekerlek yarıçapı
0.3
Yuvarlanma direnç katsayısı
0.009
Yerçekimi ivmesi
9.81
Hava yoğunluğu
1.204
Rejeneratif frenleme oranı
30
İnvertör verimi
95
Konvertör verimi
95
Batarya verimi
95

Birimler
kg
m
m/s2
kg/m3
%
%
%
%
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Diferansiyel redüksiyon oranı
Elektrik motor verimi
Lastik ölçüleri
Batarya modül sayısı
Batarya kapasite

10
10
205/60 R15
26
80

%

Ah

Simülasyon verileri ADVISOR taşıt simülasyon programından elde edilmiştir. ( 𝐶𝑥 ) aerodinamik direnç katsayısı, (A)
karakteristik izdüşüm alanı değiştirilerek 4 farklı taşıt ön kesit alanı elde edilmiştir. Ayrıca elde edilen ön kesit alanı literatürde
de kullanılan taşıt ön kesit alanı verileridir [28]. Sürüş çevrimi olarak elektrikli taşıtların şehir içi sürüşlerinde daha verimli
olması sebebiyle ECE-15 sürüş çevrimi seçilmiştir. ECE-15 sürüş çevrimine göre farklı çevrim sayılarında meydana gelen
hava direnci, SOC değişimi, batarya geri kazanımı performansları benzetilmiştir. Ayrıca aracın durgun hava içerisinde hareket
ettiği varsayılarak rüzgar hızı dikkate alınmamıştır. Yuvarlanma direncinin değişmediği ve yol eğiminin olmadığı
varsayılmıştır.
4. Modelleme Sonuçları

Şekil 2. Çevrim sayısına bağlı hava direnci değişimi

Şekil 2’de çevrim sayısına bağlı hava direnci değişimi gösterilmiştir. En yüksek hava direnci 𝐶𝑥 𝐴 = 0.78 𝑚2 ’de 2342 N
olarak meydana gelmiştir. 𝐶𝑥 𝐴 değerinin azalmasıyla hava direnci de azalmaktadır. Çevrim sayısının artmasıyla birlikte tüm
𝐶𝑥 𝐴 değerleri için doğrusal bir hava direnci artışı meydana gelmiştir. En düşük hava direnci 10 çevrim için 𝐶𝑥 𝐴 =
0.39 𝑚2 ’de 231 N olarak meydana gelmiştir. 𝐶𝑥 𝐴 değerinin 2 kat artması hava direncinde 5 kat bir artış meydana getirmiştir.
En yüksek hava direnci 50 çevrim için 𝐶𝑥 𝐴 = 0.78 𝑚2 ’de 2342 N olarak meydana gelmiştir.

Şekil 3. Çevrim sayısına bağlı SOC değişimi
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Şekil 3’te çevrim sayısına bağlı SOC değişim grafiği verilmiştir. 10 çevrim için en yüksek şarj seviyesi 𝐶𝑥 𝐴 = 0.39 𝑚2
değeri için % 96.3 olarak hesaplanmıştır. Aynı çevrim sayısı için en düşük SOC değeri 𝐶𝑥 𝐴 = 0.78 𝑚2 değeri için % 94.3’
tür. Çevrim sayısının artmasıyla tüm 𝐶𝑥 𝐴 değerleri için SOC değeri azalmaktadır. Genel olarak 𝐶𝑥 𝐴 değerinin artması
yavaşlama sırasında fren sisteminin sağlaması gereken frenleme enerjisini azaltarak SOC değerini azaltmıştır. 𝐶𝑥 𝐴 değerinin
2 kat artması SOC değerinde % 3 bir azalma meydana getirmiştir.

Şekil 4. Çevrim sayısına bağlı olarak batarya geri kazanımı

Şekil 4’te çevrim sayısına bağlı batarya geri kazanım değişim grafiği verilmiştir. Tüm çevrim sayılarında en yüksek batarya
geri kazanımı 𝐶𝑥 𝐴 = 0.39 𝑚2 değerinde elde edilmiştir. 𝐶𝑥 𝐴 değerinin artması bataryalarda geri kazanılan enerji
miktarını da azaltmaktadır. 50 çevrim sayısında maksimum 𝐶𝑥 𝐴 = 0.39 𝑚2 değerinde 4312 kJ geri kazanım elde edilmiştir.

Şekil 5. Zamana bağlı hava direnci grafiği

Şekil 5’te zamana bağlı hız ve hava direnci grafiği gösterilmiştir. Tüm çevrim boyunca 𝐶𝑥 𝐴 değeri yüksek olan modelde en
yüksek hava direnci elde edilmiştir. 1 çevrime göre 𝐶𝑥 𝐴 = 0.39 𝑚2 değeri için ortalama 117.9 N, 𝐶𝑥 𝐴 = 0.78 𝑚2 değeri
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için ortalama 239.02 N hava direnci meydana gelmiştir. ADVISOR benzetişim programında tüm çevrimin tamamlanması
sebebiyle bu grafiklerden menzille ilgili bir yorumda bulunmak mümkün olmamıştır.

Şekil 5. Zamana bağlı batarya enerji değişimi

Şekil 5’te 1 seyir çevrimi için zaman bağlı batarya enerji değişim grafiği verilmiştir. 𝐶𝑥 𝐴 değeri yüksek taşıtlarda taşıt tahriki
için verilen elektriksel güç miktarı daha fazladır. Aerodinamik direnç kayıpları daha az olan 𝐶𝑥 𝐴 değeri düşük taşıtlarda
bataryalardan çekilen elektriksel güç miktarı daha azdır. 1 çevrime göre bataryalardan çekilen ortalama güç miktarlarına
bakıldığında 𝐶𝑥 𝐴 = 0.39 𝑚2 olan tasarımda 2393.7 W, 𝐶𝑥 𝐴 = 0.78 𝑚2 olan tasarımda 2529.5 W güç çekilmiştir. 2
tasarım arasında 𝐶𝑥 𝐴 değerine bağlı olarak %5 güç farkı meydana gelmiştir.
5. Sonuçlar
ECE sürüş çevrimine göre çevrim sayısının artmasıyla birlikte tüm 𝐶𝑥 𝐴 değerleri için doğrusal bir hava direnci artışı
meydana gelmiştir. 50 sürüş çevriminde 𝐶𝑥 𝐴 değerinin 2 kat artması hava direncinde 5 kat bir artış meydana getirmiştir.
𝐶𝑥 𝐴 değerinin artması yavaşlama sırasında fren sisteminin sağlaması gereken frenleme enerjisini azaltarak SOC değerini
azaltmıştır. 𝐶𝑥 𝐴 değerinin 2 kat artması SOC değerinde % 3 bir azalma meydana getirmiştir. Ayrıca 𝐶𝑥 𝐴 değerinin artması
elektrikli aracın aktarma elemanlarındaki kayıplardan sonra bataryalarda geri kazanılan enerji miktarını da azaltmaktadır. 1
çevrime göre 𝐶𝑥 𝐴 değeri en yüksek tasarımla en düşük olan tasarım arasında bataryadan çekilen ortalama güç
değerlerinde %5 fark meydana gelmiştir. Rüzgar hızının aerodinamik dirence etkisi ve elektrikli aracın kat edeceği maksimum
mesafeye etkisi bu çalışmada ele alınmamıştır.
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UV Işın ile Toplu Taşıma Araçları için Sterilizasyon Cihazı Tasarımı
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Özet
Artan dünya nüfusu ile birlikte toplu taşıma araçlarının kullanımı da artış göstermektedir. Toplu taşıma araçları her gün
milyonlarca insan tarafından kullanılması sebebiyle birçok mikroorganizma barındırır ve çeşitli bulaşıcı hastalıkların
yayılmasına neden olarak insan sağlığı için ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu araçların temizliği çeşitli kimyasallarla
sağlanmaktadır ancak, bu kimyasallar kullanıcılara temas ve solunum yolu ile ciddi zararlar vermekte ve yüksek maliyetli
olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, piyasada sterilizasyon amacı ile kullanılan Ultraviyole-C (UV-C) ışığının toplu taşıma
araçlarının sterilizasyonu sürecinde de kullanılması için yeni bir cihaz tasarlanmıştır. Tasarım sürecinde düşüncelerin bir araya
getirilmesi amacı ile zihin haritalama yöntemi kullanılmış ve anket çalışması hazırlanarak tasarımın gerekliliği sorgulanmıştır.
Anket sonucu elde edilen verilere göre kavramsal tasarım yöntemi ile farklı tasarım seçenekleri elde edilerek ideale en yakın
tasarım seçeneğine ulaşılmıştır. 3 boyutlu (3B) modeli hazırlanan tasarımın gövde kısmı 3B yazıcı teknolojilerinden ergiyik
biriktirerek modelleme (Fused Deposition Modelling - FDM) yöntemi ile ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) malzemeden
üretilmiştir. Hazırlanan devre yapısı bu gövdenin içine yerleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kavramsal tasarım; sterilizasyon; toplu taşıma araçları; ultraviyole ışık.

Sterilization Device Design for Public Transport with UV Beam
Abstract
With the increasing world population, the use of public transport is also increasing. Public transport vehicles are used by
millions of people every day, and they contain many microorganisms and spread the various infectious diseases, posing serious
risks to human health. Cleaning of these vehicles is provided by various chemicals, but these chemicals cause serious harm to
the users through contact and respiratory tract and are costly. In this study, a new device has been designed for the use of
Ultraviolet-C (UV-C) light used for sterilization in the market in the steriliza-tion process of public transportation vehicles. In
the design process, mind mapping method was used to bring the ideas together and the necessity of design was questioned by
preparing a survey. According to the data obtained from the survey, different design options were obtained with conceptual
design method and the closest design option was reached. The body part of the design, which is prepared in 3D model, is
produced from ABS (Acrylonitrile Buta-diene Styrene) material by Fused Deposition Modeling (FDM) method by
accumulating melt from 3D printer techno-logies. The prepared circuit structure is placed inside this body.
Keywords: Conceptual design; sterilization; public transport; ultraviolet light.

1. Giriş
Dünya nüfusu gün geçtikçe artmakta ve toplu taşıma araçlarının kullanımı da bu artışa bağlı olarak yükseliş göstermektedir.
Toplu taşıma araçları, her yaş grubundan ve cinsiyetten bireylerin sıklıkla kullandığı, geniş kullanım alanlarına ve basit
erişilebilirliğe sahip olan araçlardır. Bu araçları kullanan bireyler geçirdikleri bakteriyolojik enfeksiyonları başka kişilere
bulaştırabilir veya başka bireylerin geçirdikleri çeşitli enfeksiyonlardan etkilenip hastalığa yakalana-bilmektedirler.
Halk sağlığının ve çevrenin korunması gibi konularda çalışmalar yapan kurumların en mühim vazifeleri, ortak kullanım
alanlarının hijyeninin sağlanmasıdır. Toplu taşıma araçları ortak kullanım alanlarının en önemli parçalarından biridir. Toplu
taşıma araçlarında enfeksiyonların yayılmasının engellenmesi amacı ile sterilizasyon şartlarının sağlanması büyük önem arz
etmektedir.
Bireylerin çok sık kullanmakta olduğu bu toplu taşıma araçları hastalıkların artış gösterdiği kış mevsiminde salgınların
temelini oluşturmaktadır. Toplu taşıma araçlarından bulaşan enfeksiyonları engellemek, bu sayede fazla antibiyotik
kullanımını azaltmak ve çalışan gücü ve maddi kayıpların önüne geçmek için en etkili adımlardan biri de bu araçların
temizliğidir [1-3].
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Günümüzde toplu taşıma araçlarının temizliği yoğun kimyasal maddelerle sağlanmaktadır fakat kullanılan bu kim-yasallar
yalnız temizlik görevlileri için değil, çevre ve soluyan her canlı için risk oluşturmaktadır. 2013 yılında Türk Hava Yolları'na
ait bir uçağın kargo bölümünün temizlenmesi sırasında uçaktaki statik elektrikten kaynaklanan kıvılcım, metil etil keton
kimyasalının alev almasına neden olmuştur [4]. Kimyasallar insan sağlığı açısından toksit, tahriş edici ve kanserojen
maddelerdir. Vücuda solunum yoluyla ve derinin ve gözün emilimi ile giriş sağlarlar [5]. Bu nedenle toplu taşıma araçlarının
kimyasallar ile temizlenmesi, araçları kullanan bireyleri solunum yolu ile veya deri teması ile etkileyebilmektedir. Ayrıca toplu
taşıma araçlarında bulunan malzemelerin kimyasallar ile temasında, renklerinin ağarması ve kumaşların seyrekleşmesi gibi
etkiler de söz konusudur. Hem insan sağlığına hem de çevreye zarar veren bu kimyasalların toplu taşıma araçlarının
temizliğinde kullanılması ciddi maddi kayıplara da neden olmaktadır.
Toplu taşıma araçlarında bulaşıcı hastalıkların yayılmasındaki en büyük etken toplu taşıma araçlarının temizliğinin düzenli
yapılmaması ve kapalı ortamda birçok kişinin aynı havayı solumasıdır. Bu araçlarda, yolcular öksürürken veya hapşırırken
ağızlarını kapatmazlarsa önemli bir mikroorganizma kaynağı oluşabilir. Kapılar, koltuklar, tutacaklar, zemin ve pencereler
bulaşıcı mikroorganizmalara ev sahipliği yapan alanlardır. Bu nedenle, her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma
araçlarının ayrıntılı iç temizliği önemli bir konudur.
Yapılan araştırmalara göre toplu taşıma araçlarında 21 milyardan fazla bakteriye rastlandığı belirtilmektedir. Bu rakamın, pis
bir klozette mevcut olan bakteri sayısından bile fazla olduğu belirtilmektedir. Bu araştırma ile her beş otomobilden üçünde
öldürücü nitelikteki Coli virüsü bulunduğu tespit edilmiştir. Araçların temizliğinin ne kadar sıklıkta yapıldığı, nelerin taşındığı,
içerisinde yemek yenmesinden girilen alanlara kadar pek çok etken bakteri miktarını etkileyebilmektedir.
Tüm bunlar göz önüne alındığında toplu taşıma araçlarının temizliğinin önemi ortaya konmaktadır fakat yapılan araştırmalar
sonucu araç temizliğinin düzenli periyotlar ile yapılmadığı ve çeşitli temizlik şirketleri tarafından gerçekleştirildiği
belirlenmiştir. Her temizlik şirketinin kullandığı kimyasalın farklı özelliklerde olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan bu
temizleyiciler bir cihaz yardımı ile veya insan gücü ile ortamın temizliğini sağlar. Yapılan araştırmalarda, organik
temizleyicilerin kullanımının kimyasal temizleyicilere göre insan sağlığı için daha uygun olduğu ancak mikroorganizmaların
yok edilmesinde etkisinin zayıf olduğu belirlenmiştir. Kimyasal temizleyicilerin ise insan sağlığına oldukça zararlı
birleşenlerden oluştuğu gözlenmiş ve yeterli arındırma sağlanmadığı takdirde soluma yolu ile veya deri teması ile toplu taşıma
araçları kullanıcılarına çeşitli zararlarda bulunabileceği tespit edilmiştir [6-9]. Bu problemlerin ortadan kaldırılabilmesi adına
yeni bir sterilizasyon sistemi geliştirmelidir. Bu gibi mühendislik problemlerinde ideal çözüme ulaşabilmek adına farklı
sistematik yaklaşımlar ile tasarım süreci yönetilmelidir. Kullanılmakta olan sistemin birey üzerindeki etkileri minimize
edilerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalıdır [10,11].
UV ışınları günümüzde sterilizasyon amaçlı ameliyathanelerde, kliniklerde, gıda sektöründe, su sterilizasyonu vb gibi
alanlarda kullanılmakta olup sterilizasyon etkisi kanıtlanmış ışınlardır. Bu çalışmada, toplu taşıma araçlarındaki sterilizasyon
sorunu ile birlikte bu araçların temizlik sürecinde kullanılan kimyasalların doğaya ve kullanıcıya verdiği maddi ve manevi
sorunlar göz önüne bulundurularak yeni bir sterilizasyon cihazı tasarlanmıştır. Tasarlanan cihaz, UV ışınları ile sterilizasyon
işlemini gerçekleştirmektedir. Tasarım sürecinde zihin haritalama ve kavramsal tasarım yön-temlerinden faydalanılmıştır.
2. Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi
2.1. Zihin haritalama
Zihin haritalama, öğrenme amacı ile beyinde bağlantılar kurarak fikir oluşturma ve not tutma tekniğidir [12]. Zihin haritalama,
fikirlerin hatırlanmasını kolaylaştırmak, zamandan tasarruf sağlamak, hafızayı güçlendirmek, hayal gücünü geliştirmek ve
problemlerin daha hızlı çözümlenmesi amacı ile kullanılır. Kullanılan anahtar sözcüklerin düşünülmesiyle beyin bu
düşüncelere çağrışım yaparak yeni fikirler ve yeni düşüncelere ulaşılmasına katkı sağlar.
Bu çalışmada tasarımı gerçekleştirilen toplu taşıma sterilizasyon cihazının zihin haritası; enerji, malzeme, maliyet, montaj,
güvenlik, kullanıcı kitle, kullanım alanları, ergonomi olarak ayrılmıştır ve bu başlıkların anahtar sözcükler çıkarılarak zihin
haritası oluşturulmuştur (Şekil 1).
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Şekil 1. Toplu taşıma aracı sterilizasyon cihazı tasarımı için oluşturulmuş zihin haritası

2.2. Kullanım Senaryosu
Kullanım senaryosu, kullanıcı ve sistem arasındaki hareketlerin devam ettirilmesidir [13]. Kullanım senaryoları gereksinim,
istek ve hedeflere uygun bir şekilde formüle edilebilir.
Toplu taşıma aracı sterilizasyon cihazının kullanım senaryosunda, farklı yaş ve meslekte, farklı düşüncelere sahip olan tüm
bireylerin okuyarak anlayabileceği şekilde bir kullanımı mümkün kılan tablo oluşturulmuştur (Şekil 2). Ürün kullanım
senaryosu, tasarımcı için problemlerin tespit edilmesi, tasarımcı ile kullanıcı arasındaki ilişkilerin ortaya konması ve hataların
öngörülmesi gibi etkenler ile tasarım sürecine katkı sağlamıştır.

Şekil 2. Toplu taşıma aracı sterilizasyon cihazı için oluşturulmuş kullanım senaryosu

2.3. Anket Çalışması
Hazırlanan anket çalışması, bireylerin toplu taşıma araçlarını ne sıklıkta kullandığı, bu araçların temizliği hakkında ne
düşündükleri, kullanılmakta olan kimyasal malzemeler ile temizlik süreci hakkındaki düşünceleri ve yeni bir temizlik
sistemine karşı görüşlerini içermektedir. Anket sonucu elde edilen verilerde katılımcıların toplu taşıma araçlarını çok sık
kullandıkları görülmüştür. Katılımcıların toplu taşıma araçlarının temizliği hakkındaki düşüncelerinin ise oldukça olumsuz
olduğu tespit edilmiştir. Birçok katılımcının hemen hemen her gün toplu taşıma aracı kullanmak zorunda olduğu ve bu
araçların temizliğinden memnun olmadığı görülmüştür. Katılımcılar, toplu taşıma araçlarının temizliğinde kimyasalların
kullanımı hakkında %90 oranında olumsuz görüşe sahiptir ve sterilizasyon için daha iyi bir yöntemin mevcut olmadığını
düşünmektedir. Toplu taşıma araçlarının sterilizasyon gücü kanıtlanmış olan farklı bir yöntem ile temizlenmesini anket
katılımcılarının %92.1'si olumlu karşılamıştır.
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2.4. Kavramsal Tasarım
Yapılan araştırmalar sonucu, günde ortalama 5.7 milyon kişinin 13.5 milyon kez seyahat ettiği görülmüştür. Günümüzde her
gün milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarının sterilizasyonu insan sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Çeşitli
mikroorganizmaların barındığı toplu taşıma araçları, hastalıkların yayılması ve salgınların ortaya çıkmasında önemli bir ev
sahipliği yapmaktadır. Bu sebeple toplu taşıma araçları sterilizasyonunun sürekli ve düzenli periyotlar ile yapılması
gerekmektedir. Toplu taşıma araçlarının temizliğinde kullanılan kimyasallar insan sağlığına zararlı olmakla birlikte oldukça
yüksek maliyetlidir. Kavramsal tasarımı yapılan sterilizasyon cihazı pratik bir şekilde sterilizasyon işleminin
gerçekleştirilmesinin yanında kimyasal ilaçlara harcanan yüksek maliyetlerin de ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Aynı
zamanda, insan sağlığının korunmasını ve kimyasallarla yapılan temizleme işlemi sırasında oluşabilecek yangın kazalarının
da ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.
Tasarlanacak olan UV ışın ile toplu taşıma araçları için sterilizasyon cihazı, kavramsal tasarım adımları kullanılarak
ilerletilecektir. Bu adımlar; ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması, alt ve genel tasarımlar, ön değerlendirme, önemli tasarımlar, ek
seçim işlemleri ve değerlendirme şeklindedir.
UV ışın ile toplu taşıma araçları için sterilizasyon cihazı kavramsal tasarımı için hazırlanmış olan ihtiyaç listesi (tasarım
şartnamesi) Şekil 3‘te görülmektedir. İhtiyaç listesinde yer alan özellikler İstek (İ) ve Arzu (A) şeklinde düzenlenmiştir.
İstekler olmazsa olmaz özellikleri belirtirken, arzular şartlar el verdiği ölçüde karşılanmalıdır [14].

Şekil 3. Toplu taşıma aracı için sterilizasyon cihazına ait ihtiyaç listesi

Tasarıma başlangıç aşamasında oluşturulan teknik sistemlerde fonksiyonlar arası ilişki [14] ile oluşturulan diyagrama
fonksiyon şeması denir. Fonksiyon şeması, genel ve alt fonksiyonlara ayrılabilir. Genel fonksiyon, UV ışın ile toplu taşıma
araçlarının sterilizasyon işleminin yapılmasıdır. Sisteme Enerji (E), Malzeme (M) ve Sinyal (S) girmekte ve cihazın işlevini
gerçekleştirmesi sonucu dışarı çıkmaktadır. Tüm fonksiyonu karşılamak için bazı alt fonksiyonlara ihtiyaç vardır. Bu alt
fonksiyonlar; pilin takılması, lambanın takılması, gövdenin kavranması, cihazın çalıştırılması ve sterilizasyon işleminin
yapılması olarak belirlenmiştir. Şekil 3‘te verilen ihtiyaç listesine uygun olarak hazırlanan, sterilizasyon cihazına ait fonksiyon
şeması Şekil 4'te görülmektedir.

Şekil 4. Toplu taşıma aracı için sterilizasyon cihazına ait alt fonksiyon şeması

Bir sonraki aşamada, Şekil 4'te gösterilen UV ışın ile sterilizasyon cihazına ait şemada seçilen alt fonksiyonlar bir matrisin ilk
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sütununa yazılır. Alt fonksiyonlara getirilebilecek çeşitli çözümlemeler ise fonksiyonların hizasında yazılarak alt tasarımlar
oluşturulur. Problemler küçük parçalara bölünerek çeşitli çözümler düşünülür ve bu alt çözümlerin çeşitli birleşimleriyle bütün
sisteme ait farklı çözümler oluşturulur (Şekil 5) [14].

Şekil 5. Toplu taşıma aracı için sterilizasyon cihazına ait morfolojik kart (alt tasarım çözümleri)

Şekil 5'te verilen morfolojik kartta bulunan alt çözümlerin birleştirilmesiyle oluşturulan alternatif tasarım seçenekleri:







Seçenek 1:1.2 -2.2 -3.4 -4.2 -5.2 -6.2
Seçenek 2:1.1 -2.1 -3.1 -4.1 -5.1-6.3
Seçenek 3:1.1 -2.3 -3.3 -4.3 -5.3 -6.2
Seçenek 4:1.1 -2.3 -3.2 -4.2 -5.2-6.1
Seçenek 5:1.2 -2.1 -3.1 -4.1 -5.3 - 6.1
Seçenek 6:1.2 -2.2 -3.3 - 4.2 -5.1 - 6.3

Bu tasarım seçenekleri arasından en uygun ve avantajlı olanını seçmek amacı ile bazı kriterlere göre değerlendirmeler yapılır
[14]. Bu aşamada seçim kartı kullanılarak en uygun üç tasarım seçeneği tespit edilmiştir (Şekil 6).

Şekil 6. Toplu taşıma aracı için sterilizasyon cihazına ait seçim kartı

Şekil 6‘da gösterilen seçim kartında belirlenen altı alternatif çözüm seçeneği değerlendirme sonucu üçe düşürülmüştür. Diğer
seçeneklere göre daha uygun olan bu üç tasarım seçeneğinin görselleri Şekil 7-9'da gösterilmiştir.
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Şekil 7. Seçenek 2’nin görseli

Şekil 8. Seçenek 3’ün görseli

Şekil 9. Seçenek 4’ün görseli

Kalan üç seçenek için ek seçim işlemleri uygulanarak en uygun ve avantajlı tasarım belirlenene kadar işlemler devam
ettirilmiştir. Ek seçim işlemleri; amaçlar ağacı, değerlendirme çizelgesi ve değer profil diyagramı olmak üzere üç aşamalıdır.
Bu yöntemler ile son aşamadaki üç seçenek arasından en ideal tasarım elde edilmiştir.
Amaçlar ağacında her bir kıstasa bir ağırlık değeri verilir ve ağacın en üst kısmındaki sisteme tam değer verilir ( 100 veya 1
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olabilir). Her bir alt basamakta ise bu değerler önem derecesine göre paylaştırılır ve bu işlem en alt basamağa kadar devam
ettirilir. Amaçlar ağacı ile değerleri belirlenen kriterler parametrelere dönüştürülerek bir değerlendirme çizelgesi oluşturulur.
Değerlendirme çizelgesinde ise çeşitli parametreler puanlandırılır ve en son kısımda bu puanlar toplanarak en az puanı olan
seçenek elenir. Böylece bir sonraki aşamaya geçecek iki seçenek belirlenmiş olur. Toplu taşıma aracı için sterilizasyon
cihazına ait amaçlar ağacı ve değerlendirme çizelgesi Şekil 10 ve 11'de gösterilmiştir. Değerlendirme çizelgesi sonucu Seçenek
2 elenmiş, Seçenek 3 ve 4 ideale en yakın tasarımlar olarak belirlenmiştir.

Şekil 10. Amaçlar ağacı oluşturma

Şekil 11. Değerlendirme çizelgesi

Değerlendirme çizelgesi ile ikiye düşürülen seçenekler arasından da bir seçim yapılarak ideale en yakın tasarıma ulaşılması
gerekmektedir. Bu işlem için değer profil diyagramı kullanılır (Şekil 12). Değer profil diyagramında oluşturulan
dikdörtgenlerin kalınlığı değerlendirme çizelgesinde yer alan W değerlerinin önem durumuna göre, uzunluğu ise
değerlendirme çizelgesinde yer alan ağırlık değerleri ile belirlenir. Oluşturulan grafikte yer alan gri alanlar seçeneklerin
istekleri yeterince karşılamama durumunu göstermektedir. Bu sebeple gri alanı fazla olan tasarım seçeneği elenir (Seçenek 4).
Değerlendirmeler sonucunda, tüm işlemlerden geçerek ideale en yakın toplu taşıma aracı sterilizasyon cihazı tasarımı 3
numaralı seçenek olur.

342

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Şekil 12. Değer profil diyagramı

3. Ürün Modelleme ve Üretim Süreci
Tüm seçim değerlendirme işlemleri sonucunda 3 numaralı tasarım seçeneği en optimum sterilizasyon cihazı olarak
belirlenmiştir. Bu cihaz, UV-C lamba kullanarak toplu taşıma araçlarını sterilize etmeyi amaçlamaktadır. Gövde tasarımında
ABS (Akrilonitril bütadien stiren) malzeme kullanılarak ürünün hafif ve dayanıklı olması sağlanmıştır. "T" şeklindeki gövde
tasarımı ile taşıma ve uygulama kolaylığı sağlamak amaçlanmıştır. Tasarımın 3B modeli Solidworks programında
hazırlanmıştır (Şekil 13). Tasarımın dağıtılmış görüntüsü Şekil 14'te verilmiştir.

Şekil 13. Tasarımın 3 boyutlu modellemesi
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Şekil 14. Tasarımın dağıtılmış görüntüsü

Tasarımın 3B modelinin oluşturulmasından sonra Ultraviyole-C lambanın yanması için gerekli olan parametreler belirlenmiş
ve bir elektronik devre kurulmuştur. Kurulan bu devrede 2 adet duy, 1 adet Ultraviyole-C lamba, 1 adet elektronik starter, 1
adet elektrik soketi ve 1 adet elektrik anahtarı düğmesi yer almaktadır (Şekil 15 ve 16).

Şekil 15. Tasarım için ultraviyole lambanın devresinin kurulması

Şekil 16. Tasarım için ultraviyole lambanın devresinin çalıştırılması

Elektrik devresinin çalıştırılmasının ardından elektronik devrenin gövde tasarımına yerleştirilmesi planlanmıştır. Tasarım için
kullanılabilecek duy çeşitleri belirlenmiş ve her biri denenmiştir (Şekil 17).
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Şekil 17. Tasarım için ultraviyole lambanın devresinin kullanabilecek duylar

Devrede kullanılabilecek duylar arasında en uygun olanını seçebilmek amacı ile üç farklı duy denenmiştir (Şekil 18-20).

Şekil 18. Tasarım için ultraviyole lambanın devresinde kullanabilecek 1. duy seçeneği

Şekil 19. Tasarım için ultraviyole lambanın devresinde kullanabilecek 2. duy seçeneği

Şekil 20. Tasarım için ultraviyole lambanın devresinde kullanabilecek 3. duy seçeneği

Şekil 19‘da gösterilen duyun tasarım için kaba olduğuna karar verilmiştir. Şekil 18‘de gösterilen duyun ise sisteme
montajından sonra lambanın bozulması durumunda çıkarılmasının mümkün olmadığı gözlemlenmiştir. Şekil 20‘de kullanılan
duyda ise lambanın basit bir döndürme hareketi ile sökülebildiği görülmüş ve sistem için uygun olduğuna karar verilmiştir.
Cihazın gövdesinde esnekliğin ve dayanımın bir arada olması ve ağır olmaması için ABS malzeme tercih edilmiştir. Yüksek
yansıtma yeteneğine sahip olması ve aynı zamanda hafif olması nedeni ile lambanın takılacağı bölgenin içi alüminyum
malzeme ile kaplanmıştır. Çıkan UV ışık ABS malzemeye zamanla zarar vererek malzemede hasar oluşmasına neden olacaktır.
Bunun önüne geçebilmek amacı ile iç yüzeyin alüminyum malzeme ile kaplanması uygun görülmüştür. Sterilizasyon cihazının
gövde tasarımının üretimi, karmaşık geometrideki fonksiyonel parçaların bile tek bir işlem basamağında üretimini mümkün
kılan 3B yazıcı teknolojilerinden [15] FDM yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan elektronik devre, bu gövde tasarımının
içine yerleştirilerek üretim süreci tamamlanmıştır (Şekil 21).
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Şekil 21. Ürün prototip görselleri

4. Sonuç ve Öneriler
Gün geçtikçe dünya genelinde toplu taşıma araçlarının önemi ve kullanımı artmaktadır. Milyonlarca kişinin kullandığı toplu
taşıma araçları çeşitli mikroorganizmaları barındırarak hastalıkların bulaşmasına neden olup insan sağlığını tehdit etmektedir.
Bu araçların temizliği ise kimyasal ürünler ile gerçekleştirilmektedir fakat kullanılan kimyasallar doğaya ciddi zararlar vererek
maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada, toplu taşıma araçlarının sterilizasyonu için kimyasal malzemelere
alternatif olabilecek ve temizleme gücü kanıtlanmış UV ışını kullanılmıştır. Sterilizasyon cihazının tasarımı sürecinde zihin
haritalama ve kavramsal tasarım yöntemlerinden yaralanılmıştır. Aynı zamanda anket çalışması yapılarak kullanıcıların bu
konu hakkındaki görüşlerine göre yol alınmıştır. Kavramsal tasarım yöntemi ile farklı tasarım seçenekleri elde edilmiş,
değerlendirmeler sonucunda ideale en yakın tasarıma ulaşılmıştır.
Tasarlanan bu ürün ile toplu taşıma araçları içerisinde mevcut olan aydınlatmalarda olduğu gibi UV lamba alanları
oluşturularak bir sistem oluşturulması amaçlanmıştır. Yolculuk aralarında veya araç boşaltıldıktan sonra bu ürün çalıştırılarak
toplu taşıma araçlarının sterilizasyonun kolay bir sistem tasarımı ile sağlanması mümkündür. Bu sistem, özellikle ülkeler
arasında seyahat eden uçak, tren ve otobüslerde daha hızlı, etkili ve ekonomik bir sterilizasyon yöntemi olarak uygulanabilir.
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RULA Yöntemi Kullanarak Şehir İçi Otobüslerdeki Havalandırma
Pencerelerinin Ergonomik Analizi
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Özet
Şehir içi otobüslerde gerekli hava akışını sağlamak amacı ile açılır-kapanır (klapeli) pencereler bulunmaktadır. Bu pencere
camları, büyük camdan bağımsız bir parça olarak üretilip daha sonra düz cam üzerine montajlanabildiği gibi düz camın içine
gömülü bir şekilde de üretilebilmektedir. Pencerenin açılma mekanizması tamamen manüel olup, insan elinin ulaşabileceği
bir konumda imal edilmelidir. Otobüslerin seri üretime çıkışında standart paket olarak dört adet klapeli pencere opsiyonu
sunulur ancak, müşterinin özel isteği olması durumunda teknik açıdan engel teşkil etmeyen tüm bölgelere klapeli pencere
eklenebilir. Bu çalışma kapsamında, zemin yüksekliği eşit olmayan ve teknik anlamda mümkün olan maksimum sayıda klapeli
havalandırma penceresi kullanılmış olan MAN marka bir otobüsteki yolcuların, tam oturma pozisyonunda pencereyi
maksimum seviyede açması sırasındaki vücut duruşlarının ergonomik analizi CATIA V5 R21 programının RULA (Rapid
Upper Limb Assessment) aracı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Otobüs gidiş yönüne göre sağ ve sol bölgede kalan pencere
altındaki koltukların ergonomik değerlendirmesi ayrı olarak yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: CATIA; Ergonomi; Havalandırma penceresi; Otobüs; RULA.

Ergonomic Analysis of Ventilation Windows in Urban Buses by Using RULA Method
Abstract
The urban buses are equipped with folding windows to provide the necessary air flow. These windowpanes can be produ-ced
as a part independent from the large glass and then mounted onto the flat glass or can be produced embedded in the flat glass.
The opening mechanism of the window is fully manual and must be manufactured in a position accessible to the human hand.
In the standard production of buses, four folding window options are offered as standard package, but if required by the
customer, folding windows can be added to all regions that do not constitute a technical obstacle. In this study, ergonomic
analysis of body postures of passengers on a MAN branded bus with uneven ground height and technically possible maximum
number of folding ventilation windows in maximum sitting position was performed using CATIA V5 R21 RULA (Rapid
Upper Limb Assessment) tool. The ergonomic evaluation of the seats under the window in the right and left area accor-ding
to the direction of bus travel was done separately.
Keywords: CATIA; Ergonomics, RULA; Ventilation window.

1. Giriş
Ergonomi, Yunanca iş anlamındaki "ergon" ve yasa anlamındaki "nomos" kelimelerinin birleştirilmesiyle elde edilmiş bir
terimdir (Şekil 1) [1]. Bireylerin günlük hayatta güvenlik ve sağlıkla ilgili yaşayabileceği tüm riskleri azaltmak amacıyla
ergonomi biliminden yararlanılmaktadır [2]. İnsanın içinde var olduğu bütün ürün ve sistemlerin üretiminden önce ergonomik
analizlerin yapılması, bu ürünün kullanım sürecinde bireyde yaratabileceği psikolojik yönleri de belirlemek amacıyla
önemlidir [3-5]. Tasarım sürecinde, ürün kullanıcı kitlesi belirlenerek bu kişilerin antropometrik ölçüleri elde edilmeli ve
tasarım bu verilere göre şekillendirilmelidir. Antropometri, insan vücudunun fiziksel ölçü ve şekillerini inceleyen bilim dalıdır.
Karmaşık sistemlerin ortaya çıkış sürecinde antropometrik verilerden yararlanılması kaçınılmazdır [6-8].

Şekil 1. Ergonomi teriminin kökeni [1]

*Sorumlu yazar, E-mail: neslihantop@gazi.edu.tr
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Tasarımcı ve mühendisler, farklı boy, kilo ve vücut tipindeki tüm bireylerin kullanabileceği bir ürün tasarlayabilmek için araç,
makine, görev ve insan operatörleri hakkında gerekli bilgileri edinmelidir. Üretim öncesi yapılan ergonomik analizler ile ürün
bakım kolaylığı ve servis güvenirliliği sağlanmalı, yaşam döngüsü maliyetleri ise azaltılmalıdır [9]. Günümüzde her geçen
gün daha çok gelişen bilgisayar destekli yazılımlar ile ürün ergonomik analiz süreçleri oldukça kısaltılmıştır. Üç boyutlu (3B)
modeli oluşturulan tasarıma uygun pozisyondaki kullanıcıyı simüle edecek bir dijital insan modeli (DHM) eklenerek analiz
gerçekleştirilir. Kullanım senaryosunu taklit etmek ve üretim sonrası oluşabilecek olumsuz durumları önceden tespit etmek
amacıyla dijital insan modelleri kullanılır [10,11]. İnsan vücut şekli ve iskelet sistemi yapısına sahip olan antropometrik 3B
modellere DHM denir [12].
Bilgisayar destekli ergonomik risk analizi yöntemleri, tasarım, mühendislik, mimarlık, tıp, psikoloji vb. gibi pek çok alanda
değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle mühendis ve tasarımcılar için yeni bir ürün geliştirme aşamasında,
uygulanan ergonomik analiz yöntemleri ile ürün tasarım süreci kısaltılarak gereksiz prototipler ortadan kaldırılmış ve üretim
maliyeti minimuma indirilmiştir [13]. Ergonomik analiz yöntemlerinin kullanıldığı en önemli alan-lardan biri de toplu taşıma
aracı tasarımı süreçleridir. Sürücü ve yolcuların duruş pozisyonları, oturma mesafeleri, kontrol panelleri kullanım kolaylığı ve
araç içi donanımlara rahat erişebilme gibi pek çok faktör araç tasarımında dik-kat edilmesi gereken faktörlerin başında gelir.
Toplu taşıma araçları ile yolculuk sırasında yaşlı, engelli ve hamile gibi özel ihtiyaçlara sahip olan bireylere yeterli rahatlık ve
konfor sağlanmalıdır. Filipinler'de yapılan bir çalışmada, hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda sıklıkla kullanılan
bir ulaşım aracı olan otobüslerin yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarına uygunluk durumu araştırılmıştır [14]. RULA yöntemi ile
otobüslerin ergonomik analizi yapılan çalışmada, tekerlekli sandalye, baston, koltuk değneği vb. kullanan bireylerin erişimini
kolaylaştırmak için otobüs kapıları ve iç mekanın tasarımına odaklanılmıştır. Tasarım aşamasında, gözlem, anket ve
röportajlardan faydalanarak Cavite-Manila şehirleri arası istikamet eden mevcut otobüslerin tasarımını değiştirmişlerdir.
Yapılan araştırmalar sonucu, yolcuların var olan otobüs düzen ve tasarımından memnun olmadığı, RULA analizi sonuçlarına
göre ise otobüs içi gerekli antropometrik ölçülerin sağlanmadığı tespit edilmiştir. Mevcutta kullanılmakta olan otobüs tasarımı
Şekil 2'de, kullanılması amaçlanan yeni otobüs tasarımı 3B modeli ise Şekil 3'te gösterilmiştir.

Şekil 2. Filipinlerde mevcutta kullanılmakta olan otobüs tasarımı [14]

Şekil 3. Filipinlerde kullanılması amaçlanan yeni otobüs tasarımı [14]
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Ismaila ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, Güney Batı Nijerya'daki İbadan kentinde Yaşları 20-55 arasında deği-şen
yolcuların antropometrik ölçülerini alarak bu bölgede toplu taşıma aracı olarak kullanılmakta olan 30 Toyota Hiace
otobüsünün bu ölçülere uygunluğunu araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre mevcut koltuk ölçüleri ve bu bölgede
yaşayan insanların vücut ölçüleri arasında büyük bir uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, ergonomik bir
otobüs tasarımı için milletlere göre büyük farklılık gösteren antropometrik ölçülere dikkat edilmesinin önemini
vurgulamışlardır [15].
İşeri ve Aslan tarafından İstanbul ilindeki şehir içi yolculuklarda kullanılan Citaro markalı İEET (İstanbul Elektrik Tramvay
ve Tünel İşletmeleri) otobüslerinin ergonomik değerlendirmesi yapılmıştır. Kişilerin otobüsü ne sıklıkta ve ne kadar süre
boyunca kullandıkları yapılan anketlerle belirlenerek, otobüste var olan temel ergonomik hatalar tespit edilmiş ve çözüm
önerileri geliştirilmiştir. İşleme mevcutta kullanılmakta olan otobüs ölçülerinin alınması ile başlanmış (Şekil 4) ve olması
gereken antropometrik ölçüler (Şekil 5) ile karşılaştırılmıştır [16].

Şekil 4. Mevcut Citaro marka otobüste kullanılmakta olan koltuk ölçüleri [16]

Şekil 5. Antropometrik Ölçüler [16]

Bu çalışma kapsamında MAN marka şehir içi otobüslerde kullanılan klapeli havalandırma pencerelerinin farklı alanlarda
oturan bireylerin uzanımı için uygunluğu değerlendirilmiştir. Taban zemin yüksekliği farklı ve maksimum sayıda klapeli
pencereye sahip bir otobüsteki yolcuların, pencere açma ve kapama sırasındaki duruşlarının ergonomik analizi CATIA V5
R21 programında RULA yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
2. Ergonomik Analiz Yöntemleri
Ergonomik analizleri gerçekleştirme sürecinde farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden bazıları; RULA (Rapid Upper
Limb Assessment), REBA (Rapid Entire Body Assesment), NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
ve LMM (Lumbar Motion Monitor)'dir [17].
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RULA, ürün kullanım sürecinde kişilerin duruş bozukluklarını azaltmak ve hareketlerini düzenlemek amacıyla kullanılan bir
duruş analizidir. Kullanım sırasında yaşanabilecek anormallik riskini tespit etmek amacıyla kullanılır. RULA analizi ile
öncelikle statik kas kasılması, duruş ve tekrarlayan hareketin belirleneceği bir ön analiz işlemi yapılır. Ardından yaralanma
risk faktörü belirlenir ve son olarak iyileştirme öncesi ve sonrası değerlendirmeler karşılaştırılarak iyileşmenin etkisi tespit
edilir [18].
REBA yöntemi, el ile yapılan taşıma, kaldırma gibi işlemlerde meydana gelebilecek riskleri tespit etmek amacıyla Hignett ve
McAtamney tarafından geliştirilmiştir [13]. Bu yöntem ile dinamik ve sabit hareketlerin analizi mümkündür. REBA,
amaçlanan bir faaliyeti gerçekleştirme sırasında bireyin duruş pozisyonu bozukluğundan kaynaklanabilecek kas ve iskelet
sistemi rahatsızlıklarının önlenmesini sağlar [20,21].
NIOSH kaldırma denklemi, kaldırılacak yük geometrisi, hareket serbestliği, yaş ve cinsiyet gibi parametreleri içerir. Yük
kaldırma, taşıma ve tutma sırasında kas-iskelet sistemi üzerinde meydana gelebilecek hastalıkların tespitini sağlar ancak elde
edilen değer kişinin bireysel performansına göre değişebileceği için kesin sonuç değildir [22].
LMM, elle kaldırma, taşıma ve tutma ağır faaliyetlerin ergonomik analizinde kullanılan bir sırt omurlarını izleme monitörüdür.
Özellikle tekrarlayan ağır işlerde omuriliğe fazla yüklenme sonucu bireyde oluşabilecek hasarların tespit edilmesini sağlar.
LMM, gerçekleştirilen operasyona göre LMM-HHT ve LMM-ZS olarak ikiye ayrılır. Kaldırma, taşıma gibi fonksiyonlarda
LMM-HHT aracı kullanılırken, çekme ve itme fonksiyonlarında LMM-ZS aracı kullanılır [22].
2.1. RULA Yöntemi
McAtamney ve Corlett, duruş bozukluğu sebebiyle kas ve iskelet sistemi üzerinde meydana gelebilecek hastalıkların risk
faktörünün belirlenebilmesi için RULA ergonomik analiz yöntemini geliştirmişlerdir [23]. RULA analizi ile çalışma sırasında
bireylerin kas fonksiyonları ve vücut üzerindeki yük sebebiyle oluşabilecek rahatsızlık riskini azaltmak için gerekli müdahale
seviyesi tespit edilebilmektedir [24].
RULA, çalışanın üst uzuvlarındaki baskıları hızlı bir şekilde analiz etmeyi desteklemek için tasarlanmış bir ergonomik analiz
yöntemidir. Vücutta oluşan baskıların, sırt, bel ve bacaklardaki yüke göre daha fazla olduğu durumlarda meydana gelen kas
iskelet sistemi hastalığı risklerini nesnel bir şekilde ölçmeyi sağlar. Gövde, boyun, el ve üst kolun çalışma sırasındaki
biyomekanik ve yük değerlerini inceler. Ergonomik analiz sırasında bilek, alt kol, üst kol, bacaklar, gövde ve boyun için birer
puan atanır ve daha sonra bu puanlar bir formda birleştirilerek risk düzeyini gösteren puan elde edilir [25]. RULA analizi
sonucu elde edilebilecek puan değerleri ve bu puanların risk düzeyindeki anlamı Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1. RULA yöntemi sonucu elde edilen puanların risk düzeyi [24]
RİSK DÜZEYİ

SKOR
1-2

İhmal edilebilir risk düzeyidir. Acil iyileştirmelere gerek yoktur.

3-4

Düşük risk düzeyidir. İhtiyaç duyulduğunda iyileştirmeler yapılmalıdır.

5-6

Orta risk düzeyidir. Daha fazla gözlem ve yakın zamanda iyileştirmeler yapılmalıdır.

6+

Çok yüksek risk düzeyidir. Zaman kaybedilmeden çok acil iyileştirmeler yapılmalıdır.

CATIA programında uygulanan RULA analizi sonucu elde edilen 1 ila 7 arasında değişen puan değerleri bir renk kodu ile
gösterilir. Yeşil renk önemsiz risk seviyesini temsil ederken, kırmızı renk yüksek risk seviyesini gösterir. Yeşil renk (final
puanı 1 ve 2) durumun kabul edilebilir olduğunu, sarın renk (final puanı 3 ve 4) konunun üzerinde daha fazla araştırma
yapılması gerektiğini, turuncu renk (final skoru 5 ve 6) daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ve duruşun kısa sürede
değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Kırmızı renk ise (final puanı 7) duruşun acilen değiştirilmesinin gerekliliğini belirtir [24].
Bu final puanı ve renk kodları arasındaki ilişki Tablo 2'de gösterilmiştir.
Tablo 2. CATIA programı RULA analizi sonucu elde edilen renk kodlarının anlamı [13]
Puanla ilişkilendirilen renk kodu
Bölge

Puan

Üst kol

1-6

1

2

3

4

5

6
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Önkol

1-3

Bilek

1-4

Bilek bükümü

1-2

Boyun

1-6

Gövde

1-6

3. Şehir İçi Otobüs Havalandırma Pencerelerinin Ergonomik Analizi
Çalışmada öncelikle otobüs dış tasarımının 3B modeli oluşturulmuş, daha sonra taban kısmı, klapeli pencereler ve bu
pencerelerin altında kalan koltuklar modellenmiştir (Şekil 6-8). Ergonomik analiz sürecinde pencerenin maksimum açılma
durumu göz önünde bulundurulmuştur. Aracın gidiş yönüne göre sol tarafta dört, sağ tarafta ise iki tane klapeli pencere
bulunmaktadır. Toplam altı adet pencere için yedi tane DHM kullanılarak analiz yapılmıştır. CATIA V5 R21 programından
dijital insan modeli seçilerek RULA ergonomik analiz işlemine başlanmıştır.

Şekil 6. Otobüs taban ve koltukları

1

2

Şekil 7. Otobüs gidiş yönüne göre sağ taraftaki pencereler
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7

5
6

4

3

Şekil 8. Otobüs gidiş yönüne göre sol taraftaki pencereler

3.1. Otobüs Gidiş Yönüne Göre Sağ Tarafta Bulunan Pencerelerin RULA Analizi
Ergonomik analiz işlemine otobüs gidiş yönüne göre sağ tarafta bulunan koltuklar ile başlanmıştır. 1 numaralı koltuğa
yerleştirilen dijital insan modelinin RULA analizi yapılmış ve analiz sonucu elde edilen puan tablosuna göre ideal oturma
pozisyonunda pencerenin maksimum seviyede açıldığı varsayılarak en çok zorlanmanın ön kolda olduğu görülmüştür. (Şekil
9).

Şekil 9. 1 numaralı koltukta oturan modelin RULA analizi sonucu

2 numaralı koltukta oturan modelin tam oturma pozisyonunda pencereyi maksimum seviyede açması mümkün değildir.
Pencerenin açılabilmesi için modelin ön koltuktan kuvvet alarak yarı oturur pozisyonda olması gerekmektedir. Elde edilen
RULA analiz sonuçlarına göre ön kol ve bilekler fazla kuvvete maruz kalmaktadır (Şekil 10).
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Şekil 10. 2 numaralı koltukta oturan modelin RULA analizi sonucu

3.1. Otobüs Gidiş Yönüne Göre Sol Tarafta Bulunan Pencerelerin RULA Analizi
Otobüs gidiş yönüne göre sol tarafta bulunan koltuklardan 3 numaralı koltukta oturan modelin tam oturur pozisyonda
pencereyi açabilmesi için çok fazla rotasyon hareketi yapması gerekmektedir. Yapılan RULA analizi sonuçlarına göre önkol
ve bileklerde duruş bozukluğu oluşmaktadır (Şekil 13).

Şekil 11. 3 numaralı koltukta oturan modelin RULA analizi sonucu

4 numaralı koltukta oturan modelin tam oturur pozisyonda pencereyi maksimum seviyede açabilmesi mümkün değildir.
Pencerenin açılabilmesi için modelin ön koltuktan kuvvet alarak yarı oturur pozisyonda olması gerekmektedir. Analiz
sonuçlarına göre ön kol ve bilekler fazla kuvvete maruz kalmaktadır (Şekil 12).
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Şekil 12. 4 numaralı koltukta oturan modelin RULA analizi sonucu

5 numaralı koltukta oturan modelin oturur pozisyonda pencereyi açabilmesi mümkün olmadığı için ayağa kalkarak pencereyi
açmalıdır. Elde edilen RULA analizi sonuçlarına göre kol bileğine çok fazla yük binmektedir (Şekil 13).

Şekil 13. 5 numaralı koltukta oturan modelin RULA analizi sonucu

6 numaralı koltukta oturan modelin sağ kolunu kullanarak pencereyi maksimum açma durumunda el bileğine normalin
üzerinde kuvvet yüklendiği görülmüştür (Şekil 14).
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Şekil 14. 6 numaralı koltukta oturan modelin RULA analizi sonucu

7 numaralı koltukta oturan modelin pencereyi maksimum seviyede açması durumunda ise ön kolda ergonomik olarak
rahatsızlık verici bir duruş oluştuğu görülmüştür (Şekil 15).

Şekil 15. 7 numaralı koltukta oturan modelin RULA analizi sonucu

4. Sonuç ve Değerlendirmeler
Bu çalışmada MAN marka şehir içi otobüslerde farklı konumlarda oturan yolcuların, ideal duruş pozisyonunda klapeli
havalandırma camlarını maksimum seviyede açması sırasındaki duruşlarının ergonomik analizi RULA yöntemi ile CATIA
V5 R21 programında yapılmıştır. Otobüs gidiş yönüne göre sağ ve sol tarafta bulunan koltuklar farklı numaralarla belirtilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre pencere kullanım ergonomik risk değeri en düşük olan koltuk numaraları 1, 2, 5 ve 6 dır. İhtiyaç
duyulması durumunda bu koltuklarda değişiklikler yapılmalıdır. 3, 4 ve 7 numaralı koltuklarda ise ergonomik risk değeri 4
puan ile daha yüksektir ancak iyileştirme yapılması acil değildir.
355

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Referanslar
[1] Marmaras, N., Poulakakis, G. ve Papakostopoulos, V. (1999). Ergonomic design in ancient Greece. Applied ergonomics, 30(4), 361368.
[2] Wilson, J. R. ve Corlett, N. (Eds.). (2005). Evaluation of human work. CRC press.
[3] Çalışkan, M. ve Fındık, F. (2012). Malzeme, Ergonomi Ve Biyomekanik İlişkisi. Sakarya University Journal of Science, 16(3), 273282.
[4] Helvacılar, E. ve Eldem, C. (2017). İnsan Faktörleri Mühendisliği Bakış Açısı İle Askeri Mesaj İşletim Sistemleri. Gazi Mühendislik
Bilimleri Dergisi (GMBD), 3(3), 41-46.
[5] Şahin, İ., Eldem, C., Kalyon, S. A., Gökçe, H. (2017). Dijital İnsan Modelleme Tabanlı Ergonomi Analiz: Otomatik Kollu Bariyer
Örneği. Conference: International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Barselona,
İspanya.
[6] Rodriguez-Añez, C. R. (2001). Anthropometry and it application in ergonomics. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human
Performance, 3(1), 102-108.
[7] Utkualp, N. ve Ercan, I. (2015). Anthropometric measurements usage in medical sciences. BioMed research international, 2015.
[8] Şahin, İ., Eldem, C., Kalyon, S. A. ve Gökçe, H. (2017). Digital Human Modelling and Ergonomic Analysis: Automatic Arm Barrier
as an Example. In International Congress on New Trends in Sicence, Engineering and Technology (ICONTRENDS'17), Barcelona,
Spain (pp. 176-187).
[9] Zhou, D., Chen, J., Lv, C. ve Cao, Q. (2016). A method for integrating ergonomics analysis into maintainability design in a virtual
environment. International Journal of Industrial Ergonomics, 54, 154-163.
[10] Ding, Z., & Hon, B. (2013). Constraints analysis and evaluation of manual assembly. CIRP Annals, 62(1), 1-4
[11] Enomoto, A., Yamamoto, N. ve Suzuki, T. (2013). Automatic estimation of the ergonomics parameters of assembly operations. CIRP
Annals, 62(1), 13-16.
[12] Sundin, A. ve Örtengren, R. (2006). Digital human modeling for CAE applications. Handbook of human factors and ergonomics,
1053-1078
[13] Eldem, C., Şahin, İ., Demir, M. T., Top, N. ve Şahin, T. (2019). Araç Bakım Kanallarının Dijital İnsan Modelleri İle Ergonomik
Analizi Ve Yeniden Tasarımı. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), 386-392.
[14] Gumasing, M. J. J., ve Cruz, C. H. C. D. (2018). Ergonomic design of public bus in the Philippines with provision for senior citizens
and persons with disability. In MATEC Web of Conferences (Vol. 150, p. 05006). EDP Sciences.
[15] Ismaila, S. O., Akanbi, O. G., Adekunle, N. O., Adetunji, O. R. ve Kuyue, S. I. (2010). An ergonomics assessment of passenger seats
in buses in South Western Nigeria. Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini, 52(4), 329-334.
[16] İşeri, A. ve Arslan, N. (2007). İETT Otobüslerinin Ergonomik Analizi. 13. Ulusal Ergonomi Kongresi, Kayseri.
[17] Deste, M. ve Sever, S. (2019). İmalat İşletmelerinde Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz.
Ekev Akademi Dergisi, ICOAEF Özel Sayısı, 209-224.
[18] Adiputra, N., Sutjana, D. P. ve Manuaba, A. (2000). Ergonomics Intervention in Small-Scale Industry in Bali. UNIT 45002 APO AP
96337, 5002, 404.
[19] Higgnet, S. ve Mcatamney, L. (2000). Technical Note, Rapid Entire Body Assessment. Applied Ergonomics, 31(2), 201-205.
[20] Kocabaş, M. (2009). Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan iş görenlerde zorlanmaya neden olan Çalışma duruşlarının analizi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
[21] Eldem, C., Top, N. ve Şahin, H. (2019). Dijital İnsan Modelleri Kullanarak Otomobil Sürücüsü Duruş Pozisyonlarının Ergonomik
Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), 5(1), 22-31.
[22] İnternet: Ergonomi Risklerini Düşürmek İçin En Etkili 4 Yöntem Nedir? (2016). http://kaizenatolyesi.com.tr/ergonomi-risklerini-dusurmek-icin-en-etkili-4-yontem-nedir/ (Erişim tarihi:27.07.2019).
[23] McAtamney, L. ve Corlett, E. N. (1993). RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied
ergonomics, 24(2), 91-99.
[24] Hussain, M. M., Qutubuddin, S. M., Kumar K. P. R. ve Reddy, C. K. (2019). Digital Human Modeling in Ergonomic Risk Assessment
of Working Postures using RULA. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
Bangkok, Thailand.
[25] Neşeli, C. (2016). Ergonomik risk analizi yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir kalıp imalat firmasında uygulanması (Master's thesis).

356

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

HCCI Combustion, Numerical Simulation and Numerical Simulation
Application: Short Review
Gonca Kethüdaoğlu1* and Nureddin Dinler2
1

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Amasya University, Amasya,05100, Turkey
of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Gazi University, Ankara, 06570, Turkey

2 Department

Abstract
In this study, homogeneous charge compression ignition (HCCI) engines, which have a potential to reduce fuel consumption
and emissions simultaneously, are investigated. First, pioneering researches of HCCI combustion are explained, then major
difficulties of HCCI combustion are studied, such as combustion phase control, mixture preparation and operation range.
Nowadays, in common with other numerous study numerical simulation is used in HCCI combustion research. In this paper,
numerical simulation models of HCCI combustion are analyzed, then zero-dimensional model, quasi-dimensional multizone
model, one dimensional engine cycle model and multi-dimensional computational fluid dynamics model are explored.
Numerous numerical simulation study is carried out to investigate combustion performance, emissions results, autoignition
properties of different fuel and fuel blends and to control combustion phase on HCCI combustion. Numerical simulation
application studies on temperature distribution in cylinder, intake air temperature and importance of mass transfer is compiled.
Keywords: Combustion; Emissions; HCCI; Numerical simulation.

1. Introduction
In vehicle industry two types of internal combustion engine, which are spark ignition and compression ignition, are used.
Although they have advantages, these internal combustion engines are required improvement. In addition to high specific fuel
consumption, spark ignition engines are low efficient than combustion ignition engines. On the other hand, combustion
ignition engines cause high NOx and particulate matter emissions. Because of these disadvantages, improvement requirement
and the quest for alternative system arise and in literature several studies are conducted on homogeneous charge compression
ignition (HCCI) system as an alternative system. Nowadays, HCCI system is still being searched because of potential to reduce
fuel consumption and emissions simultaneously. In this study, HCCI combustion, numerical simulation and numerical
simulation application of HCCI are investigated.
2. Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI)
2.1. HCCI Combustion
In HCCI engines, the fuel-air mixture is inducted into the cylinder as a homogeneous mixture, and the mixture auto-ignites as
a result of the temperature increase in the compression stroke. The fuel- air mixture heating or exhaust gas recirculation (EGR)
system or both is applied to reach the auto ignition temperature. HCCI combustion starting time is arranged according to
charge temperature and amount of EGR [1,2]. HCCI combustion system utilizes the homogeneous charge for combustion in
common with spark ignition (SI) engine and it has the autoignition of mixture in common with compression ignition (CI)
engine. Therefore, HCCI is accepted as a hybrid system of SI and CI combustion processes [3]. In Figure 1, salient features
of these three combustion system are shown.
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Figure 1. The features of HCCI, SI and CI combustion modes [4].

It is expected that HCCI engine is more efficient than SI because of high compression ratio and elimination of throttle loss.
Multi-point auto-ignition occurs in HCCI engines, thus high temperature combustion regions and particle matter formation
are eliminated, so that NOx and particle matter emissions are decreased significantly. If HCCI engine is compared with CI, it
can be seen that lean mixture combustion occurs in the cylinder without any rich mixture region [5]. Comparison of SI, CI and
HCCI combustion engines is shown in Table 1. As it can be expected, HCCI engine has the salient properties of SI and CI at
the same time and it has a significant potential for fuel economy, performance and emissions [6].
Table 1. Comparison of SI, CI and HCCI [6]
CI

Engine type

SI

HCCI

Ignition method

Equivalence ratio

Auto-ignition

Auto-ignition

Charge

Premixed homogeneous before
ignition

In-cylinder heterogeneous

Premixed homogeneous charge

Ignition point

Single

Single

Multiple

Throttle loss

Yes

No

No

Compression ratio

Low

High

High

Combustion flame

Flame propagation

Diffusive flame

Multi-point auto-ignition

Fuel economy

Good

Better

Best

Max. efficiency

30%

40%

>%40

Major emissions

HC, CO, NOX

NOX, PM, HC

HC, CO

Injection type

Port injection

Direct injection

Both port and direct injection

Equivalence ratio

1

>1

<1

2.2. First Researches of HCCI Combustion
The first researches showed that, HCCI engine has a potential to increase thermal efficiency of SI engine and to reduce soot
and NOx emissions of CI engine. As a result of these researches, it was found that chemical kinetics have a dominant role in
HCCI combustion. However, some problems of this new combustion system were indicated by these studies. The results of
the first researches are summarized in Table 2. HCCI combustion was initially investigated a study which was performed to
increase combustion stability of two-stroke engines. In consequence of the study, lean combustion process was developed and
an improvement in fuel economy, significant reductions in emissions were obtained [7].The first studies which was conducted
to investigate HCCI combustion in four stroke engines showed some ignition challenges. At the same time, some important
problems were specified such as control difficulties of ignition timing and combustion phase, limited operating range.
Therefore, the challenges of HCCI combustion must be overcome to use potential benefits of HCCI combustion and more
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studies must be performed to solve these challenges [8].
Table 2. First researches of HCCI combustion
Engine

Two
Stroke

Two
Stroke

Four
Stroke

Four
Stroke

Four
Stroke

Compression
Ratio

Fuel

Objective

Study

Results

Gasoline

To
increase
combustion
stability
of
two-stroke
engines

Lean
combustion
process was developed
for internal combustion
engines.

1.Significant reduction of emissions
2.Improvement of fuel economy [7]

6,7:1

Gasoline

To
improve
instability of
two
stroke
engine
by
devising
scavenging
process

Spectroscopic analysis
was conducted with an
experimental study on
HCCI combustion.

1. It was specified that multi-point ignition
occurred in cylinder.
2. After the combustion process, CH, H and
OH were observed at a high level [9].

7,5:1

1.isooctane
and
n-heptane
blends
2.isopropyl
benzene
and
n-heptane
blends

To understand
HCCI
combustion
and to obtain
more
information
about HCCI
combustion

7,5:1

8,0:1

7,5:1-17,0:1

Gasoline

Investigation
of
HCCI
engine
performance

Diesel

To specify the
operating
range of HCCI
engine which
is used diesel
fuel without
knock
and
misfire
problem.

Quasi-experimental
ignition model was
used to obtain energy
release
results,
experimental
energy
release equation was
developed
to
investigate
HCCI
combustion
HCCI
engine
performance
was
investigated with an
experimental study.

EGR,
intake
air
temperature, fuel air
ratio and compression
ratio were specified
control parameter for
experimental study.

1.HCCI auto-ignition process can be
controlled by low temperature (below1000 K)
chemistry.
2.Ignition process control and limited
operating range were specified challenges.[8]

1.It was required that high EGR (13%-33%)
and high intake temperature(>643,15K) for
HCCI combustion. was
2. Under suitable conditions fuel economy of
HCCI combustion can be compared with
diesel engine ( specific fuel consumption 180200 g/kWh) [1].
1.It was observed that preignition and knock
occurred in HCCI engine for normal diesel
compression ratios.
2. It was observed that high intake
temperature was required to minimize liquid
fuel accumulation on intake system surface.
3. It was shown high upward tendency of
unburned HC emission and significant
reduction of NOx emission [10].

2.3. Challenges of HCCI Combustion
The researches of HCCI combustion showed that the specified challenges must be initially studied and then the potential
benefits of HCCI combustion can be applicable for vehicle industry. Several researches were conducted to solve the difficulties
of HCCI combustion such as combustion phase control, operating range, homogeneous mixture preparation. There are still
many researches on this subject [11–14]. The main challenges of HCCI combustion is given in this section.
2.3.1. Combustion phase control
One of the main challenges of HCCI combustion is combustion phase control. The control of combustion phase is very difficult
because combustion is controlled by chemical kinetics [15]. There isn’t a direct method to control combustion phase for HCCI
engine unlike SI and CI engine. Instead, start of combustion occurs according to auto-ignition chemistry of fuel-air mixture.
The auto-ignition properties of fuel, fuel concentration, residual rate, reactivity of residue, mixture homogeneity, compression
ratio, intake temperature, latent heat of vaporization of fuel, heat transfer too the engine, other engine-dependent parameter
are parameter which affect the combustion phase control of HCCI [16].
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Combustion phase control is a quite serious problem because of complexity of HCCI combustion and many researchers used
several different methods to overcome this problem. Exchanging the mixture temperature history to control the ignition timing
is one of these methods [17]. Variable valve timing [18–20], variable compression ratio [21,22], variable EGR [23–25],
modulation of intake temperature [26–28], modulation of injection timing to the cylinder [26,29,30], water injection [31] or
changing the coolant temperature [32] are known methods which are used for modulation of the mixture temperature history.
Another method which is investigated many researchers is changing the mixture reactivity by using two or more fuel as blends
or using fuel stratification [33], fuel additives [34].
2.3.2. Abnormal pressure rise and noise
Pressure rise for high loads in HCCI combustion can cause significant engine noise rise [35]. Therefore, various researches
were conducted to forecast and prevent the engine noises. Cylinder pressure metric systems were defined to analyze the noise
level and to evaluate the improvement results. Three main metric system are peak pressure rise rate (PPRR) [36], combustion
noise level (CNL) [36,37], ringing intensity (RI) [38,39] [12].
2.3.3. Unburned HC and CO emissions
In homogeneous combustion system, certain amount of fuel is in crevice volume of cylinder during the compression stroke
and this fuel doesn’t burn. The burned gas temperature is too low to ignite the unburned fuel during expansion stroke [40,41].
Consequently, HC and CO emissions increase considerably when it is compared conventional combustion system [42,43]. In
addition, the temperature too low to oxidize CO to CO2 completely. The temperature must be over 1500 K for a complete
transformation. [42]. In Figure 2, equivalence ratio- temperature graph is shown, additionally in this graph shows the HCCI
combustion region and HC, CO formation boundary. In addition, it shows that formation region of NO and soot emission is
out of the HCCI combustion zone.

Figure 2. HCCI combustion, equivalence ratio/ temperature [6]

2.3.4. Operating Range
Operating range of HCCI engines is quite limited when it is compared with conventional combustion engines. Mixture charge
burns through the combustion chamber above the high loading limit because of nature of combustion, thus pressure rise rate,
noise, vibration increase. Below the low loading limits, ignition timing increases, misfire occurs due to low equivalence ratio
and exhaust gas temperature [44].
2.3.5. Cold start
At cold start, there is no preheating for the charge which receives intake manifold. Besides, heat transfer occurs from the
compressed charge to the cold combustion chamber walls, thus charge is rapidly cooled. Low compressed charge temperature
of HCCI engine can prevent the combustion. If there is no compensating mechanism, the combustion can’t be start at cold
start for HCCI engine, for this reason cold start is one of the important difficulties of HCCI combustion. Achieving successful
cold start operation for high and low loading conditions is very important to get full benefit from HCCI engines[17].
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2.3.6. Homogeneous Mixture Preparation
Mixture preparation has a key role to achieve high fuel efficiency and low exhaust gas emissions. The thermodynamic cycle
period of internal combustion engines takes a very short time and time for homogeneous mixture preparation is shorter than
that. The homogeneity of air-fuel mixture improves by increasing substantially the time for mixture preparation. The main
purpose of homogeneous mixture preparation is decreasing the rich mixture region formation and minimizing particle matter
(soot) and NOx emissions. On the other hand, the homogenous mixture preparation has less time availability for the cycle-tocycle variation of speed and load, because of this situation it is a difficult task. The effective mixture preparation includes airfuel homogeneity and control of temperature in combustion. In Figure 3, mixture preparation strategies which is used for
HCCI combustion are listed. The homogenous mixture formation is carried out two method, internal and external mixture
preparation. Internal mixture preparation can be classified as early direct injection and late direct injection [6].

Figure 3. Mixture preparation strategies [6]

2.4. Numerical Simulation in HCCI Combustion
Numerical simulation is a powerful tool to investigate HCCI combustion and control methods thanks to the low cost and study
flexibility in common with several academical researches. In this section, numerical simulation models which are used for
HCCI engine modelling studies are categorized.
2.4.1. Zero-dimensional single-zone models
Zero-dimensional single-zone models are the simplest models in HCCI modelling and combustion is accepted as a ideal HCCI
combustion. Wiebe function which is used for engine studies because of simple combustion model and high computational
accuracy is also used as combustion function in HCCI combustion modeling [45]. In zero-dimensional single-zone modeling,
all properties in the cylinder are accepted as uniform and heat transfer between fluid and cylinder wall is calculated by using
some correlations [46,47]. The first correlation of these is used to calculate heat transfer coefficient by Annand [48]. Then, an
universally applicable equation of Woschni is commonly used to calculate heat transfer coefficient [49]. Detailed mechanism
researches of HCCI combustion is based on termo-kinetic modelling.
Zero-dimensional modelling is used to investigate HCCI combustion characteristic of gasoline, diesel, n-heptanee, dimethyl
ether, di isopropyl ketone, n-heptanee/isooctane blends, n-heptanee/toluene blends, ethanol, natural gas and etc. [50–58]. The
results of these researches are verified by using experimental data.

2.4.2. Quasi-Dimensional Multi-Zone Models
There are some limitations for single zone modeling of HCCI combustion and multi-zone modeling is used to overcome these
limitations. The computational volume of the single zone modeling is divided into arbitrary number of volumes. The number
of zones and configurations change by accuracy and numerical study. In this modeling, different and suitable parameters are
specified for every single zone. Local inhomogeneity, especially between boundaries and center, is considered, by this way
more accurate charge temperature and concentration distribution are provided in multi-zone modeling. Prediction of
combustion duration, heat release curve, peak pressure, and formation of NOx emissions can be calculated sensitively in multizone modeling. Temperature gradient between zones shows that all charge is not ignited simultaneously. The crevices of piston
ring is represented by zones, therefore HC and CO emissions predictions of the model improves considerably [46,47].
Fivelaand and Assanis proposed a comprehensive quasi dimensional model. The gap between the sequential thermo-kinetic
models and the zero-dimensional model can bridge with their model. This model provided sufficient accuracy for prediction
of HCCI performance and emissions. Figure 4 includes adiabatic core, predictive boundary layer model and crevice region
[59].
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Figure 4. General layout of the quasi-dimensional thermodynamic simulation showingthe interacting adiabatic core, thermal boundary
layer, and crevice regions [59]

2.4.3. One-dimensional engine cycle Modeling
Zero-dimensional and quasi-dimensional models are used to investigate the combustion chamber process during the interval
intake valve and exhaust valve are closed. In this modeling, numerical simulations start with closing of intake valve and ends
with the opening of exhaust valve. Initial values ( average mixture temperature, equivalence ratio and residual gas rate)must
be specified [47,60]. The initial values can be specified by combining of zero-dimensional single zone models, quasidimensional multi-zone models and one dimensional engine cycle simulation codes [47]. One dimensional models with
detailed chemistry can be used to simulate steady and unsteady engine cycle and this model is a suitable cycle model for HCCI
engine performance studies [60].
2.4.4. Multi-dimensional multi-zone model
Multi-zone models are more complicated than single zone model and they represent inhomogeneities in cylinder better [47].
However, for multi-zone modeling accurate temperature distribution, equivalence ratio and residual gas rate must be specified
at a number of zone when the exhaust valve closed [60]. In literature, it can be understood that computational fluid dynamics
are used to specify more accurately the initial conditions of adequate number of zones for HCCI combustion modeling.
Accurate initial conditions and boundary conditions are provided by using detailed chemistry and CFD for modeling. CFDchemical kinetic model produces most accurate results because of that the circulation of mixture in cylinder and the results of
chemical reactions are recorded continuously. In multi-dimensional modeling, HCCI combustion was investigated by using
chemical kinetic models with both two dimensional and three dimensional CFD models [46]. In Figure 5, three dimensional
CFD engine geometry, which is used in HCCI combustion research study, is shown schematically.

Figure 5. HCCI Modeling, 3D CFD schematic engine geometry [61]

In this section, models which is used for numerical simulation of HCCI combustion are explain shortly. The advantages and
disadvantages of these models and applications cases are summarized in Table 3.
Table 3. Comprassion of HCCI Models [60]
HCCI Model

Advantages

Disadvantages

Application Cases

Executing
time
(min)

0D single-zone
with detailed
chemistry[62,63]

Lowest computational cost

HC and CO can’t
be predicted

Ignition timing prediction
Fast parameter studies

<10
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Quasi-dimensional
multizone with detailed
chemistry[59,64]

Temperature and concentration
inhomogeneity considered

1D engine cycle with
detailed chemistry incylinder[65,66]

No initial conditions of cylinder
specification,
parameter studies for engine
performance

Multi-CFD with
multi-zone detailed
chemistry[67]
Multi-CFD with
simplified chemistry[68–
71]
Multi-CFD with
detailed chemistry [72–
74]

Initial conditions
of each zone are
necessary
Fuel spray, flow
and turbulence,
mixture formation
can’t be
considered

HC, CO prediction
Heat release rate

<102

Engine performance
prediction
Optimize of gas
exchange system and
VVT strategies

<102

Temperature and concentration
inhomogeneity considered

Turbulence can’t
be considered

HC, CO prediction
Heat release rate

<103

Fuel spray, flow and turbulence,
mixture formation considered

Simplified
combustion

Optimization of
combustion system

<103

Detailed chemistry and fluid
dynamics, turbulence influence
mixture formation and
combustion rate considered

Highest
computational
cost

HC, CO, NOx prediction
HCCI physicochemical
Processes studies
Combustion optimization

103-105

3. Numerical Simulation Applications of HCCI
The models which is used numerical simulation research studies are explained in upper section. Application case of models
change according to advantages and disadvantages. Zero-dimensional models or multi-dimensional CFD or both them can be
used comparatively to achieve the target study result. Combustion performance and emission results of many various fuels
were investigated in HCCI combustion modeling researches [66,75–77]. The studies on different fuel and fuel blends were
conducted to analyze auto-ignition properties of fuel and fuel blends and to control combustion phase. Besides, there are
studies on in cylinder temperature distribution [51,78], importance of mass transfer [79], intake temperature [80,81], effect of
pressure to the auto-ignition [81], irreversibility loss analysis [50]. These models were verified by experimental test results.
Zero-dimensional modeling studies are conducted to analyze HCCI combustion for different fuels, to predict heat release rate,
to explore auto-ignition properties of fuels, multi-dimensional modeling studies are conducted to investigate the subject which
includes more detailed analysis such as temperature distribution in cylinder, emissions, charge stratifications..
A good number of studies are carried out since the pioneering research of HCCI combustion studies. With the improvement
of computer technology, numerical simulation technic has become effective tool for HCCI combustion control strategies. In
Table 4, HCCI combustion modeling research studies in between 2009-2019 are summarized by categorizing according to
types of modeling, fuels and focus.
Table 4. 2009- 2019 HCCI Modeling Studies
Model

Fuel

ZeroDimensional

Diesel

Multi-Dimension
al CFD Model
with simplified
chemistry

dimethyl ether

Code

STAR CFD
Kinetic

1D engine cycle
Gasoline

WAVE

isooctane

CHEMKIN

in-cylinder
Quasidimensional
multizone
Zerodimensional
single zone with
quasi detailed
chemical kinetic
model
1D engine cycle

n-heptane/ isooctane/ toluene
blends
n-heptane/isooctane ethanol
blends
n-heptane/isooctane/toluene/
trimethylpentane blends
n-heptanee/isooctane/toluene

To improve a heat release law by
accepting the combustion chamber as a
homogeneous volume [51]

Verification
Method
engine
experiment data
[51]

To investigate HCCI combustion and
emissions of dimethyl ether, and
temperature distribution in cylinder [78]

engine
experiment data
[78]

Focus

To investigate variable valve timing
effect on gas exchange process and
HCCI engine performance with 4 direct
injection valve[82]
To investigate importance of mass
transfer on HCC engine emissions
(especially HC and CO)[79]

CHEMKIN

To investigate auto ignition properties of
different fuel and fuel blends according
to intake temperature and intake pressure
[81]

CHEMKIN

To analyze chemical reactions of three

engine
experiment data
[82]
engine
experiment data
[79]

shock tube data
[83]

engine
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blends
in-cylinder with
detailed
chemistry
Multi-Dimension
al CFD Model
with simplified
chemistry

different fuel
combustion [84]

n-heptane

STAR-CD
CHEMKIN

MultiDimensional
CFD

Diesel

AVL FIRE

Zerodimensional
single
zone
Model

n-heptane/isooctane blends

CHEMKIN

Zerodimensional
model

n-heptane

CHEMKINPRO

Zerodimensional
single
zone
Model

Di isopropyl ketone

CHEMKINPRO

Zerodimensional
single
zone
Model

Zerodimensional
single
zone
Model

dimethyl ether

n-heptane

Multidimensional CFD

Gasoline /alcohol blends

Zerodimensional
model

n-heptane,
isooctane/ n-heptane blends
n-heptane/ toluene
blends
n-heptane n- butanol blends

Multi-Zone
Model

n-heptane,
isooctane/nheptane blends

Zerodimensional
single
zone
Model
Multidimensional CFD
with
detailed
chemistry

CHEMKINPRO

MATLAB

AVL-Fire

SEMKIN

CANTERA

Ethanol, natural gas, E10gasoline, blends

Methane/Hydrogen blends

ANSYS

blends

for

HCCI

To research the charge stratification for
controlling the HCCI combustion [85]
To investigate effect of third generation
of injection system on mixture formation
for HCCI diesel engine
To develop a chemical kinetic model for
analyzing the irreversibility loss of
exergy potential during the n-heptane/
isooctane blends combustion for HCCI
engine
To investigate the effect of oxygen
content on auto-ignition characteristics
for HCCI engine with n-heptane fuel
To develop combustion kinetic model for
Di-isopropyl ketone (DIPK) and apply
HCCI engine simulation
To investigate of auto ignition
mechanism of dimethyl ether for
controlling of combustion phase by using
numerical simulation for HCCI engine
and to analyze experimentally by using
one-cylinder
compression
ignition
engine
EGR and additional heating was used to
control combustion.
To develop numerical simulation model
to investigate the effect of HCCI engine
fueled with n-heptane on combustion and
performance [55]
To investigate the effect of secondary
fuel injection timing on combustion
phase control and emissions for fuel
blends
To predict heat release at low, average
and high temperature by developing a
combustion
model
for
HCCI
applications, to verify by using 6 fuels

experiment data
[84]

engine
experiment data
[85]
engine
experiment data

shock tube data
[50]
engine
experiment data
[52]
RCM
(rapid
compression
machine) and ST
(shock tube) data
[56]

engine
experiment data
[53]

engine
experiment data
[54]
engine
experiment data
[86]
V-RCEM (virtual
rapid
compression
machine ) data
[57]

To investigate HCCI engine performance
and predict emissions, to predict main
variable
and to specify
optimum
combustion phase by using grey box
method [87]

engine
experiment data
[87]

To generate zero dimensional accurate
HCCI combustion model without solving
any differential equation.

Experimental
data taken from
CFR Engine [58]

Combustion characteristic and ignition
limits of methane with additional
hydrogen for HCCI engine [88]

Micro
piston
power machine
experimental data
[88]
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4. Conclusions
HCCI provides high thermal efficiency and low NOx and particle matter emissions, however HCCI combustion leads to some
challenges which must be overcome to be an alternative SI and CI engines. Various studies were performed to eliminate these
challenges, in that studies both experimental and numerical method were used. Conducted studies showed that, chemical
kinetics have a key role in HCCI combustion and the solutions of the challenges such as combustion phase control,
homogeneous mixture preparation, cold start, operating range, must be achieved.
Numerical simulation is one of the effective tools to specify control strategies for HCCI combustion researches. Besides,
numerical simulation provides low cost and high flexibility when it is compared with engine experiment. In addition to this,
multi-dimensional CFD with detailed chemistry models have a significant potential to achieve realistic and accurate results.
More detailed studies can be performed with HCCI models which are verified experimental data and the properties which
can’t be measured experimentally can be determine.
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Döngüsel Mikro Kompresörün Sert Eloksal Kaplı Al5083 Paleti için
Sürtünme Test Cihazı Tasarımı
İsmet Karakaş1* ve Melih Okur1
1

Otomotiv Mühendisliği Bölümü,Teknoloji Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 06500, Türkiye

Özet
Otomotiv endüstrisinde ve ev tipi soğutucularda sıkıştırılmış hava ihtiyacını karşılamak için mikro kompresörler
kullanılmaktadır. Kompresörlerin verimlerini artırmak için bu alanda birçok çalışma yapılmaya devam etmektedir. Bu
çalışmada ise özgün hilal paletli mikro kompresörün performansını artırmak için toz metalürjisi ile üretilmiş Al 5083
malzemeli paleti sert eloksal ile kaplanmıştır. Kaplama ile palet sürtünme ve aşınmalarının azaltılması amaçlanmıştır.
Kaplamanın aşınmaya etkisini görebilmek için yüzey sertlik testleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda
standart aşınma testlerinin yapılabilmesi için özgün bir yüzey sürtünme test cihazı tasarımı yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Al5083; Eloksal kaplama; Hilal palet; Kompresör; Sürtünme test cihazı.

Design of the Friction Tester for a Rotary Compressors Vane with Al5083 and Covered Hard
Anodized
Abstract
In the automotive industry and in domestic refrigerators, micro compressors are used to meet the need for compressed air.
Many studies have been done in this field to increase the efficiency of compressors. In this study, in order to increase the
performance of the novel hinged vane micro compressor, Al 5083 material-vane produced with powder metallurgy was
coated with hard anodizing. The coating is intended to reduce pallet friction and wear. Surface hardness tests were
performed to see the effect of coating on abrasion and the results were compared. In this context, a novel surface friction
tester was designed to perform standard wear tests.
Keywords: Compressor; Crescent pallet; Covered anodized; AL5083; Friction tester.

1. Giriş
Gelişen teknolojiler ile birlikte hayatımızın birçok alanında sıkıştırılmış hava ihtiyacını karşılayan kompresörler yaygın
olarak kullanılmaya başlamıştır. Otomotiv alanında motor performansının artırılması için kullanılan kompresörler,
sanayideki birçok prosesde çalışan pinomatik makinelerin hava ihtiyacını karşılamaktadırlar.
Kullanım amaçları doğrultusunda çalışma basıncı ve istenilen hava miktarına göre farklı tiplerde kompresör vardır.
Yaygın olarak kullanılan kompresörler sıkıştırma şekline göre iki tipte incelenmektedir. Hız enerjisini basınç enerjisine
çeviren kompresörler dinamik tiptirler. Kapalı bir hacmin küçültülmesiyle basınçlandırılan tipler ise deplasmanlı
(hacimsel) kompresörlerdir [1].
Deplasmanlı kompresörler diğer çeşitlerine göre daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Bunların en yaygın olanları; vidalı,
dişli, pistonlu ve paletli kompresörlerdir. Pistonlu kompresörlerin basınçlandırma yetenekleri yüksek olmasına karşın
krank, biyel ve supap mekanizmalarının üretim ve bakım onarım süreçleri zor olmaktadır. Dişli tip kompresörler ise fazla
bileşen içermemesine karşın düşük toleranslara sahip dişlileri ile üretimi zor ve arızaya yatkın yapıya sahiptirler. Vidalı
kompresörler de viskozitesi yüksek sıvıların pompalandığı sistemlerde sıklıkla kullanılan, dönme ataletinin düşük olduğu
kompresörlerdir. Ancak yüksek basınç gerektiren yerlerde daha uzun boyutlarda üretilmesi gerekmektedir. [2]
Döngüsel paletli kompresörler sabit gövde, merkezden kaçık dönen bir rotor ve rotor ile gövde arasındaki hacmi bölen
paletten oluşmaktadır. Rotor döndükçe temas ettiği gövde iç yüzeyi ile palet arasındaki hacim artmakta ve azalmaktadır.
Bu esnada da akışkan bir taraftan emilerek diğer tarafta basınçlanmaktadır. Palet sayısına ve paletin sabit veya hareketli
oluşuna göre çeşitleri bulunmaktadır. Gövdeden sabit paletli mikro kompresöreler soğutma sistemlerinde yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Aynı basma yüksekliği için daha küçük hacme sahip olmaları ve bu sayede ekonomik olmaları en büyük
avantajlarından biridir.
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Bu çalışmada özgün olarak tasarlanan gövdeden hilal paletli mikro kompresörün performansının artırılması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda kompresörün en fazla sürtünen ve aşınarak performans kaybına sebep olan hilal paleti üzerinde çalışılmıştır.
Toz metalürjisi yöntemi ile üretilmiş sert eloksal kaplı AL5083 hilal paletlerinin aşınma karakteristiğinin incelenmesi
amaçlı malzeme üzerinde sertlik testi yapılarak karşılaştırmalar yapılmış ve daha iyi sonuçlar alabilmek için özgün bir
aşınma test cihazı tasarlanmıştır.
2. Literatür Çalışması
Seymen 2012’ de yaptığı çalışmada klasik yaylı palet yerine hilal tipte menteşeli palet tasarımı yapıp ürettiği çalışmasında
palet kaynaklı kaçakların azaltıldığını deneysel olarak incelemiştir [3].
Ma ve arkadaşlarının 2016’da yaptığı çalışmada uzay çalışmalarında kullanılmak üzere ısı pompaları ve soğutmada
kullanılmak üzere mikro kompresör tasarımları yapmışlardır. Değişik konumlarda çalışabilen kompresör tasarımlarının
performans testlerini yapmışlardır [4].
Kompresörlerde palet basınçlı ve basınçsız bölgeyi birbirinden ayırmakta olup, bir yay ile sürülmektedir. Yay tahrikli
klasik paletli kompresörlerde özellikle yüksek devirlerde ve yüksek basınçlarda yay paleti tam olarak itemediği için
performans kayıpları oluşmaktadır. Paletin tasarımı ve sürtünme kaynaklı aşınmasını engellemek amaçlı birçok çalışma
yapılmıştır [5-8].
Eray 2009 yılında yaptığı çalışmada turbo döngüsel motorun palet mekanizmasını kompozit ve seramik malzemelerden
üreterek çalışma performansını artırmaya çalışmıştır. Denediği malzemelerin tribolojik deneylerini yapmış ve aralarında
karşılaştırma yaparak en uygun malzemeyi araştırmıştır[9].
Okur ve diğerlerinin 2017 yılında yaptığı çalışmada döngüsel mikro kompresör tasarımı yapmışlardır. Bu çalışmada
özgün palet tasarımı ile klasik paletlerin yüksek hızda itilememesi sorunu ortadan kaldırılmış, sürtünme ve basınç
kaçakları azaltılmıştır (Şekil 1). Aynı zamanda toz metalürjisi yöntemi ile üretilen modüler hücreler ile istenilen hacimde
kompresör üretilebilmekte olup, üretim maliyetleri azaltılmıştır [2].

Şekil 1. Menteşe paletli kompresör parçaları [2]

Kompresörün çelik yerine üretimi daha kolay olan ve daha hafif olan toz metalürjisi ile üretilmiş alüminyum malzemeden
yapılmasının ardından özgün hücresel üretim sayesinde değişik hacimlerde üretilebilmesi ile çeşitli hacimlerde ve
kademelerde deneyleri yapılmıştır.
3. Materyal Metod
Alüminyum malzemelerinin çalışma koşullarına göre sürtünmeler sonucunda daha kolay aşındığı için çeşitli kaplama
yöntemleri ile bu probleme çözümler aranmaktadır. Bu çalışmada mikro kompresör paletin sürtünme kayıplarını
azaltabilmek için, alüminyum yüzeye eloksal kaplaması yapılmış, kaplanan yüzeyin sertliği ölçülerek, kaplanmış ve
kaplanmamış yüzeylerin verileri ile karşılaştırılmıştır. Bunun yanı sıra sürtünme karakteristiğinin incelenebilmesi için
özgün bir sürtünme test cihazı tasarımı yapılmıştır.
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Toz metalürjisi ile üretilmiş paletin eloksal ile kaplanması, kumlama, alkali temizleme, durulama, dağlama, durulama,
nötralizasyon, durulama, deiyonize su durulama, anodize rampası, anodize çalışma, deiyonize su durulama, sıcak tespit
ve kurutma işlem sırası ile gerçekleşmektedir.
Eloksal kaplama işlemi öncesi metal parçaya mekanik ve kimyasal ön işlemler uygulanmaktadır. Yağ, kir ve pastan
arındırmak için yapılan kumlama işlemi yapılan ön hazırlıklardan birisidir (Resim 1).

Resim 1. Kimyasal işlem öncesi ve sonrası metal yüzeyi

Kumlama işlemi sonrasında metal yüzeyin yağ alma işlemi için alkali banyolarda daldırma suretiyle temizleme işlemi
gerçekleştirilerek durulamadan sonra kompresör paletleri sodyum-hidroksit bulunan 45 ˚C’de ki dağlama havuzunda 2
dakika süreyle bekletilerek dağlama işlemine tabi tutulmuştur. Dağlama işlemi kaplanacak parçanın yüzeyinde mat bir
görünüm elde etmek için uygulanır. Alüminyum içerisinde bulunan bakır, mangan ve silisyum gibi bazı elementlerin
giderilmesi amacıyla hilal paletler 2 dakika süre ile %20’lik nitrik asit banyosuyla nötralizasyon işlemine tabi tutulmuştur.
Anodizasyon işlemi metalin asıl kaplamasının gerçekleştiği bölümdür. Bu aşamada alüminyum yüzeyinde kimyasal
formülü Al2O3 olan bir tabaka elde edilir. Bu tabakanın kalınlığı havuz içerisindeki parçaya uygulanan gerilim, akım
değerleri ile havuz içerisindeki çözeltinin derişimi ve sıcaklığı ile değişmektedir. Anodize işleminde hilal palet, içerisinde
H2SO4 çözeltisi bulunan ve sıcaklığı 8 °C olan havuzda, desimetrekareye 3,15 A değerinde akım verilerek 30 dakika
bekletilmiştir.
Kaplama işlemi sonrasında metal yüzeyde oluşan gözeneklerin kapatılması amacıyla pH değeri 5,5-6,5 olan deiyonize su
içeren sıcak tespit havuzunda 98 °C sıcaklıkta 30 dakika süreyle bekletilerek sıcak tespit işlemi tamamlanmıştır. En son
işlem olarak kompresör parçaları kurutma cihazında 50 °C sıcaklıkta 7 dakika bekletilerek kurutulma işlemine tabi
tutulmuştur. Resim 2 de eloksal kaplama öncesi ve sonrası hilal palet görülmektedir.

Resim 2. Eloksal kaplama işlemi öncesi (sol) ve sonrası (sağ) hilal palet görünümleri
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3.1. Eloksal kaplama yüzey sertlik testi
Eloksal kaplanan hilal paletlerin aşınma karakteristiğini incelemek amaçlı ilk olarak yüzey sertliklerine bakılmıştır. Serlik
testleri Vickers, Brinell ve Rockwell olmak üzere 3 farklı yöntemle yapılmaktadır. Toz metalürjisi yöntemi ile üretilmiş
AL5083 alüminyumun kimyasal ve mekanik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Görüldüğü gibi minimum 65 Brinell ve
maksimum 115 Brinell değerleri arasında olan Al5083 yumuşak bir yüzey yapısına sahiptir.
Tablo 1. Al 5083 alüminyumun kimyasal ve mekanik özellikleri [10]

Yüzey sertliğini arttırmak amaçlı eloksal kaplanan hilal paletler Rockwell sertlik cihazı ile yüzey sertlikleri ölçülmüştür.
Ölçümler sonrasında kullanılan Rockwell cihazından alınan sonuç değerleri karşılaştırma yapabilmek için Brinell
değerlere çevrilmiştir. Test numunesi olarak 2 farklı hilal palet kullanılmıştır. Bunlardan biri diğerine göre daha fazla
miktarda eloksal ile kaplanmıştır. Bu sayede hiç kaplanmamış palet ile eloksal kaplı paletin sertlikleri karşılaştırılabilirken
aynı zamanda farklı miktardaki kaplama yoğunluğuna sahip paletlerin sertlik değerleri karşılaştırılması da yapılmıştır
(Resim 3).

Resim 3. Tek kat eloksal kaplı hilal palet, çift kat eloksal kaplı hilal palet sertlik ölçümleri ve ölçüm yüzeyi

Sonuçların daha doğru olması için numunelerin aynı yüzeylerinden ölçüm yapılmıştır. Tek kat eloksal kaplı hilal paletin
yüzey sertliği 16,6 Rockwell ölçülürken, çift kat eloksal kaplı hilal paletin yüzey sertliği 32 Rockwell ölçülmüştür.
Malzemenin kaplanmadan önceki halinin mekanik özelliklerinde belirtilen değer Brinell olduğu için ölçülen Rockwell
değerleri sertlik karşılaştırma tablosundan yararlanılarak Brinell değerlere çevrilmiştir. Tablo 2’de sertlik değerleri
verilmiştir. Kaplama firmalarının belirttiği eloksal kaplamanın yüzey sertliğini 2-5 kat artırdığı bilgisine, yapılan bu test
sonuçlarında da ulaşılmıştır.
Tablo 2. Sertlik ölçüm sonuçları
Numuneler

Sertlik Değeri (Brinell)

Al5083

65-115

1 kat eloksal kaplı Al5083

204,36

2 kat eloksal kaplı Al5083

302,72
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3.2. Eloksal kaplama yüzey sürtüne testi cihaz tasarımı
Aşınma, sürtünme gibi özellikler ile belirlenen yüzey temasının kontrolü ile genellikle mekanik sistemin performansı
belirlenebilmektedir. Mekanik parçalarda karşılaşılan gidip gelme hareketine maruz kalan hilal palet yüzeylerin tribolojik
özelliklerin incelenebilmesi amacıyla geliştirilen özgün bir test cihazı tasarımı Resim 4’te görülmektedir.

Resim 4. Sürtünme test cihazı tasarımı montaj hali

Cihaz tasarımında dairesel dönen elektrikli motora bağlı flanş ve falanşa merkezden kaçık bağlanan kol ile dairesel
hareket doğrusal harekete çevrilmiştir. İstenilen kurs boyu için kolun bağlandığı çap değiştirilebilmektedir. Kolun
bağlandığı diğer uçta araba (test edilecek parçanın yerleştirildiği düzlem) bulunmaktadır. Araba kılavuz üzerinde doğrusal
olarak gidip gelme hareketi yapmaktadır. Rulman sayesinde kılavuz içerisindeki araba rahat bir şekilde hareket
edebilmektedir. Test edilecek parça araba üzerine sabitlenerek parça üzerine dikey olarak temas eden sürtünme ucu
sayesinde parçanın normal çalışma şartlarında ne kadar aşındığı ve ömür testleri yapılabilmektedir. Sürtünme ucu
üzerindeki ağırlık ve ağırlığı karşılayan denge ağırlığı arasındaki fark sayesinde parça üzerine tatbik edilen kuvvet
değiştirilebilmektedir.
4. Sonuç
Okur ve diğerleri (2017) tarafından geliştirilen kompresör tasarımında palet malzemesinde çelik alaşımlar yerine palet
ağırlıklarında azalma sağlamak için Al5083 alaşımlı alüminyum malzeme tercih edilmiştir. Sonuç olarak ağırlıkta 5 kat
hafifleme sağlanmıştır. Bu araştırma ile alüminyumun en büyük dezavantajı olan aşınma sorununa sert anodik oksidasyon
(sert eloksal) işlemi ile çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Hilal paletler üzerine uygulanan eloksal kaplama işleminin yüzey
sertliği üzerindeki etkisinin konu edildiği bu araştırmada, iki farklı yoğunlukta kaplama işlemi yapılan paletler üzerinde
çalışılmıştır. Kaplanan paletlerin Rockwell sertlik test cihazı ile yüzey sertlikleri ölçülmüş ve değerler Brinell değerlere
dönüştürülmüştür. Kaplama yapılmamış Al5083 alüminyumun sertlik değeri yaklaşık 75 Brinell iken, tek kat eloksal
kaplı hilal paletin sertlik değeri 204,36 Brinell, çift kat eloksal kaplı hilal paletin sertlik değeri 302,72 Brinell olarak
ölçülmüştür. Bu sonuçlardan eloksal kaplamanın alüminyum yüzeylerin sertlik değerini artırmak için çözüm olarak
kullanılabileceği görülmüştür. Sertliğin yanı sıra yüzey aşınmasında eloksal kaplamanın etkilerini görmek için yüzey
aşınma test cihazı tasarlanmıştır. Test cihazı ile hilal paletin çalışma şartlarındaki yüzey sürtünmeleri simüle edilerek
kaplanmamış ve kaplanmış yüzeylerin aşınma karakteristikleri incelenebilecektir.
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Araç Dinamiğinin Mimuro Plot Yöntemiyle İncelenmesi
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Özet
Yapılan çalışmanın amacı, 1990 yılında Mitsubishi Motor Corps. firmasında çalışan Tetsushi Mimuro ve arkadaşları
tarafından geliştirilmiş olan “Four Parameters” metodu vasıtasıyla araç dinamiğinin incelenmesidir. Bununla birlikte
“Bisiklet Modeli” kullanılarak yönlendirme açısının, aracın viraj alma kabiliyeti üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Araç
dinamiğinin incelenmesinde dört farklı parametre kullanılmıştır. Bunlar kararlı durum kazancı, doğal frekans, faz gecikme
açısı ve sönümleme oranıdır. Bu parametrelerin ve yönlendirme açısının matematiksel eşitlikleri, MATLAB/Simulink
programı ile modellenmiştir. Araç dinamiğinin incelenmesi için bir referans araç belirlenmiştir. Çalışma sonucunda bu
parametreler bir Rhombus grafiğine uygulanarak grafikler üzerinden araç dinamiğinin değişimi incelenmiştir. Ayrıca
farklı yönlendirme açıları ile alınan virajlardaki içe-dışa savrulma durumları da grafiklerle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bisiklet model; Doğal frekans; Rhombus grafiği; Yönlendirme açısı.

Analysis of Vehicle Dynamics with Mimuro Plot Method
Abstract
The aim of this study is to analys the vehicle dynamics by the Four Parameters method developed by Tetsushi Mimuro
and colleagues working at Mitsubishi Motor Corps in 1990. In addition, the effect of steering angle on the cornering
ability of the vehicle was also investigated using the “Bicycle Model“.Four different parameters were used in the analysis
of vehicle dynamics. These are steady state gain, natural frequency, phase delay angle and damping ratio. Mathematical
equations of these parameters and steering angle are modeled by MATLAB / Simulink program. A reference car was
identified for the study of vehicle dynamics. At the end of the study, these parameters are applied to a Rhombus graph
and the change of vehicle dynamics is examined. In addition, understeer and oversteer situations in bends taken with
different steering angles were examined with graphics.
Keywords: Bicycle model; Natural frequency; Rhombus graphics; Steering angle.

1. Giriş
1600’lü Yılların ortalarından itibaren yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan otomobiller günümüze kadar ideal hale
dönüştürülerek gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Otomobil tarihindeki bu gelişim ve artan talep ile birlikte otomobillerde
istenilen kriterlerde de artış meydana getirmiştir. Söz konusu bu kriterlerde araştırmacıları, aracın daha kararlı hareket
kabiliyeti, yolcu ve sürücü güvenliğinin sağlanması, istenilen sürüş konforunun sağlanması vb. gibi temel dinamikleri
araştırmaya yöneltmiştir. Bu sebeple motor dinamiği konularının yanı sıra taşıt dinamiği ile ilgili çalışmalara da hız
verilmiş, taşıtın dinamik yapısının matematiksel modellemeleri geliştirilmeye başlanmış, taşıtın yol tutuşunu ve sürüş
konforunu etkileyen sistemlerin tasarımları kriterlere uygun hale getirilmeye çalışılmıştır.
Önder ve ark. taşıtların yanal yol tutuş kararlılıklarının iyileştirilmeleri için merkezi diferansiyelin aktif kontrolüne
dayanan bir tork dağıtım metodu geliştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, algoritmanın modeller arasında yapacağı
geçişlerde kararlılık şartlarının sağlandığı ve savrulma oranı için referans takibinin sağlanabildiğini görmüşlerdir [1].
Yih ve ark. direksiyon sisteminin kontrolü ile taşıtların yol tutuş karakteristiklerinin değiştirilmesini incelemişlerdir.
Yapılan çalışmanın sonucunda, araçta herhangi bir fiziksel değişikliğin gerçekleştirilmeyip, sadece direksiyon sisteminin
kontrolüyle gerçekleştirilen yol tutuş karakteristiğindeki değişikliğin, taşıtın ön lastiklerinin değiştirilmesi sonucunda
değişecek olan ön lastik viraj sertliğinin oluşturacağı etkiyle tamamen eşdeğer olduğunu gözlemlemişlerdir [2].
Mammar ve ark.araç yol tutuşunun iyileştirilebilmesi için aktif direksiyon sistemine uygulanmakta olan iki serbestlik
derecesine sahip bir optimizasyon çalışması yapmaktadırlar. Çalışma neticesinde, optimizasyon çalışmasının taşıta etki
eden bozucu girişlere karşı taşıtın direngenliğinin artırdığı ve optimizasyon öncesi duruma karşın daha iyi performans
gösterdiği gözlemlenmiştir [3].
*Sorumlu yazar; E-mail: serdararas28@gmail.com
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2. Materyal ve Mestot
2.1. Çift Dingilli Bir Aracın Kararlı Durum Yol Tutuş Karakteristiği
Çift dingile sahip bir aracın kararlı durum altındaki yol tutuş performansı, aracın bir viraj alma esnasındaki zamandan
bağımsız olan yönlendirme davranışıyla alakalıdır. Bu durum altındaki aracın yol tutuş performansının incelenmesi
esnasında atalet özellikleri göz ardı edilmektedir. Viraj almakta olan bir aracın ağırlık merkezinde oluşacak olan
merkezkaç kuvvetinden kaynaklı olarak aracın lastiklerinde bir kayma ve kayma açısı meydana gelecektir. Bu durumdaki
bir aracın kararlı durumlar altındaki yol tutuş performansının incelenebilmesi için bisiklet model kullanılmaktadır. Söz
konusu olan bu modelde, araçta aynı dingil üzerinde bulunan 2 tekerlek, viraj alma sertliği değeri iki katı olacak şekilde
birleştirilerek dört tekerlekli bir aracın bir bisiklete benzemesi sağlanır. Bu sayede dört tekerleğe birden farklı kayma
açıları hesaplamak yerine sadece ön ve arka tekerleklere kayma açıları hesaplanması yeterli olmaktadır (α f ve αr). Bu iki
kayma açısının yardımıyla yönlendirme açısı hesaplanabilmektedir.

Şekil 1. Çift dingilli bir taşıtın bisiklet modeli

Şekil 1’e bakıldığında, yönlendirme açısı (δ), Eşitlik (1)’deki gibi hesaplanmaktadır.


L
 a f  ar
R

(1)

Ön ve arka tekerlekte oluşan kayma açıları, sırasıyla Eşitlik (2) ve Eşitlik (3)’teki gibi hesaplanabilir.
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gR
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Eşitlik (2) ve Eşitlik (3), Eşitlik (1) de yerine yazılırsa yönlendirme açısı,



L  w f wr  V 2
L
V2


  Kus 

R  caf car  g  R R
gR

(4)

olarak yazılır. Eşitlik (4)’te görülmekte olan Kus ifadesi, understeer katsayısı olarak tanımlanmakla birlikte bu ifadenin
aldığı değere göre taşıtta üç farklı senaryoyla karşılaşılır: nötr yönlendirme, içe savrulma ve dışa savrulma. K us değeri 0
olduğunda, taşıt mevcut yönlendirme açısı ile virajda herhangi bir yöne savrulmadan ilerleyebilmektedir. Kus değeri 0 dan
büyük olduğunda, yönlendirme açısı yetersiz gelerek taşıt dışa doğru savrulmaya başlamaktadır. K us değerinin 0 dan
küçük olduğu durumda ise fazla yönlendirme açısından kaynaklı olarak taşıtta içe savrulma durumuyla karşılaşılır [4].
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Şekil 2. Viraj dönme esnasında taşıtta oluşan senaryolar

2.2. Dört Parametre Metoduyla Aracın Yol Tutuş Karakteristiğinin Belirlenmesi
Aracın yol tutuş karakteristiğinin belirlenebilmesi için, kararlı durum kazancı, doğal frekans, faz gecikme açısı ve
sönümleme oranı olarak adlandırılan dört farklı parametre kullanılmıştır. Bu parametreler, taşıtın diğer fiziksel özellikleri
değişmeksizin sadece taşıt hızının değişmesine bağlı olarak hesaplatılır. Hesaplanan değerler bir Rhombus grafiğine
aktarılarak taşıtın farklı hızlar karşısında yol tutuşunun ne öcüde değiştiği grafiğin incelenmesiyle kolay bir biçimde
anlaşılır. Söz konusu olan bu parametreler, aşağıdaki eşitlikler vasıtasıyla hesaplanmaktadır.
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Yukarıdaki eşitliklerde m taşıt kütlesini, l1 ve l2 sırasıyla ön ve arka aksların taşıt ağırlık merkezine olan uzaklığı, L dingil
mesafesi, Cαf ve Cαr sırasıyla ön ve arka tekerlek yanal kuvvet katsayılarını, Is genel direksiyon oranını, Iz eylemsizlik momentini,
V taşıt hızını, K ise kararlılık faktörünü ifade etmektedir. Eşitlik (5)’te ifade edilen kararlı durum kazancı, taşıtın manevra
esnasında ne kadar kolay dönebileceğinin bir ölçüsü olmakla birlikte sürücüler tarafından en anlaşılır olanıdır. Ancak zamandan
bağımsız bir parametre olması sebebiyle dinamik davranışlarda pek önemli değildir. Eşitlik (6)’da belirtilen doğal frekans,
sistemin yanıt verebilirliği olarak tanımlanmaktadır. Eşitlik (7)’de gösterilen faz gecikme açısı, sistemin uygulanan girdilere ne
kadar erken veya geç yanıt verebildiğinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Son olarak Eşitlik (8) ise sönümleme oranını yani
sistemin sönümleme kapasitesini göstermektedir. Bu eşitliklerde bulunan K ifadesi ise, Eşitlik (9)’da gösterilmektedir [5].

K



m  l2  car  l1  caf



(9)

2  L  caf  car
2

377

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

2.2. Yönlendirme Açısının İncelenmesi
Yönlendirme açısının hesaplanması için belirlenen referans aracın özellikleri, Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Yönlendirme açısı referans aracın özellikleri
m
1200 kg
L1
1,15 m
L2
L

1,45 m
2,6 m
36500 N/rad
56150 N/rad

Cαf
Cαr

Yönlendirme açısı için belirlenen kurgular ise, Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Yönlendirme açısı kurguları
Kurgu No
1
2
3
4
5
6
7
8

Taşıt Kütlesi
(kg)
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

L1 (m)

L2 (m)

Cαf (N/rad)

Cαr (N/rad)

1,15
1,15
1,15
1,15
1,3
1,3
1
1

1,45
1,45
1,45
1,45
1,3
1,3
1,6
1,6

36500
36500
56150
56150
56150
36500
56150
36500

56150
56150
36500
36500
36500
56150
36500
56150

Viraj Yarıçapı
(m)
50
100
50
100
100
100
100
100

2.3. Dört Parametre Metoduyla Aracın Yol Tutuş Karakteristiğinin İncelenmesi
Yol tutuş performansının inceleneceği referans araç, Tablo 1’deki değerlere ek olarak 17,0 değerinde genel direksiyon
oranına ve 1470 kg*m2 değerinde bir eylemsizlik momentine sahiptir. Tablo 3’te ise, yol tutuş performansı için
oluşturulan kurgular gösterilmektedir.
Tablo 3. Yol tutuş performansı kurguları
Kurgu
Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Taşıt
Kütlesi
(kg)
1200
1600
1800
2000
1300
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

l1 (m)

l2 (m)

L (m)

V (m/s)

Cαf
(N/rad)

Car (N/rad)

Is

Iz(kgm2)

1
1
1
1
1
1
1,15
1,3
0,75
1,35
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,45
1,3
1,85
1,25
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175
72:25:175

36500
36500
36500
36500
36500
36500
36500
36500
36500
36500
36500
38000
33000
56150
40000
40000
36500
36500
36500
36500

56150
56150
56150
56150
56150
56150
56150
56150
56150
56150
40000
38000
40000
56150
40000
36500
56150
56150
56150
56150

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470
1000
1250
1700
2100

Gerekli hesaplamaların yapılabilmesi için MATLAB R2015b programından yardım alınmıştır. Şekil 3’te yönlendirme
açısının modellenmesi, Şekil 4’te ise doğal frekansın modellenmesi görülmektedir.
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Şekil 3. Yönlendirme açısının MATLAB-Simulink modeli

Şekil 4. Doğal frekansın MATLAB-Simulink modeli

MATLAB-Simulink programı vasıtasıyla elde edilen veriler, OriginPro 8.5 adlı programa aktarılarak verilerin grafiğe
dönüştürülmesi sağlanır.
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3. Bulgular ve Değerlendirme
3.1. Yönlendirme Açısı Sonuçları

Şekil 5. Dördüncü yönlendirme açısı kurgusu grafiği

Şekil 5 incelendiğinde, ön lastikteki kayma miktarının arka lastiktekinden daha az olması sonucunda taşıtın K us değeri
negatif çıkmakla birlikte, taşıtın içe savrulma hareketi yaptığı görülmektedir. Yönlendirme açısı değeri ise 1-1,25o
aralığındadır.

Şekil 6. Beşinci yönlendirme açısı kurgusu grafiği

Taşıt ağırlık merkezinin referans araçtaki konumundan taşıtın ortasına doğru hareket ettirilmesi sonucunda taşıtın K us
değerinin, bir önceki kurgudaki aracın Kus değerinin yaklaşık iki katı bir sayısal büyüklüğe ulaştığı ortaya çıkmaktadır.
Bunun sonucu olarak Şekil 6 incelendiğinde, taşıtın içe savrulmaya başladığı ve yönlendirme açısının sayısal değerinin
de 4. kurguya nazaran yaklaşık 4-5o arttığı ortaya çıkmıştır.
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3.2. Yol Tutuş Performansı Sonuçları

Şekil 7. Birinci yol tutuş kurgusu grafiği

Şekil 7’de görülmekte olan grafik, Tetsushi Mimuro tarafından da kullanılmış olan referans aracın Rhombus grafiğidir.
Bu kurgudaki amaç, farklı bir çalışmada ortaya çıkan değerler sonucunda oluşturulan grafiğin, Mimuro tarafından
oluşturulmuş olan grafikle karşılaştırılması sonucunda grafiğin doğruluğunun kontrol edilmesidir. Grafikte de görüldüğü
üzere taşıtın hızındaki artış, hem dört parametrede de bir azalma olarak göstermekte, hem de oluşan dörtgenin alanında
bir küçülmeye sebebiyet vermektedir. Dörtgen bölgenin alanının küçülmesi ise, taşıtın yol tutuş performansında bir
azalmanın meydana geldiğini söylemektedir.

Şekil 8. İkinci yol tutuş kurgusu grafiği

İkinci kurguda taşıtın kütlesi bir miktar arttırılmış, bunun sonucunda da iki Rhombus grafiği karşılaştırılarak kütledeki
artışın yol tutuş performansına olan etkisi incelenmiştir. Şekil 8 incelendiğinde ilk olarak kararlılık faktöründe bir artışın
oluştuğu söylenebilir. Bu artışa karşın doğal frekans ve faz gecikme açısında birinci kurguyla yaklaşık değerler
çıkmaktadır. Ancak kararlılık faktöründeki değişim kendisini kararlı durum kazancı ve sönümleme oranlarındaki azalma
değerinde göstermektedir. Bu iki değerin azalmasının sonucunda ise taşıtın yol tutuş performansının bir miktar azaldığı
söylenebilir.
4. Sonuçlar
Bu çalışmada araçların yol tutuş parametresini etkileyen taşıt kütlesi, eylemsizlik momenti, tekerleklerin yanal kuvvet kat
sayıları, aksların ağırlık merkezine mesafeleri gibi özellikleri değişken kabul edilerek sonuçlar elde edilmiş ve bu
değişimlerin yol tutuş performansına etkilerinin incelenmesi için hesaplanan veriler kullanılarak OriginPro 8.5
programında Rhombus grafikleri oluşturulmuştur. İçe ve dışa savrulma durumlarında ise tekerlek yanal kuvvet katsayıları
ve aksların ağırlık merkezine mesafeleri değişken kabul edilerek iki farklı viraj yarıçaplarında sonuçlar elde edilmiş ve
bu değişimler ile araç hızına bağlı olarak yönlendirme açısı grafiği çizilmiştir. Oluşturulan Rhombus grafikleri
incelendiğinde aracın yüksek hızlarda, ağırlık merkezinin öne yaklaşması durumunda karalılığının azaldığı ve yol tutuş
performansının kötüleştiği, taşıtta kullanılan lastiklerin yanal kuvvet kat sayıları arttırılması durumunda ve taşıtın
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kütlesinin azaltılması durumunda taşıtın yol tutuşunda iyileşmeye sebep olduğu ve eylemsizlik momentinin yol tutuşunun
belirlenmesinde diğerleri kadar belirleyici olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Effects of Ambient Air Velocity Passing Through Intercooler on
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Abstract
In this study, effects of ambient air velocity passing through intercooler on performance and emissions of a turbocharged
diesel engine were investigated in the range of 7 m/s to 21 m/s. Experiments were performed at 75 % load and 2000 rpm.
The velocity of ambient air passing through the intercooler was regulated by using a special fan and a speed control unit.
Although there were no significant changes in the performance of the engine, it was determined that the ambient air
velocity affects NOx and CO emissions. When the ambient air velocity was decreased from 21 m/s to 7 m/s, there were
approximately 13 % and 12 % reductions in NOx and CO emissions, respectively.
Keywords: Air velocity; Diesel engine; Emission; Intercooler; Performance.

1. Introduction
Internal combustions engines generate poisonous emissions, which negatively affect environment and human health.
Therefore, very stringent regulations have been implemented for the vehicles running with internal combustion engines.
Restrictions have mainly been applied on CO, NOx, HC and soot emissions according to the class of vehicles [1].
Therefore, engine manufacturers and academicians have studied on the reduction of these emissions.
Diesel engines are widely used in different vehicles to provide high torque and power. Turbocharger systems are used to
provide necessary air for higher torque and power, especially at high speeds. In a turbocharger system, a compressor that
is powered by a turbine running with exhaust gases increases the pressure, however the temperature of the air is also
increased. Therefore, an intercooler is used to cool the compressed air by using ambient air. The effectiveness of an
intercooler mainly depends on the velocity and temperature of the ambient air. In general, the velocity of the ambient air
passing through the intercooler depends on the speed of the vehicle. When the vehicle speed decreases, the velocity of
the ambient air decreases. This results in increasing of the air temperature entering the inlet manifold and decreases the
density of the air.
Kumar and Raj [2] reported that high intake manifold air temperature increases NO x emissions but reduces unburned
hydrocarbon (HC) and CO emissions. In addition, Pan et al. [3] investigated the effect of inlet air temperature on
performance and exhaust emissions of a diesel engine using diesel-methanol dual fuel. Their test results generally showed
that there is a decrease in NOx emissions and increase in thermal efficiency with the decrease of inlet air temperature.
Meanwhile, Jo et al. [4] pointed out that NOx emission increases as the intake manifold air temperature increases.
In this study, effects of ambient air velocity passing through intercooler on performance and emissions of a turbocharged
diesel engine are investigated in the range of 7 m/s to 21 m/s.
2. Materials and Methods
The experimental set-up that is shown in Fig. 1 consists of a turbocharged direct injection (DI) diesel engine, an engine test bed,
a gas analyzer and a smokemeter. Table 1 shows the specifications of the diesel engine. A Cussons-P8651 type engine test bed
includes a hydraulic dynamometer which is water cooled and rated for 112kW power absorption at 9000 rpm maximum
operating speed, measurement instruments and a control panel. A strain gauge load sensor was used to measure the load on the
dynamometer. The speed of the engine was measured by using a ductive pickup speed sensor. The measurement of fuel
consumption was performed with a burette with 50 and 100 ml volumes and a stopwatch. The fuel, the air inlet, the engine
coolant inlet and outlet, the lubricating oil, the exhaust gas and the manifold inlet air temperatures were measured by K and T
type thermocouples. A Testo 350 M/XL gas analyzer was used to measure CO and NO x emissions. A Bosch BEA 170
smokemeter was used to measure smoke emission. Experiments were performed at 75 % load and 2000 rpm. The velocity of
ambient air passing through the intercooler, which are 7 m/s, 10.5 m/s, 14 m/s and 21 m/s, was regulated by using a special fan
and a speed control unit.
*Corresponding author; E-mail: n_usta@pau.edu.tr
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Fig. 1. The picture of the experimental setup
Table 1. Specifications of the diesel engines
Type
Ford Dura Torq, Turbocharged, 4 Stroke, DI
Number of Cylinder
4
Stroke (mm)
94.6
Bore (mm)
89.9
Compression Ratio
19:1
Displacement (cc)
2402
Maximum Torque (Nm)
245 (at 1800 rpm)
Maximum Power (kW)
88 (at 4000 rpm)

3. Experimental Results
The effect of the ambient air velocity passing through the intercooler on the inlet manifold air temperature is shown in Fig. 2. As the

velocity decreases, the temperature of the engine inlet manifold air increases. The velocity affects the forced heat convection.
When the velocity decreases from 21 m/s to 7 m/s, the temperature increases from 51 °C to 72 °C. Since the engine inlet manifold
temperature increases with decreasing the velocity, the combustion temperature increases and consequently the exhaust gas
temperature increases from 378 to 399 °C as it is shown in Fig. 3.
In Diesel engines, NOx generations mainly depend on the peak combustion temperatures, the amount of oxygen in the combustion
chamber and combustion time. Higher NOx emissions may be due to higher peak combustion temperatures. The NO x emissions

can be decreased by reducing the peak combustion temperatures [1, 5-7]. Figure 4 shows the variation of NOx emissions
depending on the ambient air velocity passing through the intercooler. As the velocity decreases, the NOx emissions increases. It was
found that the NOx emissions increased approximately 70 ppm due to decreasing of the velocity from 21 m/s to 7 m/s. It is
thought that higher inlet manifold air temperature caused higher the peak combustion temperatures resulting in higher NO x
emissions. The higher exhaust gas temperature may also be evident for this situation.
CO emission is an unburned product, which may be generated due to partially incomplete combustion. It can be reduced with
more oxygen in the combustion chamber. The reduction in the inlet manifold air temperature causes the increasing of the density
of the air. In other words, more air in mass can be available in the combustion chamber. Figure 5 shows the CO reduction with
increasing the air velocity. The CO emission was increased approximately 60 ppm due to lower velocity in the range of 21 m/s
to 7 m/s. Meanwhile, there was no significant variation in the smoke (Fig. 6).
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Fig. 2. Effect of the ambient air velocity on the inlet
manifold air temperature

Fig. 3. Effect of the ambient air velocity on the exhaust
gas temperature

Fig. 4. Effect of the ambient air velocity on the NOx

Fig. 5. Effect of the ambient air velocity on the CO

Similar to the smoke, there were no any significant variations on the performance of the engine. The torque, the power,
the BSFC and the thermal efficiency variations are given in Figs. 7, 8, 9 and 10 respectively.
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Fig. 6. Effect of the ambient air velocity on the smoke

Fig. 7. Effect of the ambient air velocity on the torque

Fig. 8. Effect of the ambient air velocity on the power

Fig. 9. Effect of the ambient air velocity on the BSFC

Fig. 10. Effect of the ambient air velocity on the efficiency
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4. Conclusions
In this study, the effects of the ambient air velocity passing through the intercooler on the performance and the emissions of a
turbocharged DI diesel engine were investigated. The velocity was varied between 7 and 21 m/s. It was determined that the
reduction in the velocity resulted in increasing of NO x and CO emissions. There was no significant changing in the smoke. In
addition, the effects of the velocity variations could not be seen on the performance in terms of the torque, the power, the BSFC
and the thermal efficiency. NOx emissions are very important emissions in diesel engines and it should be pointed out that the
ambient air velocity passing through the intercooler partially affects the NO x emissions. Therefore, extensive studies should be
done on this subject and new solutions should be found for avoiding the negative effects of decreasing the ambient air velocity.
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Nomenclature
BSFC
CO
HC
η

NOx
Tim
Texh

Brake specific fuel consumption (g/kWh)
Carbon monoxide (ppm)
Hydrocarbon (ppm)
Thermal efficiency (%)
Nitrogen oxides (ppm)
Intake manifold air temperature (°C)
Exhaust gas temperature (°C)
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Özet
Bu çalışmada bir ağır vasıtaya ait hava kompresörünün performansı deneysel olarak incelenmiştir. Hava komp resörünün
gerçek çalışma şartlarını simule edebilen bir test sistemi geliştirilmiş ve testler burada gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda
piyasada ticari olarak var olan ve muadili olarak geliştirilen bir hava kompresörü numune olarak ele alınmış, el
kitaplarında imalatçıları tarafından verilen performans karakteristikleri ve bu çalışma kapsamında elde edilen test
sonuçları karşılaştırılmıştır. Daha sonra her iki hava kompresörü performans açısından karşılaştırılmalı olarak
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar gr afiksel olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ağır vasıta araçlar; Performans testi; Pistonlu hava kompresörü; Pistonlu mekanizmalar; Test cihazı.

Experimental Investigation of the Performance of a Heavy Vehicle Air Compressor
Abstract
In this study, the performance of an air compressor of a heavy vehicle were investigated experimentally. A test system
has been developed which can simulate the actual operating conditions of the air compressor and tests have been carried
out using the test system. A commercially available air compressor which is already developed in the market and is
developed as its counterpart is taken as a sample and the performance characteristics given by the manufacturers in the
manuals and the test results obtained in this study are compared. Then, both air compressors were evaluated comparatively
in terms of performance. The results obtained are presented graphically.
Keywords: Reciprocating mechanisms; Heavy duty vehicles; Test bench; Reciprocating air compressor; Performance testing.

1. Giriş
Hava kompresörleri ile üretilen hava; kamyon, tır-yarı römork ve otobüslerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortamdan
alınan atmosferik hava sıkıştırılarak depolanmaktadır. Depolanan bu basınçlı hava fren sistemlerinde, süspansiyonlarda
ve havaya ihtiyaç duyulan çeşitli bölgelerde kullanılmaktadır. Çevreci ve temiz bir enerji kaynağı olan basınçlı hava
sistemi motorun üretmiş olduğu gücün yaklaşık %2lik kısmını kullanmaktadır. [1] İhtiyaç duyulan hava araç motorundan
doğrudan tahrik alan hava kompresörleri ile sağlanır. Bu basınç seviyesi ise ihtiyaç duyulan hava miktarına göre değişiklik
göstermek ile birlikte 10-12 bar seviyelerindedir [2]. Basınçlı hava birçok pratik mühendislik uygulaması için temel bir
gerekliliktir. Makine ve birçok servis sisteminin çalıştırılmasında pnömatik esaslı sistemler kullanılabilir. Bu geniş hava
gerekliliğinin yanında ise hava, gerçekten maliyetli bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca hava ile taşınması
gereken ürünlere de havanın basınçlanıp iletilebilmesi için bir kompresör gerekli olup, hava kompresörleri yaygın olarak
kullanılır [3]. Daha sonrasında tanklarda depolanan bu hava elektro valf ve valfler yardımı ile baştan fren sistemi olmak
üzere araç üzerinde çeşitli sistemlere aktarılır. Fren sistemlerinin yanı sıra ise hava kullanımını süspansiyon, havalı açılırkapanır kapı, araç içi hava tabancası ve yardımcı diğer ekipmanlarda da kullanımı yaygındır.
Günümüzde testler ve test merkezleri çok yaygınlaşmıştır. Özellikle otomotiv alanında teknolojinin ve imkanların
gelişmesiyle birlikte araçların daha stabil konforlu gitmeleri hedeflenmektedir. Bunların başında da motor ve diğer
dinamik parçaların testlerinin yapılması öncelik taşımaktadır [4]. Çalışmamızda ise pistonlu mekanizma olan ağır
vasıtalar için hava kompresörlerinin test şartlarını değerlendirerek; bir test ortamı oluşturmak ve kompresörlerin testlerini
OEM firmalarının test değerleri ile karşılaştırmalı olarak doğrulanması hedeflenmiştir. Burada hem OEM firmasının
yayınladığı değerlere bakılmış olup, hem de OEM kompresörleri ele alınarak yayınlanan değerler karşılaştırılmıştır.
Yayınlanan değer ile bizim test cihazımın gerçek değerlerinin tutarlılık seviyesine bakılmış ve makalemizin sonuç
kısmında test cihazımızın doğruluğu karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Ayrıca test cihazının hazırlanmış olduğu
çalışmalarını yapmış olduğum firma bünyesi altında üretilen milli olma özelliği taşıyan kompresörlerimiz de OEM

*Sorumlu yazar; E-posta: muratsukru776@gmail.com
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kompresörleri ile karşılaştırılarak kalite seviyemizin tespitinin yapılması da hedef noktalarımdan bir tanesi olmuştur. Bir
ileri adımda ise halen iş birliği içerisinde olunan Ağır vasıta üreticisi firmalara kompresör temini yolunda bu testler
yapılarak önemli bir adım atılmıştır. Yani bu makalede yapılacak olan çalışma ile birlikte hem çalışmalarını yürüttüğüm
firma bünyesine doğruluğu deneylerle kanıtlanmış bir test cihazı kazandırılmış oldu, hem de yapılan testler ile Milli
nitelikli yüksek kalite kompresörler üretilmesi yolunda önemli bir adım atıldı.
Testleri yapılacak olan hava kompresörlerinin çalışması ve yapısı hakkında bilgi verecek olursak; ağır vasıta araçlarda
motordan bir dişli yardımı ile doğrudan tahrik alan, tek ya da çift silindirli olabilen; emiş hattından aldığı havayı,
basınçlandıran sistemlerdir [5]. Mekanik olarak tıpkı içten yanmalı motorlar gibi çalışan bu mekanizmaları, bu
motorlardan ayıran tek fark yanma kısmının farklı olmasıdır. Yani piston, biyel, krank ve silindir kapağından oluşan bu
mekanizmanın sadece yanmanın gerçekleştiği yanma odasındaki valf sisteminin farklı olmasıdır. Araç motorundaki gibi
emilen hava, piston mekanizmaları vasıtasıyla basınçlanır (Basınçlanma miktarını tanktaki basınç miktarı belirler, tankın
basıncı ile birlikte dengeli şekilde basınç odasındaki basınç miktarı artar ve araçlarda tespit edilen maksimum 13 bar
seviyelerine kadar çıkabilir). Bu anda mevcut bulunan egzoz valfleri tanktaki mevcut değeri geçtiği anda açılır.
Basınçlanan hava, tanklarda depolanmak üzere kapak tarafına aktarılır. Ayrıca yapılan bu çalışmaya benzer başka
çalışmalar da yapılmıştır [9-13].

Şekil 1. Ağır Vasıta Araçlar için Hava Kompresörü

2. Ağır Vasıta Hava Kompresörü Test Sistemi
Ağır vasıta hava kompresörü bilindiği üzere pistonlu bir mekanizmaya sahiptir ve araç motorundan mekanik tahrik alarak
çalışmaktadır. Bu bağlamda hava kompresörünün performans analizinin yayınlanan veriler ile karşılaştırılabilmesi için
bir test düzeneği gerekmektedir. Yapılan tasarım ve incelemeler sonucunda hava kompresörlerinin tıpkı ağır vasıta
araçlardaki gibi testlerinin yapılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda öncelikli olarak giriş kısmında bahsedildiği gibi tahrik
mekanizması incelenmiştir. Motordan tahrik alan mekanizmanın yaklaşık çekeceği güç hesaplanmıştır ve buna bağlı
elektrik motoru seçimi yapılmıştır. Araç üzerinden alınan bilgiler ile elde edilen önemli çalışma parametreleri ise kısaca
şu şekildedir:

Motor maksimum ve minimum devir tespiti: 600-3000 RPM
Motor-Kompresör arası dişli geçiş oranı: 1:1
Kompresörün çektiği maksimum güç (OEM firmaların raporları yorumlanmıştır): maksimum hacimli kompresör için
(≈720cc) = ≈12 kW (Şekil 3.)
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Şekil 2. OEM firmasının yayınlamış olduğu devir-güç grafiğinde tespit edilen maksimum güç ( 12kW)

Hesaplamalı RMS Tork Değeri:
P(kW)=(T(Nm) n(RPM))/9550
Trms=38,2 Nm
Hava kompresörleri için bir diğer önemli parametre ise soğutma sıvısı sıcaklığıdır. Ağır vasıta araçlarda 88-96°C arasında
soğutma suyu sıcaklığı mevcuttur. [2] Ana sanayi üreticisi firmalar tarafından hava kompresörünün performans
grafiklerinin hangi şartlar altında verildiği bilinmediği için aynı şartlar altında iki farklı deney düzeneği belirlenmiştir. İlk
olarak oda sıcaklığına sahip (15-25°C) soğutma sıvısı ile; ikinci deneyde ise araç hararet sıcaklığına sahip (85-95°C)
soğutma sıvısı ile deney yapılacaktır. Bu deneyler ile hem test cihazının doğruluğu hem de hava kompresörünün
performans değerlerinin hangi şartlar altında belirlendiği tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bölüm 3.3 ve bölüm 3.4’te
araç motoru ile ortak kullanım parametrelerine ve basınçlanan havanın ısınmasına değinilmeye devam edilmiştir.
2.1. Kompresör Yağ ve Soğutma Sıvısı
Yağ ve su hatlarının sisteme entegresinde öncelikli olarak yine ağır vasıta araçtaki akış ve basınç miktarına uygun şekilde
seçiminin yapılması sistemin gerçekçi test şartları açısından oldukça önem taşımaktadır. Soğutma sıvısı sıcaklığının
önemi yanında, hava kompresörünün performansını etkileyen diğer önemli parametre de soğutma sıvısının akış hızı ve
çalışma basıncıdır. Aynı şekilde yağ ve su tesisat tipleri de yine uygun şekilde seçilmelidir. Sistemdeki yağ ve su için ağır
vasıta üzerinde tespit edilen akış ve basınç değerleri şu şekildedir: Yağ için:
•
3000 d/d’ da, 5 l/d’ ya kadar çalışma debisi, 7 bara kadar çalışma basıncı
•
600 d/d’ da, 1 l/d çalışma debisi, 5 bara kadar çalışma basıncı Su için:
•
3000 d/d’ da, 16 l/d çalışma debisi, 5 bar çalışma basıncı
•
600 d/d’ da, 4.6 l/d çalışma debisi, 1.1 bar çalışma basıncı
Su ve yağın basınç ile debi değerleri, araç motorunun devri ile doğru orantılı olduğu için, bu değerlerin elektrik motorunun
devri ile değişken olmasına dikkat edilmelidir.
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2.2. Test Cihazı Elektrik Veri Toplama ve Kontrol Panosu
Hava kompresörünün testleri için elektrik ve elektronik donanımlarının tamamlanması da, testlerin yapılabilirliği
açısından önem taşımaktadır. Performans analizi için doğru veri toplama aygıtlarının seçimi, sensörlerin belirlenerek hava
kompresörü üzerinde doğru konum ile montajlanması test performansını doğrudan etkileyen faktörlerdendir.
Test cihazında, öncelikli olarak hava ölçümüne odaklanılmıştır. Hava basıncı, hava akış debisi, Hava kompresörünün
çalışma anında çekmiş olduğu güç parametreleri, motor devir ve açı bilgisi öncelikli olarak sistemden elde edilmiştri. Ana
sanayi üreticisi firma sadece güç ve debi bilgisi paylaştığı için bu çalışmada testlerden elde edilecek öncelikli parametreler
bu doğrultuda olacaktır. Fakat bu parametrelerin yanında sistem çalışmasını gözlemlemek için de farklı sensör ve
kontrolcüler de testler esnasında sistem üzerinde görüntülenmiştir. Harici sensörler ile bu verilerin toplanmasındaki amaç
ise hava kompresörü performansının belirlenmesi sonrası, yerli üretim olan diğer kompresörlerin performanslarını
belirlemek amacıyla da test cihazının eldesini sağlamaktır. Şekil 4 ve Şekil 5’te görüldüğü üzere hava kompresörünün
testlerinin yapılacağı elektrik panosu ve test cihazına ait bir görüntü yer almaktadır.

Şekil 3. Test Sistemi Ana Güç Panosu (Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları San. A.Ş.)

Hava kompresörleri için test cihazının tasarımı sonrası, arayüz oluşturma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ise şu
şekildedir:
• Sensörlerin veri toplama ve kontrol cihazına bağlantısının sağlanması,
• Bağlantısı sağlanan sensörlerin sisteme tanıtılması ve kalibrasyonu işlemi,
• Kalibrasyonu yapılan ve veri almaya hazır hale gelen sensörlerin arayüze aktarılması,
• Arayüzde kapalı döngü kontrolü sağlanacak olan sistemin algoritmasının hazırlanması ve tam otomatik
kontrolünün hazırlanması

Şekil 4. Test Cihazı (Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları San. A.Ş.)
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Hava kompresörünün test cihazı tasarım ve montajının tamamlanması sonrası sensör ve eyleyici kurulumlarına devam
edilerek sistem hava kompresörünün deneylerine hazır hale getirilmiştir. Yapılan deneyler ise bir sonraki bölüm olan
karşılaştırma ve tartışma bölümünde detaylı olarak örnek raporlar ile anlatılmıştır.
2.3. Hava Kompresörü ile Araç Motorunun Ortak Kullanımı
Hava kompresörleri, araç motoruna benzer mekanik yapıda çalışmasının yanında, araç motoru ile ortak olarak kullanılan
sistemler vardır. Bunlar:
• Hava Emiş Sistemi: Aracın motorunun yakıtı yakmak için kullandığı emiş hava hattını, kompresörler de kullanarak
havayı basınçlandırmaktadır. Motora giden emiş borusundan bir bağlantı ile kompresörün emiş hattına bağlanır.
• Su ve antifriz soğutma sistemi: Silindir kapağı su soğutmalı kompresörlerde, sıkışan havanın soğutulması amacıyla,
araç motorunun da kullandığı antifrizli su karışımı, kompresör üzerinde de dolaşmaktadır.
• Yağlama sistemi: Aracın motorunun ve kompresörünün ortak kullandığı bir diğer olmazsa olmaz nokta yağlama
mekanizmasıdır. Araç motorunun kullandığı yağ kompresör tarafından da kullanılmaktadır. Kompresörde krank,
biyel ve piston yüzeylerinin yağlanmasında kullanılmaktadır.
Hava kompresörleri motor üzerinden doğrudan tahrik aldığı için devir aralığının ağır vasıta araçlarda olduğu gibi (6003000) olması çok önemlidir. Seçimi yapılacak test motorunun bu tork ve devri karşılayacak güce sahip olması testin
gerçekçi olması yönünden önemlidir.
2.4. Havanın Basınçlanması ve Isınması
Kompresörün silindir kapağı tarafına gelen basınçlı hava, havanın sıkışması ve basıncın yükselmesi sebebiyle basıncın
sıcaklık ve hacme bağlı formülünden (ideal gaz denklemi; P=nRT) sıkışma miktarı ve bu gerçekleşmenin süresine göre
basınçlanan havanın sıcaklığı yükselir. Bu sıcaklık değişimi yüksek hacimli bir kompresörde (≈720cc) maksimum çalışma
şartlarına (Test sistemi kurulum ve sonuç kısmında detaylı olarak anlatılacaktır) göre sıkışma anında 300°C leri aşan
sıcaklıklara çıkabildiği görülmüştür. Bu yüzden yine ideal gaz yasasından yola çıkarak bu ısınan havanın kapak üzerinde
kompresörü terk etmeden soğutulması gerekmektedir. Kapak üzerinde dolaşan basınçlı ve yüksek sıcaklığa sahip hava
yine ağır şartlarda kapağı terk etmeden maksimum 220°C lerde gözlemlenmiştir. Yani 300° leri aşan sıkışma anında
sıcaklığa sahip olan hava, kompresörü terk etmeden önce 220°C ye kadar çıkan sıcaklıklara düşmüştür. Tuhovcak ve
arkdaşları yapmış oldukları çalışmada yine kompresörün basınçlanması esnasında 500°K leri gören sıcaklık yükselmesi
tespit etmişlerdir [3]. Yaklaşık 90° lik soğuma miktarı yüksek çalışma şartlarında gözlemlenen minimum sıcaklık
değişimi olmuştur. Bu soğumayı etkileyen faktörlerin başında kompresörün silindir kapağının tasarımının yanında
soğutma tipi gelmektedir. Hava ya da su yoluyla olan bu soğutma tipleri, benzer şartlar altında elde edilen deneyler
sonunda kompresördeki sıcaklık değişimini etkilediği gözlemlenmiştir.
Kompresör üzerinde basınçlanan havanın ani olarak ısınması ve soğuması sonrasında hava içerisinde yoğuşma meydana
gelmekte ve su parçacıkları oluşmaktadır. Oluşan bu su tanecikler kompresör sonrasında tanka girmeden önce bağlı olan
tahliye, dağıtıcı ve filtre ile dışarı atmak gerekmektedir. Yapılan testler sonucunda ısınma ve soğutma ne kadar birbirine
yakın yapılırsa hava içerisinde su tanecikleri o kadar az oluşacaktır. Bunu da belirleyen, silindir kapağının hem
basınçlanma hem de kapakta soğuma esnasında etki ettiği havanın sıcaklık değişimini minimum seviyede tutma
kapasitesidir. Yukarıda hava kompresörleri için tespit edilen OEM değerleri göz önünde bulundurularak, elde edilen bazı
değerler verilmiştir. Bu değerlerin elde edilmesi için yapılan test cihazı ve geçilen aşamalar bir sonraki tasarım ve kurulum
aşamasında anlatılmıştır.
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Şekil 5. Hava Kompresörü, Hava ve Su Giriş-Çıkış Bağlantıları (Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları San. A.Ş.)

3. Deneylerin Yapılması ve Deney Sonuçlarının Karşılaştırması
Test cihazının tasarımı ve kurulumu sonrası, sistemimiz testleri yapmaya hazır hale getirildi. Toplanan verilerin doğruluğu
ve kontrolü için test cihazında yapılacak doğrulama testleri için kriterler belirlendi. Belirlenen kriterler ise şu şekildedir:

OEM ürününün testlerinin yapılması

OEM raporlarıyla test cihazı sonuç raporlarının kıyaslanması
Ayrıca yapılacak bütün doğrulama testleri ile elde edilen OEM raporlarının sonuçlarının “SONUÇ” bölümünde
yorumlanması yapılacaktır. OEM firmaları testler hakkında çok sınırlı bilgi verdikleri için bu testler sonrası çalışma
şartlarının belirlenmesi de oldukça önem taşımaktadır. Bu sebeple OEM ürünleriyle yapılan bu testler ve yayınlanan
raporlarının kıyası, OEM firmalarının yaptığı testlerin hangi şartlar altında gerçekleştirildiğini öğrenmemizi sağlayacaktır.
3.1. OEM Ürünlerinin Testlerinin Yapılması
3.1.1. OEM Soğuk test
Test sisteminin doğrulama çalışmalarında OEM ürünü olan bir adet numunenin önce soğutma sıvısını ısıtmadan, soğuk
olarak (15-25°C) kompresör kapağında gezdirdik. Soğutma suyundaki bu sıcaklık harici diğer parametreleri sabit tutmaya
çalıştık. Böylece testlerde soğutma sıvısının sıcaklığının test parametrelerine etkisini incelemiş olduk.
Tablo 1. de değerler incelendiğinde; 0-3000 d/dk aralığında çalışan hava kompresörünün debi ve güç sonuçları verilmiştir.
“Wabco test sonuçları” başlığı altında verilen sonuçlar, yapmış olduğumuz test cihazı vasıtası ile elde edilmiştir. “Wabco
yayımlanan” başlığı ile verilen değerler ise ana sanayi üreticisi firmanın test cihazı ile testini yapmış olduğumuz aynı
kompresöre ait paylaşmış olduğu değerlerdir. Burada test cihazı ile yapılmış testler, ana sanayi firmasının hangi şartlar
altında testleri gerçekleştirdiği bilinmediği için ilk olarak soğutma suyu oda sıcaklığı (10-20°C) seviyelerinde tutularak
yapılmıştır.
Tablo 1. Ana Sanayiye Ait Yayımlanan Kompresör Verisi ile Aynı Kompresöre Ait Test Verilerinin Karşılaştırılması (Deney-1)
OEM Ürünü Test Verileri ve Katalog Değerleri Karşılaştırılması (636cc, 15-25°C Soğutma Sıvısı ile)
OEM Test Cihazı Deney Sonuçları
OEM Yayımlanan Katalog Değerleri
8,5 bar

10 bar

Güç Debi(m³/dk.) (kW)
Debi(m³/dk.)
0

Güç
(kW)

8,5 bar

10bar

Güç Debi(m³/dk.) (kW)

Güç Debi(m³/dk.) (kW)

Dev./Dk.
0

0

500

0.24

1.46

0.22

1.52

0.19

1.64

0.17

1.85

1000

0.48

3.74

0.47

3.9

0.39

3.21

0.37

3.45

1500

0.72

5.8

0.69

5.92

0.58

4.99

0.54

5.23

0

0

0

0

0

0
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2000

0.87

7.33

0.83

7.44

0.74

6.87

0.71

7.11

2500

1.01

8.91

0.96

9.07

0.91

8.75

0.88

9.03

3000

1.11

10.55

1.06

10.72

1.08

11.04

1.04

11.38

Ortam Sıcaklığı:15°C
Ortam Basıncı:0.89barA

3.1.2. Sıcak Test
Test sisteminde OEM ürünün testinin 2. adımında soğutma sıvısının üst sıcaklığını 90°C araç çalışma sıcaklığında
±5°C’lik bir kontrol aralığında tutarak testlerini tamamladık. Harici diğer bütün parametreleri bir önceki soğuk test ile
aynı olacak şekilde planlayarak tamamladık. Sistem değerleri aşağıda bulunan tablodaki gibi olmuştur.
Tablo 2. Ana Sanayiye Ait Yayımlanan Kompresör Verisi ile Aynı Kompresöre Ait Test Verilerinin Karşılaştırılması (Deney-2)
OEM Ürünü Test Verileri ve Katalog Değerleri Karşılaştırılması (636cc, 85-95°C Soğutma Sıvısı ile)
OEM Test Cihazı Deney Sonuçları
OEM Yayımlanan Katalog Değerleri
8,5 bar
Dev./Dk.

Debi(m³/dk.)

10 bar
Güç (kW)

8,5 bar

Debi(m³/dk.) Güç (kW) Debi(m³/dk.)
0

10bar
Güç (kW)
0

Debi(m³/dk.) Güç (kW)

0

0

0

0

0

0

0

500

0.22

1.38

0.21

1.5

0.19

1.64

0.17

1.85

1000

0.46

3.63

0.45

3.75

0.39

3.21

0.37

3.45

1500

0.68

5.65

0.65

5.76

0.58

4.99

0.54

5.23

2000

0.8

7.01

0.78

7.17

0.74

6.87

0.71

7.11

2500

0.94

8.63

0.89

8.73

0.91

8.75

0.88

9.03

3000

1.06

10.35

1.02

10.48

1.08

11.04

1.04

11.38

Ortam Sıcaklığı:15°C
Ortam Basıncı:0.89barA

Tablo 2. de yapılan deney ise, bir önceki testte oluşturulan şartlar ile benzerlik göstermektedir. Testler aynı kompresör ve
aynı test şartlarında gerçekleştirilmiştir. Farklı olarak ise soğutma sıvısı sıcaklığı araç hararet sıcaklığı olan 90-100°C
aralığında belirlenmiştir. Böylece ana sanayi firmasının vermiş olduğu debi ve güç değerlerinin soğutma sıvısı sıcaklığına
bağlı değişimi belirlenecektir.
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Şekil 6. Testi yapılan (soğuk soğutma sıvısı ile) ve ana sanayi firması (Wabco) (kesikli çizgi) tarafından verilen veriler

Şekil 7. Testi yapılan (sıcak soğutma sıvısı ile) ve ana sanayi firması (Wabco) (kesikli çizgi) tarafından verilen veriler

3.1.3. OEM Sıcaklık Etkisinin Gözlemlenmesi
Hava kompresörünün bir diğer performans parametresi olan sıcaklık etkisinin de gözlemlenebilmesi için yapmış
olduğumuz deney analizinde Şekil 7.’ deki grafikler elde edilmiştir. İlk görülen grafik sıcaklığın debiye etkisi, ikinci
grafikte ise yine sıcaklığın güce etkisi şeklinde olmuştur. Tüm parametreler sabit tutulmaya çalışılarak yapılan bu deneyde
sadece soğutma sıvısının sıcaklığı ilk deneyde 15-25°C seviyelerinde tutulmuştur; ikinci yapılan deneyde ise soğutma
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sıvısının sıcaklığı 8595°C bandında tutulmuş ve aşağıdaki grafikteki sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca Rafael C. ve
arkadaşları yapmış oldukları bir çalışmada soğutma sıvısı sıcaklığını 45°C’den 65°C ye arttırarak aşağıdaki tabloda
verilen kütlesel debi ve güç tüketimindeki değişimi bulmuşlardır [8].
Tablo 3. Yapılan bir çalışmada sıcaklığın kütlesel akış ve güç tüketimine etkisi [8]

Şekil 8. Soğutma suyu sıcaklığının güç ve hava debisine etkisi

4. Sonuç
Yukarıda aynı şartlar altında yapılan testler ve bazı dış etkenler grafiklerde girdi olarak verilmiştir. Görüldüğü üzere
suyun sıcak ya da soğuk olmasının sisteme etkileri tablo olarak gösterilmiştir. Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen değerler ise
şekil 6, şekil 7 ve şekil 8.’de grafiksel olarak OEM firmasının verdiği değer ile OEM kompresörlerinin sıcak ve soğuk
soğutma sıvıları ile çıktıları gösterilmiştir. Grafikler incelendiğinde test cihazımızın ve sensörlerimizin doğrulukları ile
hata miktarları (accuracy oranları) kabul edildiğinde tespiti yapılan noktalar şu şekildedir:
• Çalışmaları tamamlanan Tam Otomatik test cihazı ve kullanılmış olan Sensörlerin doğruluğu yayımlanmış olan
OEM grafikleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, çevresel faktörlere de bağlı olarak %2 seviyelerine
kadar sapmalar olmuştur. Fakat genel grafik incelendiğinde grafik üzerindeki kesişmeler test cihazının doğruluk
seviyesi hakkında bilgi vermektedir.
• OEM firmalarının verdiği grafikler maalesef testlerin hangi şartlar altında yapıldığını çok sınırlı şekilde
yayınlamaktadır. Çevresel etkenlerin testlerimiz esnasında sisteme etkisi görülmüştür.
• Yapılan testlerde suyun hararet sıcaklığının testlere etkileri net olarak görülmüştür.
• Test sistemimizden alınan sonuçlara göre OEM firmalarının testlerini soğuk soğutma suyu ile yaptığı yapılan
testler sonucunda görülmüştür. Bu durum ise aracın ilk çalışma anından itibaren sadece ilk 3 dakikalık süre
396

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

•

içerisindeki performansını göstermektedir. Aracın normal şartlar altında çalışması durumunda ise kompresörün
soğutma suyunun ısınmasına bağlı olarak, kompresörün veriminin düştüğü tespit edilmiştir. Hem çekilen güç hem
de kompresörün basınçlandırdığı hava miktarında düşüş meydana gelmektedir.
OEM firmasının vermiş olduğu değerler haricinde diğer değerlerde sistemin çalışmasına bağlı olarak değişmiştir.
Örneğin, yapılan testler haricinde suyun debi miktarı, motor devrinden bağımsız olarak değiştirildiğinde de ısı
transfer miktarı değiştiği için hava verimini doğrudan etkilemesi sebebiyle; tüm sonuçlara etki ettiği tespit
edilmiştir.
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Abstract
In this study, vehicle front bumper beam, which absorps crash energy and reduces collision velocity in case of frontal collisions,
is investigated. The performance of the bumper beams, which are designed from advanced high strength steel, during collision
were compared. Crash analysis was performed with beams designed from three different types of dual-phase steel (DP 590,
DP 800, DP 1000) and energy absorption capabilities of the beams were compared. The highest energy absorption value was
obtained with DP 800 steel. This steel is preferable in front bumper beam design.
Keywords: Advanced high-strength steels; Crash analysis; Dual-phase steels; Vehicle front bumper beam.

1. Introduction
The vehicle front bumper beams must be designed to absorb collision energy in case of frontal collisions to minimize vehicle
damage and injury of passengers [1]. There are different studies on this subject in the literature. The energy absorption of the
vehicle front bumper and crashbox system designed with DP 600 steel sheet in front collision with 40% and 100% offset was
investigated. Optimum sheet thicknesses were found with size optimization for the purpose of weight minimization [2,3]. In
the study where the bumper beam was designed from composite materials, the collision performance of 3 different composite
materials was compared with the steel materials. Impact energy, peak load, crash resistance, energy absorption and stiffness
were chosen as the comparison criteria [4]. Three different beams designed from aluminum and two different composite materials were compared in terms of deflection, impact force, stress distribution and energy absorption behavior [5].
Dual phase steel sheets of advanced high strength steel class have high potential for use in vehicle structures due to their good
strength and ductility combinations [6]. In this study, crash performances of bumper beams designed from three different
double-phase steel were compared: DP 590, DP 800, DP 1000. For crash simulations, the front impact finite element model
of the Neon vehicle, which is available to researchers, was used [7]. In Altair HyperCrash software, Johnson-Cook material
model and failure criterion have been defined for bumper beam [8]. Crash simulations were performed in Radioss non-linear
finite element software. The results of the analysis were examined in HyperView and HyperGraph software and the energy
absorption amounts of the beams were compared and the highest energy absorption value was obtained with DP 800 steel.
This steel can be used in the front bumper beam design.
This study contributed to the literature on the following subjects:
- The crash performances of the bumper beams designed from different types of double phase steels were compared in terms
of energy absorption amounts.
- Failure criterion have been defined for bumper beams.
2. Bumper Beam Crash Analysis
For impact analyzes, the front crash finite element model of the Neon vehicle with 300.000 elements was used. The vehicle
model was imported in the Altair HyperCrash software and the Johnson-Cook material and failure model was defined for the
bumper beam. Bumper beam sheet thickness was taken as 1 mm. A rigid barrier with a mass of 1500 kg was hit to fixed
vehicle model at a velocity of 13.89 m/s (50 km/h). The solution interval was 60 ms and the Radioss software was used as the
solver. Figure 1 shows the deformed state of the vehicle finite element model at 60. ms.

*Corresponding author; E-mail: ismailozturk@pau.edu.tr
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Figure 1. Deformed state of the vehicle front impact finite element model at 60 ms.

Simulation results were examined in HyperView and HyperGraph softwares. Figure 2 shows the deformed states and the
plastic strain values of the bumper beams at 60 ms. All three beams were not damaged. As expected, the highest plastic strain
value occurred in the beam designed with DP 590 steel which had the lowest strength, while the lowest plastic strain value
occurred in the DP 1000 steel which had the highest strength.

a) DP 590

b) DP 800

c) DP 1000

Figure 2. Deformed states of bumper beams and plastic strain values.

Bumper beams’ energy absorption values are given in Figure 3. As can be seen, all bumper beams showed similar crash
performance. Beams designed from DP 590, DP 800 and DP 1000 steels absorbed 6242, 6287 and 6064 J energy respectively.
The difference between DP 800 and DP 1000 steel was 4%. Since the highest energy absorption value was achieved with DP
800 steel, this steel can be used in the front bumper beam design.
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Figure 3. Energy absorption values of bumper beams.

3. Conclusions
In this study, impact performance of vehicle front bumper beam which reduces intrusion velocity and absorbs crash energy
in case of frontal collisions was investigated. Vehicle crash analyzes were performed with beams designed from three
different dual phase steel (DP 590, DP 800, DP 1000) and energy absorption values of the beams were compared. The
highest energy absorption value was obtained with DP 800 steel. This steel is preferable in front bumper beam design.
This study contributed to the literature on the following subjects:
 The crash performances of the bumper beams designed from different types of double phase steels were compared in
terms of energy absorption amounts.
 Failure criterion have been defined for bumper beams.
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Özet
Eklemeli İmalat (Eİ) yöntemlerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte karmaşık geometrili nihai parçalar bile hızlı ve tek
bir işlemde üretilebilir hale gelmiştir. Geleneksel yöntemler ile üretimi mümkün olmayan organik ve karmaşık geometrilerin
benzer mekanik ve termal özelliklerle Eİ ile üretilebilmesi özellikle havacılık ve otomotiv gibi parça ağırlığın önem arz ettiği
sektörlerde devrim niteliğindedir. Ayrıca çeşitli optimizasyon teknikleri kullanılarak nihai parçanın üretim süresi ve ağırlığı
azaltılabilir. Bu amaçla kullanılan optimizasyon tekniklerinden birisi olan topolojik optimizasyon ile parçanın işlevi
değişmeden ve daha az malzeme kullanılarak yapısal olarak en iyi forma ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında
ise bisiklet arka şok emici modelinin topolojik optimizasyonu yapılarak ideal yapıya ulaşması ve üretim maliyetlerinin
düşürülmesi amaçlanmıştır. Topoloji optimizasyonun ardından doğadan ilham alan biyomimetik yaklaşım kullanılarak olası
gerilme yığılmalarının önüne geçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: 3B yazıcı teknolojileri; Eklemeli imalata uygun tasarım; Şok emici braket; Topolojik optimizasyon.

Geometric Optimization and Design of Bicycle Rear Shock Absorber Bracket for Additive
Manufacturing
Abstract
With advances in additive manufacturing (AM) technology, production of even the final product with complex geometry,
have become fast and can be done in a single process. The fact that organic and complex geometries that cannot be produced
by conventional methods can be produced by using the AM method by providing similar mechanical and thermal properties
is a revolution especially in the sectors where part weight is crucial such as aviation and automotive. In addition, production
time and weight of the final part can be reduced by using various optimization techniques. Topological optimization, which is
one of the optimization techniques used for this purpose, aims to reach the best structural form without changing the function
of the part and using less material. In this study, it is aimed to reach the ideal structure and reduce production costs of the
bicycle rear shock absorber model with topological optimization. After topology optimization, possible stress concentrations
are prevented by using biomimetic approach inspired by nature.
Keywords: 3D printer technologies; Design for additive manufacturing; Shock-absorbing bracket; Topological optimization

1. Giriş
3B baskı olarak da bilinen Eklemeli İmalat (Eİ) üretim yöntemleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Çünkü karmaşık
geometriye sahip nesneler bile Eİ yöntemleri ile hızlı ve ekonomik bir şekilde üretilebilir [1]. Tasarım esnekliği sunmasına
ilaveten günümüzde Eİ yöntemleri ile gelişmiş özelliklere sahip hafif parçalar da üretilebilmektedir [2]. Böylece geleneksel
yöntemlerle üretilmesi zor olan parçalar gelişen Eİ yöntemleri ile tek bir işlemle üretilebilir hale gelmektedir. Eİ
teknolojilerinin geleneksel yöntemlere nazaran avantaj ve dezavantajları Çizelge 1’de gösterilmiştir.
Çizelge 1. Eİ’nin genel avantajları ve dezavantajları [3-5]
Hemen her tasarıma uygulanabilir ve tam otomatik yapılabilir
Avantajları

Kullanımı oldukça kolaydır
Prototip maliyeti azdır ve farklı tasarım seçenekleri kolay elde edilebilir
Gerçek model hataları kolay kontrol edilebilir

Dezavantajları

Büyük boyuttaki prototipler için elverişli değildir
Malzeme özelliklerine bağlı olarak mekanik özellikleri zayıftır ve bazen de son işlem gerekir.

*Sorumlu yazar; E-posta: ogulcaneren@gazi.edu.tr
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Eİ ile üretim yönteminde ilk olarak parçanın üç boyutlu modelleri (3D CAD) bilgisayar ortamında oluşturulur. Üç boyutlu
tasarım, endüstriyel tasarım teknikleri ile bilgisayar yazılımları kullanılarak yapılabileceği gibi hazır bir model üzerinden üç
boyutlu dijital veya optik tarayıcılar kullanılarak da elde edilebilir. Üretilmesi istenen parçanın tasarımı modelin sınırlarını, iç
ve dış yüzeylerini içermelidir. Bu üç boyutlu tasarım verisi Stereolithography (STL) veri formatına dönüştürülerek Eİ
tekniklerinde kullanılabilir hale getirilir. STL veri formatında model üçgenlerden oluşmuş yüzeylerden ibarettir. Üçgenlerden
oluşmuş model verisi dilimlere ayrılır. Dilimler sistematik bir şekilde kullanılarak katman katman basılabilir [6]. Eklemeli
imalatta kullanılan temel işlem basamakları ise Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Eklemeli imalatta temel işlem basamakları [7]

Eİ teknolojisi; imalat, kavramsal modelleme, medikal ve dental uygulamaları, hassas döküm tekniği ile metal parça ve prototip
üretimi, mimari uygulamalar, doğrudan döküm kalıbı ve hızlı kalıp imalatı, uzay/otomotiv sanayi, eğitim ve takı gibi bir çok
sektörde ürün geliştirme süreçlerinde kullanılmaktadır [8]. Şekil 2’de Eİ teknolojisi ile ürün geliştirme sürecini göstermektedir.
Burada, model oluşturma süreci hızla gerçekleştirilirken zaman ve maliyetten tasarruf edilir. Gelişen Eİ teknolojisi sadece
model oluşturmak için değil nihai parça imalatı için de kullanılmaya başlamıştır [9].

Şekil 2. Ürün oluşturma döngüsü [8]

3B yazcıların çalışma prensiplerindeki ortak nokta, parçaların katmanlar halinde inşa edilmesidir. İnşa hammaddeleri ve
katmanları inşa etme yöntemlerindeki değişiklikler Eİ teknolojileri arasındaki farklılıkları belirlemektedir. Şekil 3'de Eİ
teknolojilerinin katman inşa tekniğine göre sınıflandırılması görülmektedir.
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Şekil 3. Eİ teknolojilerinin katman inşa tekniğine göre sınıflandırılması [10]

Bu çalışmada üretilmesi planlanan braket için metal malzeme kullanılacağı için mevcut Eİ yöntemleri arasından metaller için
en yaygın olarak kullanılan yöntem olan ve toz malzemenin lazer ile sinterlenmesine dayanan Seçici Lazer Sinterleme (SLS)
yöntemi tercih edilebilir. Isıtılması halinde birbirine kaynaşabilen toz taneciklerini inşa hammaddesi olarak kullanan bu
teknikte, toz formundaki hammadde ince ve düzgün bir düzlemsel katman halinde yayılır. Seçimi önceden yapılmış bölgeler
lazer ışını ile taranır. Lazer ışınının yüzeye çarptığı noktalarda meydana gelen sıcaklık, toz taneciklerinin ısınmasına ve kısmen
eriyerek/sinterlenerek birbirleri ile kaynaşmasına sebep olur. Bu işlemlerin ardından inşa bölgesini taşıyan platform katman
kalınlığı kadar aşağıya taşınır ve çevrim tekrarlanarak katmanlar halinde inşa aşaması devam ettirilir. İnşa aşaması son
katmana kadar devam ederken lazer etkisi ile sinterlenmeyen tozlar doğal bir destek yapısı oluşturur. İnşa aşaması
tamamlandığında destek yapısını teşkil eden serbest tozlar fırça veya vakumlu emici ile ortamdan uzaklaştırılarak üretilen
parça veya parçalar cihaz platformundan alınır [11]. SLS sistemin pahalı bir sistem olmasından dolayı prototip oluşturma
aşamasında plastik sarf malzemenin (filament) önceden ısıtılmış nozülden ekstrüzyonuna dayanan Eriyik Biriktirme
Modelleme (Fused Deposition Modelling – FDM) tercih edilerek gerekli test ve analizler yapılabilir.
Optimizasyon; sınırlandırılmış koşullar içerisinde problemin ideal çözümü olarak tanımlanabilir [12]. Tasarım süreçleri
içerisinde optimizasyon tekniklerinin kullanımı artmıştır. Tasarımlarda kullanılan yapısal optimizasyon ile tasarlanan parçanın
topoloji, boyut ve şekil olarak en iyi hale getirilmesi amaçlanmaktadır (Şekil 4). Topoloji optimizasyonu, belirlenen bir tasarım
alanında malzemenin optimum dağılımı amaçlanmaktadır. Yapının genel mukavemetine ve doğal frekansına en az etki yapan
bölgeler tespit edilerek yapıdan çıkarılır. Topoloji optimizasyon yöntemi ile malzeme dağılımının düzenlenmesi sürecinde
yapıya delik, çıkıntı, oluk gibi unsurların eklenmesi veya çıkarılması ya da boyutsal değişiklikler yapılmaktadır [13]. Bu
uygulama ile parçanın işlevi değiştirilmeksizin ağırlığı azaltılarak ideal yapıya ulaşması sağlanmaktadır. Bu nedenle, en hafif
ve yüksek performanslı parçaların tasarımı için uzay, havacılık, otomotiv ve tıp sektörlerinde etkili bir araç haline gelmiştir
[14].

Şekil 4. Yapısal optimizasyon [15] a) Boyut optimizasyonu b) Şekil optimizasyonu c) Topolojik optimizasyon

Topoloji optimizasyonu uygulanırken ilk olarak parçanın CAD modeli üzerinde optimizasyonun uygulanacağı tasarım alanı
belirlenir. Daha sonra parça üzerindeki sınırlandırmalar belirlenir ve kuvvet uygulanır. Analiz işleminin tamamlanmasından
sonra elde edilen parça incelenerek gerekirse nihai modele ulaşılana kadar iteratif bir süreç yürütülür [16-17]. Bu bakımdan
topoloji optimizasyonu, farklı mühendislik disiplinlerinde kavramsal tasarım aracı olarak uygulanabilir. İşlem sonucu elde
edilen modelin üretilmesinin en kolay yolu karmaşık geometrideki yapıları tek işlem basamağında üretmeyi sağlayan eklemeli
imalat teknolojileridir.
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Dağ bisikletleri engebeli arazi koşulları için tasarlanmıştır. Diğer bisikletlerden farklı olarak engebeli arazide dayanıklılığı ve
performansı artırmak için tasarlanmış özellikler içerir. Bunlar tipik olarak bir ön veya tam süspansiyon, büyük topuzlu lastikler,
daha dayanıklı tekerlekler, daha güçlü frenler, düz gidonlar ve dik dereceli tırmanış için daha düşük vites oranları içerir. Dağ
bisikleti, süspansiyon konfigürasyonuna göre üç geniş kategoriye ayrılabilir:
•Rijit: Geniş, topuzlu lastiklere ve düz gidonlara sahip, ancak ön veya arka süspansiyonu olmayan bir dağ bisikleti.
•Sert kuyruk: Ön tekerlek için süspansiyon çatalı ile donatılmış sert çerçeveli bir dağ bisikleti.
•Tam süspansiyon (veya çift süspansiyon): Hem ön hem de arka süspansiyonla donatılmış bir dağ bisikleti. Ön süspansiyon
genellikle bir motosikletinkine benzer bir teleskopik çataldır. Arka süspansiyon ise şoku absorbe etmek için bileşenlerle
birlikte mekanik bir bağlantı ile askıya alınır [18-20]. Geçmişte dağ bisikletlerinde sert bir çerçeve ve çatal varken 1990'lı
yılların başında, süspansiyon çatallı ilk dağ bisikletleri tanıtılmıştır. Bu, engebeli arazide sürüşü daha kolay ve fiziksel olarak
daha az stresli hale getirmiştir. İlk ön süspansiyon çatalı yaklaşık 1 ila 2 inç (38 ila 50 mm) süspansiyon hareketine sahipti
[18]. Ancak ön süspansiyonlu ve sert kuyruklu bisikletler ile bu modeller popülerliklerini kaybetmişlerdir [19]. Sert kuyruk
tasarımı ise daha düşük maliyet, daha az bakım ve daha iyi pedal çevirme verimliliği avantajlarına sahipken, tam süspansiyon
tasarımlarındaki gelişmeler nedeniyle yavaş yavaş popülerliğini kaybetmektedir [20]. Günümüzde dağ bisikletleri genellikler
ikili süspansiyon olarak bilinen tam süspansiyon tasarımına sahiptir. Bu tasarımda hem ön hem de arka tekerlekte bulunan
süspansiyon sistemleri sayesinde gelen kuvvetler azaltılarak şasiye aktarılmaktadır. Ön ve arka tekerlekler bu tasarım ile
lastiklere çarpan engellerin kuvvetini emmek için yukarı ve aşağı hareket edebilir ve daha yumuşak bir sürüş sağlar. Benzer
kalitede çift süspansiyonlu bisikletler çok daha pahalıdır, ancak bu fiyat artışı, çift süspansiyonlu bisikletlerin yokuş aşağı ve
teknik / zorlu bölümlerde dağ bisikletinin diğer formlarına göre çok daha hızlı olması nedeniyle çok büyük bir arazi
performansı artışı sağlar. Arka süspansiyonun dezavantajları artan ağırlık, artan fiyat ve bazı tasarımlarda, pedal çevirme
verimliliğinin düşmesidir. Bu, özellikle yollarda ve sert parkurlarda bisiklet sürerken fark edilmektedir. İlk arka süspansiyon
tasarımları aşırı derecede ağır ve pedal çevirmeye bağlı sallanma veya kilitlenmelere yatkındı. Bu belirtilen problemler
dahilinde hem ağırlığın azaltılması hem de maksimum verimle çalışacak bir süspansiyon sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle arka şok emicilerin hareketini sağlayan ve şasiye bağlayan elemanlar bileşenlerin hafifletilmesi konusunda oldukça
uygundur (Şekil 5) [18].

Şekil 5. Bisiklet arka süspansiyon sistemi

Çalışmaya konu olan süspansiyon braketi gibi karmaşık ve organik formları barındıran parçaların üretimi oldukça zordur. Bu
açıdan Eİ yöntemleri ile braket üretimi geleneksel üretim sistemlerine nazaran oldukça kolaylık sağlamaktadır. Özellikle
standart olmayan organik formlarda destek kollarına sahip braketin alışılagelmiş diğer mekanik tertibatlar ile üretimi mümkün
değildir. Uygulamanın amacı mümkün olan en kısa sürede ve en az maliyetle, karmaşık yapıya sahip olan bisiklet süspansiyon
grubunun bir parçasını, eklemeli imalat yöntemlerinden biri olan FDM metodu ile fiziksel bir forma kavuşturup geometrik
koşulların ve hassasiyetlerin sağlanabildiğini gösterebilmek, bu alanda yapılabilecek testler için prototip üretmek ve fiziksel
modelin eğitim aracı olarak gösterime sunulmasını sağlamaktır.
2. Braketin Topolojik Optimizasyon Süreci
2.1. CAD Dosyası Oluşturma
Bisiklet arka süspansiyon braketinin geometrisi gerçek ürünün üzerinde ölçüm yapılarak alınmıştır. Söz konusu modelleme
işleminde dikkat edilen unsurlar bağlantı elemanlarının uygulanacağı parça unsurları, bunlar arasındaki mesafe ve açısal
ilişkilerdir. Ayrıca braketin serbest biçimde, bisiklet selesinin bağlı olduğu çerçeve parçasına temas etmemesi gerekir. Bu
doğrultularda CAD dosyası, katı cisim olarak Autodesk Inventor 2018 Professionel ile oluşturulmuştur (Şekil 6).
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Şekil 6. Autodesk Inventor 2018 Professionel ile oluşturulan CAD dosyası

2.2. Test Parametreleri ile Yük Analizi
Belirlenen test parametreleri ile braket üzerinde oluşacak kuvvet ve momentlerin hangi noktalarda ve ne şiddette olacağı
bulunabilir. Bunun için binicinin ani engeller karşısında kendi ağırlığının etkisiyle yaklaşık 104.5 kg (230.25 lb) yükün
uygulandığı kabul edilmiştir. Sele açısı ile bu yük 72.5° ile uygulanmıştır (Şekil 7). Bu yüklerin braket bağlantı noktalarında
uyguladığı kuvvetler “lb” olarak Autodesk Force Effect programı ile hesaplanmıştır.

Şekil 7. Braket bağlantı noktalarındaki yük dağılımı

2.3. Optimizasyon Adımları
Autodesk Inventor 2018 Professionel ile oluşturulan CAD dosyası ve Autodesk Force Effect programı ile hesaplanan yük
dağılımı optimizasyon adımlarının gerçekleşmesi için gereken verilerdir. Bu veriler doğrultusunda .step dosyası olarak
kaydedilen CAD dosyası ALTAIR Inspire 2019 programına aktarılmıştır. Aktarılan dosya üzerinde daha önce belirlenen
kuvvetler bağlantı noktalarına Şekil 8 (a)’da görüldüğü gibi uygulanmıştır. Malzeme olarak hafiflik ön ve maliyet kriterlerini
karşılayacak Alüminyum 6061-T6 seçilmiştir (Şekil 8 (b)). Optimizasyon yapılacak alan olarak parçadan ayrı renkle
vurgulanan alan seçilmiştir.
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(a)

(b)

Şekil 8. ALTAIR Inspire 2019 programındaki (a) Braket üzerine uygulanacak yüklerin belirlenmesi(b) Braket malzeme seçiminin

Girilen veriler doğrultusunda öncelik olarak mekanik analizler gerçekleştirilmiştir. Burada maksimum yer değiştirme, Von
Misses gerilme değerleri, güvenlik katsayısı, basma çekme dayanımları sonuçları elde edilmiştir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 9. Braket üzerinde yapılan analiz sonuçları (a) Maksimum yer değiştirme, (b) Güvenlik katsayısı, (c) Çekme-basma gerilimi,
(d) Von Mises cinsinden gerilmeler,

Analiz değerleri sonucunda tasarlanan parçanın mukavemet değerleri, fonksiyonu yerine getirecek seviyededir. Analiz
sonucunda parçanın şekillendirme optimizasyonu için maksimum stiffness ve kütleyi %45 azaltma parametreleri girilmiştir
(Şekil 10).
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Şekil 10. Şekillendirme optimizasyonu (Max. Stiffness/%45 kütle azaltma) sonu elde edilen parça geometrisi.

Şekillendirme optimizasyonu sonucunda elde edilen yapı çoklu Düzgün olmayan rasyonel B-eğrileri (Non-uniform rational
B-spline (NURBS)) kullanılarak tanımlanır.
3. Biyomimetik Yaklaşımı Kullanılarak Çıktı Formunun Oluşturulması
Giydirme işlemi yapılırken simetrik formlar oluşturulmuş ve genel şeklin yük dağılımına göre belirlenmesi fikri Biyomimetik
tasarım yönteminden esinlenilmiştir. Günümüzde bilim adamları ve mühendisler mevcut sorunları çözümlemede yetersiz
kalındığını açıkça vurgulamakta ve var olan çözüm yollarının doğaya zarar verdiğini söylemektedirler [21]. Gelişen
teknolojilerde ise çözümlerin bulunmasında doğadan esinlenilmektedir. Bu çözüm yolu yaklaşımına ise biyometik adı
verilmektedir. Biyomimetik kavramını literatürde biyomimesis, biyomimikri, biyonik gibi değişik isimlerle de görmek
mümkündür. Biyomimesis kavramı Yunanca yaşam anlamına gelen “bios” ve taklit anlamına gelen “mimesis” kelimelerinden
oluşmaktadır. Biyomimesis / Biyomimetik kavramı doğadan esinlenerek problem çözümünde, yeni teknolojiler
geliştirilmesinde kullanılan alanı temsil etmektedir. “Biyomimetik Bilim” olarak adlandırılan bu yeni kavram doğada bulunan
sistemlerden yararlanarak mevcut sorunlara yeni çözüm yolları aramaya çalışmaktadır. Biyomimetik doğadaki bir canlının
renk, doku, işlev veya biçimsel olarak tam anlamıyla ya da kısmen taklit etmesi olarak tanımlanmaktadır [22]. Biyolojiden
esinlenme konusunda birçok tasarımcı ve mühendis kendi gözlemleri ile sonuca ulaşır fakat bu yöntemin biyolojinin büyük
potansiyelini indirgediği savunulmaktadır. Bu bağlamda tasarımcı, biyolojik kaynaklara ulaşarak doğru anahtar kelimelerle
daha detaylı biyolojik kaynaklara ulaşabilir ve biyomimetik tasarımda daha kapsamlı sonuçlar elde edebilir [23].
Tasarım parçasındaki kütle azaltımı, gövde içindeki yükün oluşturduğu gerilme değerlerini ve nihayetinde parçanın optimum
dayanımı sağlaması kriterlerine uymuştur. Buradan yola çıkarak doğada bu tarz bir çözüm, biyomimetik tasarım çözümü veri
havuzunda internet üzerinden taranmış ve “İskoç Çamı” çözüm önerisi olarak esas alınmıştır. İskoç çamı ağaç dallarının yüke
göre şekil alıp büyümesi, minimum ağırlık/maksimum dayanım koşullarını sağlamaktadır (Şekil 11) [24].

Şekil 11. Biyomimetik çözüm öneri olarak “İskoç çamı” ve dal formlarının parça üzerinde uyarlanması

4. Eklemeli İmalat ile Prototipin Üretilmesi
Tasarlanan braketin üç boyutlu modelleri ALTAIR Inspire 2019 programında oluşturulmuştur. Bu programda uygulanan
topolojik analiz işlemlerinin ardından oluşan yeni model .stl formatında kaydedilerek üç boyutlu baskı işlemine hazır hale
getirilmiştir. Yazdırma işlemi için FDM temelli uPrint SE cihazı kullanılmıştır. Model malzemesi olarak ABS termoplastik
polimer kullanılmıştır. Destek malzeme için sodyum hidroksit (NaOH) ile çözünebilen SR-40 malzemesi kullanılmıştır. Baskı
işlemine başlamadan önce, .stl dosyası 'Dimension' adlı dilimleme programında düzenlenerek arzu edilen katman kalınlığı ve
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parça oryantasyonu belirlenebilir. Çalışmada katman kalınlığı 0.254 mm ve modelin ölçeği 0.55 olarak seçilmiştir. Parça
oyantasyonu minimum destek malzeme kullanımı ve düşey eksende simetriklik göz önünde bulundurularak yapılmıştır (Şekil
12(a)). Yazdırma işlemi tamamlandığında parça yazıcıdan çıkarılır ve destek malzemesinden el ile veya kimyasal çözelti
içerisinde bekletilerek ayrılır (Şekil 12(b))
(a)

(a)

Şekil 12. Prototipi oluşturma (a) Dilimleyici program ile baskıya hazırlık (kırmızı renkler modelde kullanılacak, beyaz renkler destek
malzemesini göstermektedir), (b) Tamamlanmış braket prototipi (modelin üst tarafında bulunan kanatta destek görülmektedir).

5. Sonuç
Bu çalışmada biyomimetik yaklaşımdan yararlanılarak alüminyum malzemeden oluşan, demonte bağlantı elemanları
tasarlanmıştır. İskoç çamlarının dalları maruz kaldıkları yüke göre büyüyerek minimum ağırlık maksimum dayanım prensibini
sağlamaktadır. Optimize edilen parçanın yüzeylerinde gerçekleşen formlar da bu ağaç dallarının formlarına yakın olarak
yeniden oluşturulmuştur. Tasarlanan bisiklet parçasının farklı ölçü ve özelliklerde çeşitlenmesi ve tasarımların ince detaylar
içermesi sebebiyle Eİ yöntemleri en uygun üretim yöntemi olarak görülmüştür. Üç boyutlu yazıcı ile üretime başlamadan önce
bağlantı elemanlarına topolojik optimizasyon işlemi uygulanarak parçaların optimum boyut ve şekle ulaşması sağlanmış ve
malzeme kullanımı da en aza indirilmesi sağlanmıştır.
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Abstract
During the last few years, the severe plastic deformation processes attracted the researchers to achieve high ultrafine grain
material especially like Aluminum or Magnesium. One of the most important and beneficial process of the Severe plastic
deformation is equal channel angular pressing ECAP. In this research ECAP process used to investigate the influence of
friction on mean stress during the process by using two conditions of lubrication and non- lubrication with three values of
friction factors in each state: (0.1, 0.2, 0.3) and (0.25, 0.5, 0.75) respectively. Aluminum alloy 6061 was used as work piece
material to demonstrate the effect of lubrication. The die angle is 110 and hydraulic press machine was used to deform the
billet. The results show that the stress is decreased with the lubrication condition and it was less than that of results without
lubrication. It is shown that increasing friction factor increase the stress in each states of lubrication and non- lubrication.
The friction increase in the corner of the die which increase stresses in this area and reduce in the end of the process.
Keywords: ECAP process; Friction factor; Lubrication;.Q form; Stress.

1. Introduction
Many studies discussed the influence of ECAP on aluminum alloys properties to improve its mechanical properties by
making bulk ultrafine grain as a type of severe plastic deformation SPD. Aerospace and automotive are the most important fields of aluminum application because of its special characteristic of fatigue and corrosion resistance. Lately,
ECAP process is excessively used to enhance aluminum properties such as hardness and the successful of this process
depend on many parameters which were studied by researchers. For aluminum alloy 6063 the friction between contact
surfaces of workpiece and angular die was studied. There is an important influence of grain size on friction factor during extrusion process, also the friction factor differs widely between big reduction in area and small reduction. After
forward extrusion the ECAP process was achieve to the extruded billets to compare the results before and after ECAP.
To demonstrate the difference microstructure was done to the products which was heated to 351 C [1]. The effect of
equal channel angular pressing was also examined on sliding without lubrication and show the wear performance for
aluminum alloy 7075. In spite of the increase of hardness after ECAP process but the wear increase also. The amount of
material removes and the rate of wear was discussed to study how the material adhesion lead to remove some parts of
material then it is expose to oxidation which damage more parts of the material. So the wear rate depends on ECAP and
the number of passes and more studies should achieve to avoid the layer of oxidation and material remove during dry
ECAP [2]. Another study shows the effect of passes number of ECAP process for copper alloy of brass by different
tests of transmission electron microscope which is a type of process that let electrons cross through the material then
photo is taken to demonstrate what is inside this material. Also another tests as mechanical investigate was done to
evaluate hardness, resistance of wear and strength. The results show that wear reduced after ECAP process but vibration
acceleration and friction factor. The wear mechanism was also demonstrated [3]. The experimental work for different
aluminum alloy using ECAP process as severe plastic deformation with best utilize of various lubricants to decrease the
friction during the process. Many type of these lubricants was investigated to reveal the best lubricant type that reduce
the friction to minimum value, then friction test was done. The force of pressing is the important factor. The lubricant
based on wax has superior properties that make it the best lubricant because of its characteristics, clean and not harmful,
so the friction reduced at big sliding dimension and the force of press also reduce and power decrease [4]. For aluminum alloy 2017 a study discusses the stresses after ECAP process with different temperatures between ( -6 to 200) C
after microstructure tests the results show that the grain size decrease after the first pass of process. The stresses decrease between pass 3 and pass 6 and hardness also increase between this range. The hardness difference between surface and internal after pass 1. The result for the final pass show decreasing in grain size with low hardness values and
reducing in residual stresses [5]. For pure Magnesium, investigation of the influence of heat treatment during ECAP
*Corresponding author, E-mail: haithemh_msc_eng@yahoo.com
410

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

process on friction was achieved. This heat treatment effect on grain refinement was demonstrated, also how it influences on the dislocations and boundaries of grains. At high and low temperatures, the internal fiction was studied and
how these frictions affect the strain during the process. A decreasing in friction and dislocations occur after heat treatment [6]. Another study for pure Magnesium to modify the microstructure and then the mechanical properties by using
ECAP process was done. Extrusion process was achieved then ECAP subsequent process was done to study the effect
on internal friction. The ECAP process caused refinement in grains and reducing in basal plane textile. The results show
three high values for internal friction with the relation of temperature because of relaxation and dislocations [7]. For
fine and coarse grain copper alloy, researchers discussed the effect of sliding friction and their properties such as acoustic emission and vibration and the influence of wear during ECAP process. The highest refinement occurred at passes 4
while it decreases after pass 8 and 12 and the hardness increased with the grain refinement increased. Different testing
achieved at non lubrication condition to study the friction at sliding. A decreasing in wear was demonstrated at process
passes increasing. A defects like surface fracture occurred because of the solid layer of oxide formed on the surface
during the sliding process. Increasing in frequency and decreasing in energy occur because of the plastic deformation
during sliding between copper workpiece and steel die [8]. In this study ECAP process used to reveal the influence of
lubrication on stresses and temperature during the process with 1 pass for aluminum alloy 6061. A numerical analysis
by using Q form program used to simulate the process with temperature 20 C ͦ of billet and die and hydraulic press machine. The equal channel angular pressing with channel angle Φ = 110 ͦ was used with two types of states of lubrication
and non- lubrication with different friction factors [9].
2. Method and Material
Numerical analysis is a suitable method to predict the effect of many parameters on during metal forming processes and
it is useful to avoid defects and die design mistakes and assign right boundary condition before begin in experimental
work. Simulation help the researchers to save time and money and to find difficulties and problems during analysis and
then avoided in experimental work and design. In this study Q Form method used to analyze ECAP process for aluminum alloy 6061 with angular die angle Φ = 110 ͦ to produce square cross sectional rod. The press is hydraulic with
maximum load 9 MN and punch velocity 0.4 mm/s. Two condition used to compare the results: un lubrication condition with friction factors (f1 = 0.25, f2= 0.5, f3= 0.75) and lubrication condition with friction factors (f1 = 0.1, f2 = 0.2,
f3= 0.3). The material of die is H13 HRC50 and the lubricant material is water with graphite. The environment, die and
billet temperature is 20 C .ͦ
3. Results
3.1. Mean stress
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Fig. 1. The mean stress distribution during ECAP process for different friction factor at non -lubrication condition
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Fig. 2.The mean stress distribution during ECAP process for different friction factor at lubrication condition
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Fig. 3. The mean stress comparison between lubrication and non- lubrication condition for lowest friction factor

700
600
500
400
300
200
100
0

unlubrication

Lubrication
0

50

100

150

200

Time ( S)

Fig. 4. The mean stress comparison between lubrication and non- lubrication condition for second friction factor
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Fig. 5.The mean stress comparison between lubrication and non- lubrication condition for highest friction factor

3.2. Temperature
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Fig. 6. The Temperature distribution during ECAP process for different friction factor at non -lubrication condition
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Fig. 7. The Temperature distribution during ECAP process for different friction factor at lubrication condition
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Fig. 8. The temperature distribution comparison at lubrication and non- lubrication condition for lowest friction factor
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Fig. 9. The temperature distribution comparison at lubrication and non- lubrication condition for second friction factor
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414

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

F=0.25

F=0.5

F=0.7
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Fig. 12. The temperature distribution different friction factor for lubrication condition

4. Conclusion
In this Study the Q form simulation investigate the effect of using lubrication on mean stress and temperature during
severe plastic deformation of equal channel angular pressing for AA 6061 to produce rod with square cross section area.
The results show that using lubrication reduce the mean stress at the process and the stress increase with increasing friction factor. For lubrication condition it is shown that for the minimum friction factor f = 0.1 the maximum stress was
465 MN and for maximum friction factor f= 0.3 the stress was 713 MN while for the non-lubrication condition the
stress was 590 MN for minimum friction factor f= 0.25 and 741 MN for maximum friction factor f= 0.75. The stress
was increase suddenly in the beginning of the process then reach the maximum value at the corner of the channel then
keep near constant and reduce in the end of the process. For temperature it is found that it is reduce after lubrication
from 25 C ͦ to 22 C ͦ and the temperature increase till reach the corner then keep constant. Using lubrication reduce the
stresses and temperatures and this depend on the value of friction factor.
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Elektrikli Araçlar İçin Prototip Batarya Yönetim Sistemi Tasarımı
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Özet
Günümüzde araçlara olan talep yoğunluğundan ve buna bağlı olarak fosil yakıtların hızla tükenmesi alternatif bir ulaşım araçlarına ilgiyi artırmaktadır. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda daha çevreci ve temiz olan ulaşım araçları
elektrikli araçlardır. Elektrikli araçlar temel olarak; elektrik motoru, motor sürücü devresi, batarya grubu, batarya yönetim sistemi ve aktarma organlarından oluşur. Bu çalışmada elektrikli araçlar için prototip bir batarya yönetim sistemi
tasarımı yapılmıştır. Bir grup lityum iyon piller seri bağlanarak batarya paketi oluşturulmuştur. Oluşturulan batarya
paketi hızı ayarlanabilir DC motor devresi sürülmüştür. Motor çalışır durumda ve çalışmaz durumda iken sistemin zamana bağlı akım, gerilim değerleri alınıp grafiksel olarak incelenerek yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ile batarya
hücrelerinin sağlık durumu (SOH) ve şarj durumu (SOC) incelenmiştir. Batarya yönetim sistemi ile her durumda hücrelerin yüksek akım, gerilim, sıcaklık gibi olumsuz durumlara karşı korunması ve bunların belirli bir aralıkta kontrollü
olarak çalışması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aktif Balans; Batarya Sağlık Durumu (SOH); Batarya Şarj Durumu (SOC); Batarya Yönetim Sistemi; Lityum İyon
Batarya

Prototype Battery Management System Design for Electric Vehicles
Abstract
Today, the demand for vehicles and the rapid depletion of fossil fuels increase the interest in alternative vehicles. In
line with technological developments, electric vehicles are more environmentally friendly and cleaner. Electric vehicles
are basically; electric motor, motor drive circuit, battery group, battery management system and powertrain. In this
study, a prototype battery management system was designed for electric vehicles. A group of lithium ion batteries were
connected in series to form a battery pack. The generated battery pack speed is adjustable DC motor circuit was driven.
When the motor is running and not running, the time-dependent current and voltage values of the system were taken
and interpreted graphically. With the results obtained, the Status of Health (SOH) and Status of Charge (SOC) of the
battery cells were examined. With the battery management system, it was ensured that the cells are protected against
adverse conditions such as high current, voltage, temperature and controlled operation in a certain range.
Keywords: Active Balance; State of Health (SOH); State of Charge (SOC); Battery Management System; Lithium Ion Battery

1. Giriş
Günümüzde nüfus artışı ve buna bağlı olarak otomobillere talep yoğunluğundan emisyon artışları, fosil yakıtların hızla
tükenmesi, çevreye zararları, alternatif ulaşım metotlarına ilgiyi artırmaktadır. Gelişen teknoloji ile temiz, çevreci, ucuz
ulaşım alternatifi de elektrikli araçlardır. Elektrikli araçlar hareketini elektrik enerjisi kaynağı olan bir batarya
grubundan, elektrik motoru ve kontrol sisteminden alır. Elektrikli araçların avantajları kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Menzillerinin kısa olması, yüksek performansta yetersiz kalmaları, batarya ömürlerinin kısa olması ve şarj
olma sürelerinin uzun olmasıdır[1]. Elektrikli araçlarda en genel enerji sistemi bataryadır [2]. Elektrik motorunun tahrik
edilmesi için gerekli enerji batarya grubundan sağlanmaktadır. Batarya grubunun tüm sistem üzerinde oluşturacağı etkilerden dolayı kontrol altında tutulması gerekir. Bataryaların kullanım ömürleri, performansları ve güvenlikleri için batara yönetim sistemi kullanılmaktadır. Batarya yönetim sistemi batarya grubuna ait her bir batarya hücresinin şarj ve
deşarj durumlarında meydana gelebilecek ısınma, yüksek akım, yüksek gerilim gibi olumsuz etkilerden korunmasını ve
bunların sabit bir düzeyde çalışmasını sağlar [3]. Batarya hücresinin gerilim, akım, sıcaklık değerini sürekli olarak iz*Sorumlu yazar; E-posta: elif0344@gmail.com
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lemektedir ve bu bilgileri kullanıcıya iletmektedir. Her bir batarya hücresinin dengeli bir biçimde şarj edilmesini sağlamaktadır, bataryanın kullanım ömrünü ve verimini artırmaktadır.
Mevcut olarak üç çeşit araç teknolojisi bulunmaktadır. Bunlar içten yanmalı motorlu araçlar, hibrit elektrikli araçlar ve
tam elektrikli araçlardır [4]. Şekil 1’de araç teknolojilerinin topolojisi gösterilmiştir. İçten yanmalı motorlu araçlarda
benzin, dizel, LPG ve doğalgaz yakıt çeşitleri kullanılarak araç hareketi içten yanmalı motor tarafından sağlanır. Şekil
2’de içten yanmalı motorlu araç yapısı gösterilmiştir. Hibrit elektrikli araçlarda ise araç hareketi içten yanmalı motor ve
elektrikli motor tarafından sağlanır. Hibrit elektrikli araçlar seri, paralel, seri-paralel ve kompleks olarak dört çeşide
ayrılır. Seri hibrit elektrikli araçlarda içten yanmalı motordan alınan çıkış jeneratör yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülür [5]. Üretilen elektrik enerjisi elektrik motorunu sürebilmekte ve pil paketlerini şarj edebilmektedir [6], [7].
Şekil 3’te seri hibrit elektrikli araç yapısı gösterilmiştir. Paralel hibrit elektrikli araçlarda araç hareketi içten yanmalı
motor ve elektrik motoru tarafından aktarma organları ile beraber sağlanmaktadır [6], [7]. Şekil 4’te paralel hibrit elektrikli araç yapısı gösterilmiştir. Seri-Paralel ve kompleks hibrit elektrikli araçlar seri ve paralel hibrit elektrikli araç yapılarına benzeyen seri-paralel ve kompleks hibrit elektrikli araçlar aracın güç performansını artırırken daha ekonomik
yakıt tüketimi de sağlamaktadır [6], [7]. Şekil 5’te seri-paralel hibrit elektrik araç yapısı gösterilmiştir. Şekil 6’da
kompleks hibrit elektrikli araç yapısı gösterilmiştir. Tam elektrikli araçlarda sadece araç hareketi batarya paketinden
elektrik enerjisi ile elektrikli motor tarafından sağlanır. Şekil 7’de elektrik motorlu araç yapısı gösterilmiştir.

Şekil 1. Araç Teknolojilerinin Topolojisi

Şekil 2. İçten Yanmalı Motorlu Araç Yapısı
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Şekil 3. Seri Hibrit Elektrikli Araç Yapısı

Yakıt Deposu

Şekil 4. Paralel Hibrit Elektrikli Araç Yapısı

Yakıt Deposu

Şekil 5. Seri- Paralel Hibrit Elektrikli Araç Yapısı

Yakıt Deposu

Şekil 6. Kompleks Hibrit Elektrikli Araç Yapısı
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Şekil 7. Tam Elektrik Motorlu Araç Yapısı

Batarya yönetim sistemi, hibrit elektrikli araçlar ve tam elektrikli araçlar üzerinde bulunan batarya hücrelerinin kontrolü, onların şarj/deşarj, kısa devre, aşırı yüklemeye karşı koruma, hücre gerilimi, toplam gerilim, akım ve sıcaklık durum
bilgileri ve hücrelerin kullanıma bağlı sağlık durumlarını (SOH) ve hücrelerin şarj durumlarını (SOC ) görmek için
yapılan bir sistemdir. Batarya paketini oluşturmak için her batarya hücresi seri veya paralel olarak bağlanır. Her hücrenin gerilim, akım ve sıcaklık için belirli bir çalışma aralığı vardır. Bunların belirli bir düzeyde tutulması batarya sağlık
durumu (SOH) ve batarya şarj durumu (SOC) için önemlidir. SOC bataryada geri kalan enerjiyi tanımlamak için kullanılır ve genellikle yüzde cinsinden ifade edilen bir terimdir [8]. SOC batarya tam şarj olmuş iken %100 ve batarya tam
deşarj olmuşken %0 kabul edilir. Teknik olarak SOC; çalışan bir batarya tamamen deşarj olduğunda serbest bırakılabilir gücünün (Creleasable), bataryanın nominal gücüne (Crated) oranının yüzdesi olarak hesaplanmaktadır [9]. SOH bataryanın değiştirilmesi gerekip gerekilmediği veya bataryanın değiştirilmeden ne kadar kullanılabileceğini gösteren bir
göstergedir [8]. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya maksimum (Cmax) serbest bırakılabilir güce sahiptir [9]. Batarya
maksimum gücü, batarya nominal güçten (Crated) farklıdır [9]. SOH; tam olarak şarj edilmiş bataryanın maksimum
gücünün, bataryanın nominal gücüne oranının yüzdesi olarak hesaplanmaktadır.
Denklem 1 SOC değerini hesaplamak için kullanılmıştır.
Denklem 2 SOH değerini hesaplamak için kullanılmıştır.

SOC 

Creleasable
100%
Crated

(1)

SOH 

Cmax
100%
Crated

(2)

Batarya hücreleri şarj veya deşarj sırasında hücre gerilimlerinde zamanla düşüş olur. Bu düşüş miktarının en az ve
orantılı olması, hücre ömrünü uzatmak, hücre sağlığını korumak için dengeleme sistemi kullanılır. 2 çeşit dengeleme
sistemi vardır. Aktif dengeleme ve pasif dengeleme olarak. Şekil 8’ de hücre dengeleme sistemlerinin topolojisi gösterilmiştir.
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Şekil 8. Hücre Dengeleme Sistemleri

Pasif dengelemede, her bir batarya hücresine paralel yüksek değerli dirençler bağlanır. Bu dirençler ile hücre gerilimi
en yüksek batarya hücresi, hücre gerilimi en düşük batarya hücresi değerine gelinceye kadar boşaltılır. Şekil 9’da
pasif dengelemeye ait devre görülmektedir. Pasif dengeleme basit, ucuz ve kolay bir sistemdir. Bu dengeleme sistemi
sadece batarya hücrelerini şarj ederken kullanılır, deşarj sırasında kullanılmaz ve yüksek enerji kayıplarına neden olur.

Şekil 9. Pasif Dengeleme Devresi

Aktif dengeleme batarya yönetim sistemi için en iyi dengeleme yöntemidir. Aktif dengeleme gerilimi maksimum olan
hücreden gerilimi minimum olan hücreye enerji aktarımıdır. Bu yöntemin amacı elektrikli araç uygulamaları için her
batarya modülüne bir kapasitör kullanarak elektriksel donanımı azaltmaktır [10]. Şekil 10’da aktif dengelemeye ait
devre görülmektedir. Batarya yönetim sistemi için en iyi dengeleme yöntemi aktif dengelemedir. Aktif dengeleme gerilimi maksimum olan hücreden gerilimi minimum olan hücreye enerji aktarımıdır. Bu yöntemin amacı elektrikli araç
uygulamaları için her batarya modülüne bir kapasitör kullanarak elektriksel donanımı azaltmaktır [10]. Şekil 7’de aktif
dengelemeye ait devre görülmektedir. Buradaki yöntemde öncelikle her hücrenin batarya voltaj bilgisi ana karta gelir.
Hücre gerilimi fazla olan batarya ve kondansatör arası anahtar kapanır ve kondansatör depolanır. Kondansatör depolandıktan sonra anahtar açılır, hücre gerilimi az olan hücre ana kart tarafından belirlenir. Gerilimi az olan hücre ile kondansatör arası anahtar kapanır ve kondansatör üstündeki enerji gerilimi az olan hücreye verilir. Tüm hücreler bu şekilde
kontrol edilerek dengeleme sağlanır. En yüksek şarj durumuna sahip hücre kondansatörü şarj ederken, kapasitör ise en
düşük gerilime sahip hücreyi şarj ederek sistemin dengelenmesi sağlanır [11] .Bu yöntem ile batarya hücresinin kullanım ömrü, verimi, güvenliği ve batarya sağlığı yükselir. Aynı zamanda şarj ve dengeleme süresini kısaltılır. Bu sistem
hem şarj hem de deşarj evresinde kullanılır.
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Şekil 10. Aktif Dengeleme Devresi

2012 yılında Karadeniz ve arkadaşları Elektrikli Araç Batarya Sistemleri için Aktif Dengelem Sistemini araştırmışlar ve
bu sistemin Matlab/Simulink modellemesini yaparak ilgili grafikleri yorumlamışlar [12]. Bu model ile hücrelerin daha
hızlı şarj olduklarını tespit etmişlerdir [12]. 2014 yılında Yağcıtekin Elektrikli Araç Şarj Sistemi ile ilgili araştırmalarda
bulunmuştur [3]. 2015 yılında Muratoğlu ve Alkaya Elektrikli Araçlar için Pil Çeşitleri ve Pil Yönetim Sistemi ile ilgili
araştırmalarda bulunmuşlardır [5]. Pillere ait dengeleme sistemlerini açıklamışlarıdır. 2018 yılında SAE Mobilus dergisinde yayınlanan Wanl ve Patll Hibrit Araçlar için Batarya Yönetim Sistemindeki Gelişmeleri anlatmış ve bir Batarya
Yönetim Sistemi tasarımı önermişlerdir [2].
Bu çalışmada özgün bir batarya yönetim sistemi (Battery Managment System-BMS) tanıtılmaktadır. Prototip olarak bir
Batarya Yönetim Sistemi (BMS) tasarlanmıştır. Yaptığımız çalışmada şarj edilebilme özelliği olan 1,2 V/ 1300 mAh 6
adet lityum iyon piller kullanılmıştır. Lityum iyon pillerin kullanım alanının geniş olması, daha az seviyede karbondioksit salınımı yapması, uzun ömürlü olması, geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahip olması, enerji veriminin yüksek olması,
hızlı şarj olabilmesi ve hafıza etkisinin olmaması ile tercih edilmektedir[13]. Bu piller seri olarak bağlanarak bir batarya
paketi oluşturuldu. Batarya paketini akım ve gerilim değerlerini alabilmek için sensörler kullanıldı. Röle kontrollü potansiyometre ile hızı değiştirilebilen bir DC motor devresi, oluşturulan batarya paketi ile sürüldü. Tüm bu sistem ana
kart olarak kullanılan ATMEGA328 işlemci ile kontrol edildi. Sistem içinde RTC modülü kullanılarak anlık zaman
bilgisine bağlı olarak gerilim bilgileri alındı ve bunlar seri port ekranında takip edildi. Yüksek akım ve gerilim için yazılımsal olarak kontrol sağlandı.
2. Materyal ve Metotlar
2.1. Geliştirilen Batarya Yönetim Sistemi Donanımı
Bu çalışmada 6 adet 1,2 V / 1300 mAh lion piller seri bağlı olarak bir batarya grubu oluşturuldu. Batarya paketinin
enerjisi ile ATMEGA328 işlemci kullanılarak röle kontrollü potansiyometre ayarı ile hızı değiştirilebilen bir DC motor
sürüldü. İşlemciye bağlı bir RTC modülü ile sistemin log kaydı alındı. Batarya hücrelerinin anlık olarak gerilim değeri
alındı. Devreye seri bağlı olan akım sensörü ile batarya üzerindeki akım değerleri alındı. Oluşturulan batarya paketinin
ortam sıcaklığı ölçüldü. Basit düzeyde batarya yönetim sisteminin devre şeması Şekil 11’de gösterilmiştir.
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Şekil 11. Batarya Yönetim Sistemi Devre Şeması

Alınan bu değerler işlemciye ait seri port ekranında takip edildi.
miştir.

Seri port ekranına ait görüntü Şekil 12’de gösteril-

Şekil 12. Seri Port Ekran Görüntüsü
2.2. Geliştirilen Batarya Yönetim Sistemi Yazılımı
Batarya yönetim sistemi (BMS) hibrit elektrikli araçlar ve tam elektrikli araçlar üzerinde bulunan batarya hücrelerinin
kontrolünü sağlar. Hücrelerin şarj/deşarj, kısa devre, aşırı yüklemeye karşı koruma, hücre gerilimi, toplam gerilim, akım
ve sıcaklık durum bilgileri ve hücrelerin kullanıma bağlı sağlık durumlarını (SOH) ve hücrelerin şarj durumlarını
(SOC ) görmek için yapılan bir sistemdir. Batarya yönetim sistemi aynı zamanda hücrelerin belirli bir aralıkta çalışmasını da sağlar. Yüksek akım ve yüksek gerilim değerlerine karşı koruma sağlar bu sayede hücrelerin kullanım ömrünü
ve verimliliğini artırır. Bu çalışma için yapılan kontrol sistem yazılımının akış şeması Şekil 13’te gösterilmiştir.
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Şekil 13. BMS Kontrol Sistem Yazılımın Akış Şeması
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2.3. Geliştirilen Batarya Yönetim Sistem Testleri
Sistem testlerinde seri porttan alınan bilgiler doğrultusunda batarya paketine ait toplam gerilim değeri 5,49 V, akım
değeri de 34,77 mA seviyelerinde ölçüldü. Alınan bilgiler doğrultusunda zamana bağlı gerilim ve akım grafikleri çizildi. Çizilen grafikler Şekil 14’te gösterilmiştir.
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Şekil 14. Batarya Paketine Ait Gerilim ve Akım Grafikleri
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ATMEGA328 işlemciden 100 milisaniyede bir bilgi akışı sağlandı. Alınan veriler doğrultusunda DC motor çalışmaya
başlamadan boş modda ölçülen gerilim 0,41 V, akım değeri ise 17,02 mA’dir. 100 ms’den sonra sistem sabit gerilimde
5,49 V olarak devam etti, akım değeri ortalama 34,77 mA değeri ölçüldü. 1800 ms’den sonra sistem yavaşlatıldı akım
değerinde düşüş görüldü, 2100 ms’den sonra sistem durduruldu. DC motorun farklı çalışma şekillerine göre bataryadan
ölçülen gerilim ve akım değerleri alınmış oldu. Batarya grubunu gerilimi 3 volt değerinden az, 12 volt değerinden fazla
olunca röle açık duruma geliyor ve sistem durduruluyor. Aynı şekilde akım değeri 35 mA değerinden fazla, 3 mA değerinden az olunca röle açık duruma geliyor ve sistem durduruluyor. 1100 ve 1200 ms’de akım değerleri 36,21 mA ve
35,51 mA değerleri ölçüldü. Röle tarafından sistem durduruldu. Sistem durunca akım değeri azaldı ve tekrardan motor
çalışmaya başladı. Sistemin yüksek akım ve yüksek gerilime karşı koruması sağlanmış oldu.
3. Sonuç
Elektrikli araçlar en iyi çevreci ulaşım alternatifidir. Son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır. Elektrikli araçların en genel
enerji kaynağı bataryadır. Bataryaların kontrollü, düzenli, verimli ve uzun ömürlülüğü için batarya yönetim sistemleri
kullanılmaktadır. Bu çalışmada da hibrit elektrikli araçlar ve tam elektrikli araçlarda batarya yönetim sistemi bir prototip model üstünde incelenmiştir. Bu sistemlere ait grafik, tablo ve devre şeması gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlarda
batarya yönetim sisteminin yapılan prototipte düzgün bir şekilde çalıştığı ve kontrol edilebildiği sonucuna ulaştırmıştır.
Gelecek çalışmalarda bu sistemlerin bir araçta uygulanması hedeflenmektedir.
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Abstract
A steering system is a must-have component in every vehicle for safe driving. Drag link, an important component of the
steering system in heavy commercial vehicles, is critical a part for the vehicle, because it allows the vehicle to travel
safely by transmitting the rotational movement from the pitman arm linearly to the axle of the wheel. The drag link is
mainly subjected to compressive loads, which may causes buckling failure of drag link tube. Furthermore, drag links are
required to perform the expected function in narrow spaces in the vehicle package data and to be designed for different
bends and geometries depending on the regulation requirements. These different bends and geometries affect to strength
of the drag link. In this study, a drag link was calculated the buckling strength and fatigue behaviors were evaluated in
different loading conditions. The fatigue tests performed and the obtained results were compared.
Keywords: Buckling Load; Fatigue Strength; Drag Link; Design; Steering System.

1. Introduction
All vehicles must have the steering system for a safe driving, as shown in Figure 1. Drag links, an important component
of the steering system in heavy commercial vehicles, are generally made up of hollow tubes with both ends connected by
ball joints. They are critical for the vehicle to travel safely by transmitting the rotational movement from the pitman arm
linearly to the axle of the wheel. The drag links used in a vehicle must be manufactured from materials that are resistant
to long-term repetitive loads as well as the variable loads coming from the vehicle depending on the operating conditions.
Furthermore, drag links are required to perform the expected function in narrow spaces in the vehicle package data and
to be designed in different bends and geometries depending on the regulation requirements [1].

Figure 1. Steering system linkages [1]

*Corresponding author; E-mail: mehmetokur@ditas.com.tr
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The bending on tube may cause of buckling failure of the drag link due to repeated compressive and tensile loads under
working conditions. The buckling and deflection are also important problems for the rod that is subjected to compression
and tension as a result of the force coming from the road [2].
The load calculation of the rods is very important as a critical part of driving. The drag link was designed calculating its
buckling strength. But, this calculation may not always be sufficient for safety steering parts such as drag link. The most
important step in the verification of such critical parts is to perform fatigue tests. There are limited numbers of academic
studies in the literature on rods [3]. Ganesh, et al. (2014) studied the structural analysis of ford car steering rod and
evaluated its performance [4]. Winklberger et al. (2018) studied on fatigue strength and weight optimization of the aircraft
rods by using FEM. As a result of the study, it was determined that the tooth position had more effect on fatigue strength
compared to tooth length [5]. Doke et al. (2016) calculated buckling strength for a drag link and also analyzed its tubes
against compressive loads. Also, he investigated the relations of various design parameters with buckling strength, which
is useful for optimization of design parameters [6]. Kim et al. (2011) optimized the weight of the rod using the Al6082M
aluminum alloy material as a rot material [7]. Sener (2016) used road data collected from rods in order to be able to extract
road characteristics. In his study, about 50 road routes and some rough road’s fatigue characteristics were acquitted with
a Light Commercial Vehicle (LCV) equipped with sensors [8]. Neelakrishnan et al. (2017) analyzed the steering
characteristics of an All-Terrain vehicles (ATV) in order to improve the maneuverability of the vehicle by designed a
steering gear box and steering upright [9]. Gadher et al. (2017) studied design and manufacturing of steering system in
order to acquire maximum Ackerman angles in steering system [10]. Okur et al. (2019) designed and analyzed defining
with different tube materials of a drag link of the heavy commercial vehicles [11].
In this study, the buckling strength value of a drag link used in heavy commercial vehicles was calculated and fatigue
behaviors were evaluated in different loading conditions. The fatigue tests performed for different fatigue loadings and
the obtained results were compared to each other.
2. Material and Method
2.1. Calculation of Buckling Strength for the Drag Link Tube
Buckling Force at the steering arm is force generated at pitman arm end because of turning forces in dynamic condition
and also it is equal to exposed buckling load of the drag link tube. For design of drag link against buckling loads, buckling
strength must be more than the force generated at pitman arm end. It is important to calculate resistance capacity of these
types of members working on tensile and compression force. It is easy to make theoretical calculations for simple
geometric elements. CAD data of designed drag link is given in Figure 2.

Figure 2. Buckling load on drag link tube

Crippling or Buckling Load (FB) is found by using Rankine’s formula for drag link. It gives the ultimate load that column
can bear before failure. If column is short (L<20D), calculated load will be known as crushing load. But, if L is long than
20D (L>20D), load will be buckling or crippling load. Buckling formula was given at equation. 1 (in case of long column):
FB 

  A 

(1)


L2
( X Y ) 

1 

2
k 2 
 6500  k

Where σ refers to the yield strength of the tube material, and changes depending on types of material. Radius of gyration
(k) is defined as the distance from the axis of rotation to a point where the total mass of the body is supposed to be
concentrated, so that the moment of inertia about the axis may remain the same. Simply, gyration is the distribution of
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the components of an object. k is found as 12.70 mm. Moment of inertia (I) is the capacity of a cross-section to resist
bending [12]. It was calculated as 119.903 * 104 Kg-mm4. Section modulus, Y is equal to 21 mm (D0/2) and its area, A is
743.32 mm2. Axis Height (X) is distance perpendicular from center line of bended tube to the axis (L), red line drawn
between the two end rods, as shown with blue line in Figure 2. Also, this red line refers distance from center to center.
Inner and outer diameter of this tube was Do; 42 mm and Di; 28.6 mm, respectively. These values are critical for
calculating of moment of inertia, its area and section modulus. Calculated values for tube structure were shown in Table
1.
Table 1. Calculated Values for Tube Structure
Parameters
Unit
Value
Radius of Gyration, K
(mm)
12.70
Moment of Inertia, I
(mm4)
119.903 * 104
Section Modulus, Y
(mm)
21
Area, A
(mm2)
743,32

Tube material of the drag link exhibit different properties and mechanical performance depending on amounts of its
composition chemical composition for St 52 were given in Table 2.
Table 2. Chemical Compositions for St 52
Element
Content (%)
0.22
C
0.55
Si
1.60
Mn
0.050
P
0.050
S

Force generated at road wheels is transferred to steering arm as both ends of drag links are fixed, i.e. one end is fixed in
pitman arm & other end is fixed in steering arm, causes drag link to act in compressive loads. Failure of offset of drag
link tube (X)= 28 mm. Selected diameter and other parameters of drag link are shown in Table 3. It is assumed that ball
joint is a rigid part of drag link tube and also there will be no relative motion between ball joint and tube.
Table 3. Measurement Parameters of Drag Link
Design Parameters
E355+ N (St 52)
Outer Diameter (mm)
42
Thickness (mm)
6.7
Center to Center Distance (mm)
904
Axis Height (mm)
28
30
35
Force (kN)
40
45

Tensile strength of St 52 changes between 520 and 620 N/mm2 and its yield strength is 355 N/mm2 [13].
Mechanical Properties of St 52 material was given in Table 4.
Table 4. Mechanical Properties for St-52
Tensile Strength (MPa)
520-620
Yield Strength (MPa)
355
Elongation at Fracture (%)
21
Buckling Strength (kN)
48,4

Force generated at road wheels is transferred to steering arm as both ends of drag links are fixed, i.e. one end is fixed in
pitman arm & other end is fixed in steering arm, causes drag link to act in compressive loads. Failure of offset of drag
link tube (X)=28 mm. Selected diameter and other parameters of drag link are shown in Table 3. It is assumed that ball
joint is a rigid part of drag link tube and also there will be no relative motion between ball joint and tube.
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2.2. Fatigue Test
Fatigue behaviours of the drag link for different loading were performed in Ditaş R&D test center, after buckling strength
calculation. Test set up was illustrated in figure 7. The parameters for fatigue test performed at different forces are given
in table 4.

Figure 3. Fatigue Test Schematic
Table 5. Fatigue Test Parameters
Values
±45
±40
Force (kN)
±35
±30
Frequency (Hz)
5.0
Wave
Sine
Total Axis
1
Parameters

3. Results
The drag link was designed calculating its buckling strength. But, this calculation may not always be sufficient for safety
steering parts such as drag link. The most important step in the verification of such critical parts is to perform fatigue
tests. Images of the drag link after fatigue test are shown in figures between 4 and 7.

Figure 4. Drag Link After Fatigue Test (±30 KN)

Figure 5. Drag Link After Fatigue Test (±35 KN)

Figure 6. Drag Link After Fatigue Test (±40 KN)
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Figure 7. Drag Link After Fatigue Test (±45 KN)

Also, fatigue test results for different force value given in table 6. It shows fatigue behaviors of the drag link for different
fatigue loads. Fatigue loadings for ±30 kN and ±35 kN, the part reached the target value 1.000.000 functional failure or
crack was not observed. On the other hand, crack and failure occured on housing about 629.000 cycles for ±40 kN fatigue
loading and for ±45 kN fatigue loading, crack and failure occured on housing about 326.911 cycles. As a result, increasing
fatigue loading values caused to failure on housing part before tube failure. so, it was not observed the failure at bended
zone of the drag link because of less axis height. It can be said that this drag link is safety for static loading 48.4 kN and
less and also dynamic loading 35 kN and less.

Force (kN)

Table 6. Fatigue test results for different dynamic loadings
Cycles
State of Failure

±30

1.200.000

±30

1.080.000

±30

1.300.000

±35

1.090.000

±35

1.020.000

±35

1.230.000

±40

629.000

The part reached the target value 1.000.000 No
functional failure and crack observed
The part reached the target value 1.000.000 No
functional failure and crack observed
The part reached the target value 1.000.000 No
functional failure and crack observed
The part reached the target value 1.000.000 No
functional failure and crack observed
The part reached the target value 1.000.000 No
functional failure and crack observed
The part reached the target value 1.000.000 No
functional failure and crack observed
Crack and failure occured on housing at 629.000

±40

589.511

Crack and failure occured on housing at 589.511

±40

643.611

Crack and failure occured on housing at 643.611

±45

311.108

Crack and failure occured on housing at 311.108

±45

333.272

Crack and failure occured on housing at 333.272

±45

326.911

Crack and failure occured on housing at 326.911

4. Conclusion
In this study, the calculation of buckling strength for different tube drag link was shown. Also, drag link tube was tested
in different repeated loadings. Effects of various repeated loadings were investigated and each values obtained from
fatigue test results were compared. It was observed that tube material of drag link for different dynamic loading values is
resistant to bending due to the axis height, so drag link buckling and fatigue strength is decreased depending on increasing
axis height. As a result, increasing fatigue loading values caused to failure on housing part before tube failure. It can be
said that this drag link is safety for static loading 48.4 kN and less and also dynamic loading 35 kN and less.
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Abstract
Vibration, periodic back and forth motion of the particles of an elastic body or medium, commonly resulting when almost any
physical system is displaced from its equilibrium condition and allowed to respond to the forces that tend to restore equilibrium.
Vibration induced health conditions progress slowly. In the beginning it usually starts as a pain. As the vibration exposure
continues, the pain may develop into an injury or disease. Pain is the first health condition that is noticed and should be
addressed in order to stop the injury. According to this unwanted relations, frequency values of vibration may shift to the safe
zone which is cease to be a threat of human health. Purpose of this experiment is to prevent the vibration value on the cabinet
so human health can be stabilize and maintain for so long. On the other hand, structure of chassis and cabinet also can be
maintain when the vibration sources effects reduced or vanished. FFT (Fast-Fourier Transform) and transmissibility values
were conducted while determination of vibration source found on system. This applications used in every part of vehicle
especially beginning of propulsion and go through to cabin. This method provided us to create a vibration map to recognise
the amplifier regions. This regions cad drawings revised for new additional shapes so transmissibility of vibration value decreased based on this experiment. As a result, 2 different solution method is described for prevent the situation. One of the
method is selected by engineering. So recovery is maintained up to %65 percentage.
Keywords: Earth-moving machinery; Fast-Fourier Transform; Transmissibility; Vibration.

1. Introduction
This complex subject has a huge effect on human health and structure of machine. These two topics connected with natural
frequency and resonance terms. Depend on material, some frequencies may disturb people or occur fault on mechanic side.
To prevent this situation, vibration value can decrease or frequency area that disturbs our system may be shifted to another
frequency region.
Drag force of this experiment occurred by customer complaint about HMK 145LC-4 SR crawler excavator. According to this
grumble there was a high quake on cabinet so operator can not able to do his work properly. Moreover, this quake also can be
dangerous for health and safety. The meetings occurred with necessary engineering which is HEX engineering unit. According
to this meeting, we were decided to create a vibration map which is beginning from propulsion point and properly go through
the cabinet. Vibration map consists of 8 points which are decided by HEX engineering. These selected doubtful points considered for test process. Here are the vibration map points which are shown below.

Picture 1. Vibration Point 1 and Points 2

The first point is the propulsion point that is generated by idler wheel gear. The second point is the center circle alignment on
pallet.
*Corresponding author; E-mail: selimaltunalan60@gmail.com
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Picture 2. Vibration Point 3 and Point 4

The third point is the point which is attached upper side of lower chassis close to center gear. The fourth point that is attached
to center gear close to lower chassis.

Picture 3. Vibration Points 5 and Points 6

The fifth point is the point which is attached to center gear close to upper chassis. The sixth point that is attached to upper side
of chassis close to center gear.

Picture 4. Vibration Point 7

The seventh point is the point that is attached to upper chassis close to the cabin side. This point also considered as active side
of cabin mount because accelerometer is positioned as near as possible to cabin mount.
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Picture 5. Vibration Point 8

The last point is the inside of cabinet which is close to the cabin mount. This point also considered as passive side of cabin
mount because accelerometer is positioned as near as possible to cabin mount.
2. Establishment of Vibration Map
The aid of 8 points, vibration map can determined according to necessary positions. Especially complaint is coming at travel
condition. So we need to determine the propulsion frequency value. When we determine the propulsion frequency, every point
on that frequency multiplies to each other so total transmissibility value can be found.
A fast Fourier transform (FFT) is an algorithm that calculates the discrete Fourier transform (DFT) of some sequence – the
discrete Fourier transform is a tool to convert specific types of sequences of functions into other types of representations.
Another way to explain the discrete Fourier transform is that it transforms the structure of the cycle of a waveform into sine
components. A fast Fourier transform can be used in various types of signal processing. It may be useful in reading things like
sound waves, or for any image-processing technologies. A fast Fourier transform can be used to solve various types of equations or show various types of frequency activity in useful ways. [1]
FFT (Fast-Fourier Transform) method is used when we determine the propulsion frequency value every point in the graph.
This graph that we can observe that aid of 8 points, vibration map can determined according to necessary positions. Especially
complaint is coming at walking condition. So we need to determine the propulsion frequency value. When we determine the
propulsion frequency, every point on that frequency multiplies to each other so total transmissibility value can be found.
2.1. Determination of Propulsion Frequency
As we measured every point on system, we observe that some of the points have the same value so some of useless points
subtracted from system. As a result, 4 points left on system such as 4, 6, 7 and 8 numbered positions. When we add the all 4
positions acceleration values in one graph, there are some amplifiers on system. These 4 points have a maximum peak at 9 Hz
value. This 9 Hz value comes from idler wheel gear because this system has an impact on floor 9 times when walking condition
occurs. As a result, our propulsion frequency is 9 Hz. Also this type of low frequencies also has a high impact on human health
so customer complaint is true according to these results.

Fig. 1. Propulsion Frequency on FFT Graph
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2.2. Transmissibility Values Between Vibration Points
According to “Fig. 1”; 4 regions which are measured 4, 6, 7 and 8 numbered positions have a high impact on system. As we
look up to transmissibility values between points, the chaotic position can be determined. The frequency range of 9 Hz for
each position is combined and multiplied. In this way, the value of the 4th and 8th place can be calculated as a percentage of
the improvement or deterioration made with the improvements made to this region.

Fig. 2. Transmissibility Value Between 4th and 6th Position

Between 4-6 numbers, the vibration value of 9 Hz has been damped by 0.91 times.

Fig. 3. Transmissibility Value Between 6th and 7th Position

Between 6-7 numbers, the vibration value of 9 Hz has been doubled. This increase in value between points upper side of
chassis close to center gear and upper chassis close to cabin side indicates that there is even a problem. We know that this line
has no wedge or similar construction.

Fig. 4. Transmissibility Value Between 7th and 8th Position

The number of vibrations between 8 and 7 is increased by 1.33 times which is this amplifier effect comes from 6-7 numbered
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line because that doubled frequency transmissibility value increase the all line value after above that line.
When the vibration values were evaluated at 9 Hz, it was observed that the vibration value in the 145LC-4 SR machine increased by 2.42 times in the areas from subframe to cab.
3. Conclusions
In the 145LC-4 SR machine, the highest vibration increase is seen in 6-7 zones. This region is formed in the upper chassis and
under the cabin wedge side regions. The possible improvement in this interval will reduce the vibration value of the zone 7-8
when it decreases the vibration level in zones 6-7.

Picture 6. First Solution

Solution 1, the area between 6-7 is lighter than the other regions so oscillation can be prevented by welding the rectangular piece
sheets by increasing the effect of this region on the body.

Picture 7. Second Solution

The second solution is to increase the sheet thickness of the enclosures in that region to increase the lightness of 6-7, or to add a
new part in the indicated space to obtain a stiffness with a higher stiffness value.

Picture 8. Second Solution Design and Application Processes
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The second solution is to increase the sheet thickness of the enclosures in that region to increase the lightness of 6-7, or to add a
new part in the indicated space to obtain a stiffness with a higher stiffness value.

Fig. 5. Transmissibility Value Between 4th and 6th Position After Solution 2

As we can understand from Figure 5, this differentiation does not change any effect between 4th and 6th positions. On the other
hand, this was not the targeted area anyway.

Fig. 6. Transmissibility Value Between 6th and 7th Position After Solution 2

After this point, the effects of solution 2 began to be seen. In the old case, the vibration value was doubled. After the new solution,
1.66 times improvement was achieved. This improvement resulted in a 17% reduction in vibration. The decrease in the vibration
value in this area will probably cause it to decrease at points 7-8.

Fig. 7. Transmissibility Value Between 7th and 8th Position After Solution 2

It was observed that the vibration value from the upper chassis to the cabinet decreased more than the old value. The old value was
increased by 1.66 times, the new value was increased to 1.04 times. Accordingly, 62.6% improvement was achieved with the new
solution.
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As a result, the value from the subframe to the cabinet increased to 2.42 times as it was in the old state so this value decreased to
1.58 times with the new solution. In this way, an overall 65% improvement has been made to correct the cab vibration in the
machine.
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Abstract
All vehicles must have the steering system for a safe driving. Drag link, an important component of the steering system
in heavy commercial vehicles, is critical for the vehicle, because it allows the vehicle to travel safely by transmitting the
rotational movement from the pitman arm linearly to the axle of the wheel. The drag links are mainly subjected to
compressive and tensile loads, which may causes buckling failure of drag link tubes. Furthermore, drag links are
required to perform the expected function in narrow spaces in the vehicle package data and to be designed for different
bends and geometries depending on the regulation requirements. These different bends and geometries affect to strength
of the drag link. In this study, a drag link was designed and analyzed in different tensile loads. Effects of these tensile
loads on tubes of the drag link were evaluated. Values obtained from the Finite Element Analysis (FEA) results were
compared with each other. The results of the analysis were confirmed by the fatigue tests per formed and the obtained
results were compared.
Keywords: Analysis; Design; Drag Link; Fatigue Strength; Steering System; Tensile Load.

1. Introduction
All vehicles must have the steering system for a safe driving, as shown in Figure 1. Drag links, an important component
of the steering system in heavy commercial vehicles, are generally made up of hollow tubes with both ends connected by
ball joints. They are critical for the vehicle to travel safely by transmitting the rotational movement from the pitman arm
linearly to the axle of the wheel. The drag links used in a vehicle must be manufactured from materials that are resistant
to long-term repetitive loads as well as the variable loads coming from the vehicle depending on the operating conditions.
Furthermore, drag links are required to perform the expected function in narrow spaces in the vehicle package data and
to be designed in different bends and geometries depending on the regulation requirements [1]. The bending on tube may
cause of buckling failure of the drag link due to compressive and tensile loads under working conditions. The buckling
and deflection are also important problems for the rod that is subjected to compression and tension as a result of the force
coming from the road [2].

Fig 1. Steering system linkages [1]
*Corresponding author; E-mail: mehmetokur@ditas.com.tr
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The load calculation of the rods is very important as a critical part of driving. Due to the complex geometry of the rods in
the design phase, the use of theoretical calculations takes a long time. Therefore, the use of the Finite Element Method
(FEM) in determining the stresses and deformations to which the rods are exposed provides more accurate results in a
short time. There are limited numbers of academic studies in the literature on rods [3]. Ganesh, et al. (2014) studied the
structural analysis of ford car steering rod and evaluated its performance [4]. Winklberger et al. (2018) studied on fatigue
strength and weight optimization of the aircraft rods by using FEM. As a result of the study, it was determined that the
tooth position had more effect on fatigue strength compared to tooth length [5]. Doke et al. (2016) calculated buckling
strength for a drag link and also analyzed its tubes against compressive loads. Also, he investigated the relations of various
design parameters with buckling strength, which is useful for optimization of design parameters [6]. Kim et al. (2011)
optimized the weight of the rod using the Al6082M aluminum alloy material as a rot material [7]. Sener (2016) used road
data collected from rods in order to be able to extract road characteristics. In his study, about 50 road routes and some
rough road’s fatigue characteristics were acquitted with a Light Commercial Vehicle (LCV) equipped with sensors [8].
Neelakrishnan et al. (2017) analyzed the steering characteristics of an AllTerrain vehicles (ATV) in order to improve the
maneuverability of the vehicle by designed a steering gear box and steering upright [9]. Gadher et al. (2017) studied
design and manufacturing of steering system in order to acquire maximum Ackerman angles in steering system [10].
In this study, a drag link was designed and analyzed in different loads. Effects of these tensile loads on tubes of the drag
link were evaluated. Values obtained from the Finite Element Analysis (FEA) results were compared with each other.
The results of the analysis were confirmed by the fatigue tests performed and the obtained results were compared.
2. Material and Method
Drag link is one of the steering system member that is subjected to tension and compression force which transmitted to
wheels from steering gear box. It is important to calculate resistance capacity of these types of members working on
tensile and compression force. It is easy to make theoretical calculations for simple geometric elements, but for complex
geometries this calculation is impossible. Therefore, the finite element method is widely used. Before the design is
completed, performing finite element analysis of component under working conditions provides data about design quality
with respect to required conditions and also avoids time loss caused by long time test. CAD data of designed drag link is
given in figure 2.

Fig 2. Drag Link Model CAD Data

Tube material of the drag link exhibit different properties and mechanical performance depending on amounts of its
composition chemical composition for P 460 N were given in Table 2.
Table 1. Chemical Compositions for Materials P 460 N
Content (%)
Element
0,20
C
0.60
Si
1.70
Mn
0.030
P
0.042
S

Force generated at road wheels is transferred to steering arm as both ends of drag links are fixed, i.e. one end is fixed in
pitman arm & other end is fixed in steering arm, causes drag link to act in loads. Failure of offset of drag link tube
(X)=65 mm. Selected diameter and other parameters of drag link are shown in Table 2. It is assumed that ball joint is a
rigid part of drag link tube and also there will be no relative motion between ball joint and tube.
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Table 2. Measurement Parameters of Drag Link
Design Parameters
P460 N
Outer Diameter (mm)
42
Thickness (mm)
6.7
Center to Center Distance (mm)
769
Axis Height (mm)
65
34.0
22.5
Force (kN)
20.0
12.5

Tensile strength of P460 N changes between 670 and 720 N/mm2 and its yield strength is 460 N/mm2 [11].
Mechanical Properties of P460 N material was given in Table 3.
Table 3. Mechanical Properties for P 460 N
Mechanical Properties
P460 N
Tensile Strength (MPa)
670-720
Yield Strength (MPa)
460
Elongation at Fracture (%)
19
Young Modulus (GPa)
210
Poisson Ratio
0.3

2.1. Theoretical Calculations and of the Drag Link Tube
Eq. (1),(2) and (3) were used to calculate stresses to the drag link:
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Where F denotes the acting force, 𝜎𝐵; the bending stress, A is the cross sectional area, l is distance, 𝜎𝑁 is Normal Stress,
𝜎𝑇 is total stress, ∅𝑜 is outer diameter, ∅𝑖 is inner diameter, I is moment of inertia and M is Moment. Also, r means outer
radius.
2.2.Analysis of Buckling Strength for Drag Link
If a system or a part analysis is performed in the finite element method, the CAD data will be rearranged and detail parts
in design that have no effect on analysis result will be suppressed to decrease solution time and improve result quality.
Simplified version of the design is given below in figure 3.

Fig 3. Simplified three dimensional model of drag link
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One of the most important steps of the finite element analysis is mesh. Program calculates each node on every mesh
member one by one. Stress calculations are made with the Hook’s Law and interpolation technique is applied to obtain
an acceptable polynomial. According to that polynomial, the stress distribution in the whole region is found. Another
important issue is the choice of geometric mesh elements. Tetrahedral elements are suitable for complex geometries such
as rods and brick (prismatic) elements for modeling less complicated parts. Selecting true element type is not only
decrease calculation time but also increase accuracy of result. In this analysis, mathematical modeling is done by
tetrahedral and quadratic brick elements. Local sizing is applied where stress distribution changes sharp around rod head
to obtain smooth mesh. Structural meshing of the drag link can be seen figure 4 and element quality of the drag link were
shown in Figure 5.

Fig 4. Meshing of the drag link

Fig 5. Element quality of the mesh

After the properties were assigned and mesh operation was performed, boundary condition of the drag link was applied
as fixing from one of the housings and 34, 22.5, 20 and 12.5 kN tensile load from other housing as seen in Figure 6.

Fig 6. Boundary conditions of the drag link

2.3.Fatigue Test
Fatigue behaviours of the drag link for different loading, made theoretical stress calculations and also analyzed by finite
element method in ANSYS software, were performed in Ditaş R&D test center. Test set up was illustrated in figure 7.
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Fig 7. Fatigue test schematic

The parameters for fatigue test performed at different forces are given in table 4.
Table 4. Fatigue Test Parameters
Parameters

Values
±22.5
±20.0
±12.5
5.0
Sine
1

Force (kN)
Frequency (Hz)
Wave
Total Axis

3. Results
The highest stress values for 34 kN load were seen as 452,87 MPa, when the stress distribution graph obtained from the
analysis examined. However, sudden stress increases were observed in some of the mesh elements due to the shape
complexity of the drag link and the chamfering. These stress increase are limited to only a few elements. Therefore, these
stress values were derived from the mathematical equation of the analysis. Minimum factor of safety was 1.1041 for 34
kN loading. Stress distribution and safety factor given in figure 8 and 9 respectively.

Fig 8. Stress Distribution for 34 kN (Von-Mises)

Fig 9. Factor of safety for 34 kN
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For 22.5 kN loading, von-mises stress distributions shows that maximum stress occurred on tube bending area. . 299.58
MPa was calculated as highest von-Mises stress on the geometry and 1.669 was found as minimum safety factor for P460
N tube material. Stress distribution and safety factor given in figure 10 and 11 respectively.

Fig 10. Stress Distribution for 22,5 kN (Von-Mises)

Fig 11. Factor of safety for 22,5 kN

For loading 20 kN, Von-Mises stress distributions and safety factors of P460 N tube were illustrated in Figures 12 and
13, respectively. According to results, maximum stress was occurred at tube bending areas. 266.25 MPa was calculated
as highest von-Mises stress on the geometry and 1.8779 was found as minimum safety factor for P460 N. Stress
distribution and safety factor for 20 kN analysis results were given in figure 12 and 13 respectively.

Fig 12. Stress Distribution for 20 kN (Von-Mises)
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Fig 13. Factor of safety for 20 kN

Von-Mises stress distributions and safety factors of drag link were illustrated in Figures 14 and 15 for 12.5 kN loading.
According to results, maximum stress was occurred at tube bending areas. 166.28 MPa was calculated as highest vonMises stress on the geometry and 3.007 was found as minimum safety factor for P460 N.

Fig 14. Stress Distribution for 12,5 kN (Von-Mises)

Fig 15. Factor of safety for 12.5 kN

When the theoretical calculations and analysis results are compared each other for different loadings, the
average error rate is calculated around 4.8%. Exact error rates are given in table 5. Percentage error formulation
was given in equation 4.
% Error 

 Approx  Exact  100

(4)

Exact
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Table 5. Error percentage list

Theoretical Calculations
Force
(%)

Finite Element Method Results
Error (kN)

Stress
(MPa)

Von-Misses (MPa)

34,0
22,5

431,80
285,75

452,87
299,58

4,88%
4,84%

20,0

254,00

266,25

4,82%

12,5

158,75

166,28

4,74%

Theoretical calculations and analysis results may not always be sufficient for critical parts such as drag link. The most
important step in the verification of such critical parts is to perform fatigue tests. The visualization of fatigue tests
performed with different force values is shown in figure 16.

Fig 16. Drag links after fatigue test

Also, fatigue test results for different force value given in table 5.
Table 5. Error percentage list

Force
(kN)

Cycle

Commets

22,5

85.800

Crack occured on bending area

20

210.000

Crack occured on bending area

12,5

1.000.000

No crack occured

4. Conclusion
In this study, the theoretical calculations and ANSYS analysis were performed under different tensile forces. Also, effects
of various repeated loadings were investigated and each life cycles obtained from fatigue test results were compared. As
a result of the calculations, it was found that the drag link was safe up to 34 kN in static loads. 60-70% of this force value
was tested dynamically. As a result of the fatigue test, a crack occurred in the parts of the tube bending area. After that
the parts were tested at 12.5 kN, the design was found to be safe under dynamic operating conditions. As a result, it was
observed that the increase in bending depth affects the fatigue life as it creates extra internal stress on the tube.
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2Makina

Özet
Otomotiv sektöründe kullanılan bileşenlerin zamanla artan üretim ve tamir maliyetleri, bileşenlerin günden güne önemini
artırmaktadır. Hava kompresörleri, ağır vasıta sistemlerinde ihtiyaç duyulan havanın basınçlandırılarak tankta depo
edilmesini sağlamaktadır. Hava kompresörlerinin uzun yol sürüşlerinde beklenmedik arıza göstermesi, performans
düşüklükleri sebebiyle araçların yolda bekleme süreleri ve güzergâh üzerinde olmayan servise gitme zorunlulukları hem
zaman kaybı hem fazladan yakıt tüketimi anlamına gelmektedir. Bazı arızalar kısa zamanda kompresör çalışmasına etkisi
olmadığı halde performansında önemli derecede etkilere sebep olmaktadır. Bu çalışmada ağır vasıta hava
kompresörlerinde kullanıcı hatasından veya çalışma şartlarından kaynaklı olarak oluşabilecek arızaların tespiti yapılmış,
bir numune hava kompresörü uygun bir test düzeneğinde analizleri gerçekleştirilerek oluşan arızaların hava
kompresörünün performansına olan etkileri incelenmiştir. Ağır vasıtaların çalışma sahalarında en çok karşılaşılan arıza
tipleri için test düzeneğinden elde edilen veriler kullanılarak farklı arıza tiplerinin performansı nasıl etkiledikleri
değerlendirilmiş ve sonuçlar grafiksel olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ağır vasıta; Arıza tipleri; Deneysel inceleme; Hava kompresörü; Performans değerlendirmesi.

Experimental Investigation of Heavy Vehicle Air Compressor Failures and Effects on
Performance
Abstract
Rising of production and repair costs of components which used in automotive sector is increased the importance of
components day by day. Air compressors ensure that required pressurized air is compressed and stored in a tank on heavy
vehicle systems. Driving on long-distances, unexpected failures and low performance of compressors are increased waste
time and fuel consumption due to waiting on road and/or towing to service centers which are not located on route of
vehicle. Some failures do not have any effect on compressor operation in short term, but they have significant effects on
its performance. In this study, failures in heavy vehicle air compressors that may occur due to user error or working
conditions were determined, and a sample air compressor analyzed in a test bench to investigate the effects of failures on
air compressor performance. Experimental investigations are evaluated how effect on performance of compressor for
most common types of failures in the working areas of heavy vehicles and results are presented graphically
Keywords: Heavy vehicle; Failure types; Air compressor; Performance evaluation; Experimental investigation.

1.Giriş
Son yıllarda teknoloji anlamında ülkeler arasında büyük rekabet yaşanmaktadır. Üretim maliyeti yüksek olan ürünlerde
tamir masraflarının minimum seviyede tutulması için bakım periyotlarının düzenli takip edilip, beklenmeyen arıza
maliyetlerinin oluşmaması istenmektedir. Ürünler ne kadar sorunsuz olursa olsun, sistemler birbiri ile etkileşim halinde
çalıştığı için, başka bir sistemde gerçekleşecek arıza durumları tüm sistem için büyük masraflar ortaya çıkarabilmektedir.
Gelişen otomotiv sektöründe ticari araç bileşenlerinin üretim maliyetleri ve tedarik süreleri artmaktadır. Buna bağlı olarak
garajda parça bekleyen ağır vasıtaların kaybettikleri zamanın maddi karşılığı da büyüktür. Ağır vasıtaların en önemli
bileşenlerinden bir tanesi de hava kompresörleridir.
Hava kompresörü krankı motordan aldığı dairesel hareketi piston biyel mekanizması ile doğrusal harekete çevirir.
Pistonun aşağı inmesi ile silindir kapağının emme portundan hava, giriş yapar ve oluşan vakum ile silindir hacmini
doldurur. Pistonun yukarı çıkması ile silindir içerisindeki hava, sıkıştırılarak valflerden geçer ve sıkışan hava tanka depo
edilir. Hava kompresörleri 1/4 oranında verimli çalışacak şekilde tek ve çift silindirli olarak tasarlanmaktadırlar. Örneğin ;
*Sorumlu yazar, E-posta: emregul@yildizpul.com.tr
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20 dakikalık bir çalışma çevriminin 5 dakikalık zaman diliminde yükte çalışırken (tanka hava sıkıştırması yaparken), 15
dakikalık zaman diliminde yüksüz çalışmaktadır. Ağır vasıta araçlarda tank basıncı genellikle 10–12 bar arasında iken,
traktörlerde 8 -10 bar arasında değişmektedir.
Pistonlu kompresörler, ani basınç ve akış hızı değişikliklerine kolayca adapte olabilmeleri nedeniyle tercih edilen
kompresör türüdür. Bu kompresörler çeşitli gazları, geniş bir basınç aralığında sıkıştırırken oluşan ani yüklenme
durumundaki titreşimleri kolaylıkla kaldırabilir [1]. Yuantao ve arkadaşları çalışmalarında şehir otobüslerinde (19 adet
Volvo filosu) hava basıncına bağlı hataların otomatik tespiti için bir hava tankından gelen basınç sinyalini izlemeye ve
filodaki diğer araçlarla karşılaştırmaya dayanan genel denetimsiz bir sapma- saptama yöntemi (COSMO) yaklaşımının
performansını değerlendirdiler [2]. Rune ve arkadaşları çalışmalarında Logged Vehicle Data (LVD) tabanlı veri
madenciliğinin otomotiv endüstrisinde kestirimci bakımın mümkün olduğunu ve göreceli olarak düşük miktarda veri
olmasına rağmen önemli maliyet tasarrufları ile sonuçlanabileceğini göstermeye çalıştılar [3]. A. Almasi pistonlu
kompresörlerin bileşen tasarımı ve üretimi, ticari noktalar, yardımcı ve aksesuarlar, performans ve güvenilirlik ile ilgili
optimum konfigürasyonunu makalesinde ele almıştır [4]. Mahmud ve arkadaşları çalışmalarında temeli titreşim
sinyallerine dayanan PCA modeline dayalı yaklaşımla, endüstriyel alanda kullanılan pistonlu hava kompresörlerinde
yaşanan arızaların nasıl tespit edildiğini incelediler [5]. Slawomir ve arkadaşları kullanmış oldukları RPM algoritmaları
ile ağır vasıta hava kompresörünün kestirimci bakımı için çalışmışlardır. Ana amaçları hava kompresörünün kalan faydalı
ömrü üzerinde etkisi olan, ayrık olayları yakalamak ve gereksiz maliyetlerin önüne geçmektir [6]. Mali ve arkadaşları iki
aşamalı pistonlu hava kompresörünün çeşitli çalışma koşullarında deneysel sonuçlarla matematiksel modelini geliştirilmiş
ve değerlendirmişlerdir [7].
Basınçlı hava ağır vasıtalarda genellikle fren, süspansiyon ve kapı sistemlerinde kullanıldığı için büyük öneme sahiptir.
Basınç kayıplarında fren sistemlerinin çalışmaması ve aracın yük taşırken yolda kalması buna bağlı olarak yaşanabilecek
kazalar bu önemi açıklamaktadır. Kompresör arızalarının çoğu genellikle kullanıcının, araç bakımlarını zamanında
yaptırmaması gibi sebeplerden oluşmaktadır. Şekil 1’ de örnek bir hava kompresörünün patlatılmış (a) ve montajlı (b)
görüntüleri verilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 1. a-) Hava Kompresörü Patlatılmış Görünümü b-) Hava Kompresörü Montajlı Görünümü

Bu çalışmada hava kompresörlerinde rastlanan kullanım kaynaklı hatalar üzerinde durulmuştur. Test cihazında traktör
sanayisi için geliştirilmekte olan tek silindirli, su soğutmalı hava kompresörü kullanılmış ve 10 bar tank basıncında testler
gerçekleştirilmiştir. Uzun ömür test cihazına bağlanan hava kompresörü üzerinde, nihai kullanıcıda yaşanabilecek arızalar
denenmiş ve arızaların hava kompresörü performansına etkisi üzerinde durulmuştur. Şekil 2’ de hava kompresörü test
cihazı örneği verilmiştir.
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Şekil 2. Hava Kompresörü Test Cihazı (Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları San. A.Ş.)

Test cihazına bağlanan sensörler yardımı ile veriler, veri toplama sistemi (Data Acquisition System) yazılımı ve
donanımları ile kompresör çalışma anında alınarak kaydedilmiştir. Şekil 3’ de veri toplama sistemi yazılımının arayüzü
örneği gösterilmiştir. Testlerde kullanılan sensörler yüksek hız ve hassasiyete sahiptir. Burada önemli olan nokta sadece
yüksek hızda okuma özelliğine sahip olması değil, yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirliğe sahip olmasıdır. Kayıt altına
alınan program verileri yazılım ile excel formatına çevrilmiş ve performans grafikleri çıkarılmıştır.

Şekil 3. Veri Toplama Sistemi Arayüzü Örneği (Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları San. A.Ş.)
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2. Bölüm
2.1. Ağır Vasıta Hava Kompresörü Arıza Tipleri
Arızalar zamanla hava kompresörünün kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilmektedir. Hava kompresörlerinde
görülen arızalar genel olarak; hava filtrelerinin tozdan kaynaklı tıkalı olması ya da delinmesi, hortumlardaki çatlaklar,
hava kurutucunun arızalanmış olması, motorda yağ miktarının azalmasından kaynaklı yağın kompresöre iletilememesi
gibi sebeplerden oluşmaktadır.
2.1.a) Yağsız Çalışma durumu
Ağır vasıtalarda, hava kompresörleri motordan tahrik alırlar ve motordan gelen yağ ile yağlanırlar. Motorun yağ seviyesi
düştüğünde hava kompresörüne yağ ulaşamayabilir. Şekil 4’ deki resimde yağsız çalışma sonucunda hava kompresörü
biyel kolunda sürtünmeden dolayı aşınma durumu görüntüsü verilmiştir.

Şekil 4. Yağsız Çalışma Sonucunda Biyel Kolu Görüntüsü

2.1.b) Hava Girişinin Tıkanık olması durumu
Hava girişinin tıkanık olmasının sebebi, hava filtresinin dışında biriken tozdan dolayı havanın emilememesinden
kaynaklıdır. İstenilen hacimde hava, kompresör içerisine çekilemeyeceği için sıcaklıkta artış gözlemlenecektir. Buna
bağlı olarak debi ve harcanan güçte düşüş yaşanacak, kompresör verimsiz bir şekilde çalışmasına devam edebilecektir.
2.1.c) Hava Çıkışının Tıkanık olması durumu
Hava kompresörlerinde piston ile silindir temas yüzeyinin düzenli olarak yağlanması gerekir ve temas alanında gerekli
miktarda yağlama olmaması durumunda aşırı yıpranmalar meydana gelmektedir. Bu yağ filminden ayrılan bir miktar yağ
hava kompresörü tarafından tanka iletilen sıkıştırılmış hava içerisinde taşınır. Hava kompresörü aşındığında problemler
ortaya çıkmaya başlayarak yağ taşınım miktarı artacaktır. Ağır vasıtalarda hava kompresöründe sıkıştırma aşamasında
sıcaklık artışıyla yağ ‘buhar’ fazına döner ve bu yağ piston segmanlarını geçerek hava içine karışabilecektir. Basınçlı
havanın sıcaklığı aşırı yüksek olduğunda yağ yanarak küçük parçacık formunda karbon kurumları oluşturabilmektedir.
Bu durumda eğer ciddi bir yağ taşınması var ise silindir kapağında ve kompresör borularında karbon birikintileri oluşmaya
başlayacaktır. Bu birikintiler zamanla sıkıştırılmış havanın akışını engelleyerek kompresörün zorlanmalı çalışmasına ve
hatta daha fazla ısınmasına, daha fazla karbon ve yağ taşınması oluşturmasına ve böylece sistemin çok hızlı bir şekilde
bozulmasına neden olabilecektir [8].
2.1.d) Sürekli olarak Yükte Çalışma durumu
Kompresörün yükten hiç çıkmaması ile oluşan durumdur. Kompresör yükten çıkamadığı için fazla çevrim yapacak ve
ortalama olarak fazla güç tüketimi ve sıcaklık artışı gözlemlenebilecektir. Bu durumun oluşmasında, aracın hava
sistemindeki kaçaklar etkilidir. Sürekli yükte çalışma durumunda kompresör bileşenlerinin kullanım ömürlerinde kısalma
yaşanabilecektir.
2.1.e) Toz Emme durumu
Kompresörün, filtre veya emiş hattı hatasından dolayı toz (kum ve taş tanecikleri) emmesidir. Toz emme; piston
segmanları ve silindir gömleğini aşındırır. Aşınan segmanlar sistemde fazla yağ tüketilmesine sebep olabilmektedir.
Segmanlardaki açıklık silindir hacminde basınç oluşmamasına, tankta hava dolduramama problemine sebep
olabilmektedir. Emilen toz, kompresörün hava ile birlikte yağ basmasına neden olabilecektir.
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2.1.f) Aşırı Isınma durumu
Ağır vasıta araçlarda soğutma suyu sıcaklığı genellikle 85- 95 °C arasında değişmektedir. Radyatör arızalanması, su
kanallarında tıkanma olması, soğutma sıvısının istenildiği gibi soğutulamaması, kompresörün fazla yükte çalışması gibi
etkenler, kompresör kapak ve pleytinde sıcaklığın artmasına sebep olabilmektedir. Hava kompresörlerinde silindir
gömleği, pleyt ve silindir kapağı aralarında NBR contalar kullanılır. 120 °C sıcaklığın üzerine çıkıldığında NBR conta
sızdırmazlık özelliklerini kaybedebilir ve contanın bulunduğu yerden hava ve soğutma suyu kaçaklarının yaşanmasına
neden olabilir. Burada sıcaklığın anlık çıkışları değil sürekli yüksek sıcaklıkta çalışmasından söz edilmektedir. Şekil 5’de
örnek bir NBR conta görüntüsü verilmiştir.

Şekil 5. NBR Conta Görüntüsü

2.2. Ağır Vasıta Hava Kompresörü Performans Grafikleri
Kompresör verimliliği ve performansının değerlendirilmesi açısından en önemli iki grafik; devir sayısına karşın elde
edilen debi miktarı ve güç tüketimi grafikleridir. Şekil 6’da debi miktarı - devir sayısı, Şekil 7’ de güç tüketimi – devir
sayısı grafiği verilmiştir. Performans grafiklerinde sürekli yükte çalışma, yağsız çalışma ve toz emme grafikleri
çıkarılmamıştır. Sebebi yağsız çalışma ve toz emme durumlarında kompresör tamamen kullanılamaz hale gelebilmektedir.
Sürekli yükte çalışma durumunun ortalama güç tüketimine etkisinin olduğu daha önce yapılan testlerde gözlemlenmiştir.
Test cihazında hava kompresörü giriş ve çıkış portlarını tıkalı gösterebilmek için bağlı bulundukları hortumlara küresel
vana takılmış ve istenilen oranda vana kapatılmıştır. Aşırı sıcaklık arızasında sıcaklık, PID kontrolcü ile 100-110 °C ye
ayarlanmıştır. Diğer arıza türlerinde sıcaklık 80-90 °C sıcaklığa ayarlanmıştır.

Şekil 6. Hava Kompresörü Debi Miktarı - Devir Sayısı Grafiği
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Şekil 7. Hava Kompresörü Güç Tüketimi - Devir Sayısı Grafiği

3. Sonuçlar
Ağır vasıta sistemlerinde ihtiyaç duyulan basınçlı havanın temin edilmesi görevini üstlenen hava kompresörlerinin arızalı
ve arızasız çalışma durumları incelenmiş ve arızaların çalışma performansına etkisi üzerinde durulmuştur. Yağsız çalışma
ve toz emme problemlerinde hava kompresörü tamamen kullanılamaz hale gelebilmekteyken diğer belirlenen arıza
tiplerinde hava kompresörünün debi ve güç değerlerinde değişiklikler gözlemlenmekte, orta vadede hava kompresörü
çalışma çevrimine devam edebilmektedir.
Traktör sanayi için geliştirilme sürecinde olan numune bir hava kompresöründe yapılan testlerde sıcaklığın NBR contalar
üzerinde etkisinin olacağı ve NBR contanın sızdırmazlık özelliklerini kaybetmesi sonucu hava doldurmama ve radyatöre
hava basma problemleri yaşanabileceği yapılan testlerde gözlemlenmiştir.
Performans grafikleri incelendiğinde ise; Hava girişinin %50 oranında tıkanık olması durumunda debi ve güç tüketimi
düşmüştür. Debi ile güç tüketimi arasındaki düşüş aynı oranda olmadığı için kompresörün bu hata türünde verimsiz
çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sıcaklığın debi ve güç tüketimine çok fazla etkisinin olmadığı (normal şartlarda 80-90 °C de, aşırı sıcaklıkta 100-110 °C
de) NBR contanın sızdırmazlık özelliklerini kaybetmediği sürece hava doldurmama problemine yol açmadığı görülmüştür.
Arızasız çalışma durumu ile sürekli olarak yükte çalışma durumu arasında debi açısından bir fark olmaksızın, ortalama
tüketilen güç anlamında farklar oluşmaktadır.
Arızadan kaynaklı aracın yolda kaldığı durumda genellikle tamir maliyetinin, normal bakım maliyetine göre çok daha
fazla olacağı bilinmektedir. Taşınan ürünün müşteriye zamanında ulaşamamasından kaynaklı müşteri gözünde itibarın ve
güvenin sarsılması maddi maliyetlerinde önüne geçmektedir. Bu sebeplerden dolayı ağır vasıta hava kompresörlerinin
belirli periyodlarda bakımlarının yapılması gerektiği, bu sayede maddi ve manevi kayıpların yaşanmayacağı sonucuna
ulaşılmıştır.
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Tek Silindirli Bir Dizel Motorunun Krank Mili Hız Dalgalanmalarının
İncelenmesi
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Özet
Taşıtlarda konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen parametrelerin başında titreşimler ve gürültü gelmektedir. Titreşim ve
gürültülerin temel nedenleri çevre şartları ve motorda meydana gelen basınç değişimlerinden kaynaklanmaktadır. İçten
yanmalı motorlarda titreşimlerin belirlenmesi bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma da 4 zamanlı tek silindirli
bir dizel motorunun dinamik modeli oluşturulmuş ve krank milinde oluşan hız dalgalanmaları incelenmiştir. Modelde
silindir içi gaz basınç kuvvetleri, harici yük momentleri, hareketli parçaların atalet momentleri, hidrolik sürtünmeler ve
marş momenti dikkate alınmıştır. Oluşturulan modelin gerçeğe daha yakın sonuçlar oluşturabilmesi için silindir içi basınç
değerleri tek silindirli bir dizel motorundan alınmıştır. Fortran dilinde yazılan bir program ile motorun simülasyonu
yapılmıştır. Modelde farklı motor yükleri, farklı motor hızları ve krank-biyel-piston mekanizmasında ataletlerin etkileri
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Dinamik model; Dizel motoru; İçten yanmalı motorlar; Krank mili titreşimleri.

Investigation of Crankshaft Speed Fluctuations of a Single Cylinder Diesel Engine
Abstract
Vibration and noise are the most important parameters that negatively affect comfort and safety in vehicles. The main
reasons for vibration and noise are caused by environmental conditions and pressure changes in the engine. Therefore the
determination of vibrations in internal combustion engines is therefore of great importance. In this study, the dynamic
model of a 4-stroke single-cylinder diesel engine was created and the speed fluctuations in the crankshaft were examined.
In the model, in-cylinder gas pressure forces, external load moments, the moment of inertia of moving parts, hydraulic
friction and starting moment are taken into consideration. The in-cylinder pressure values are taken from a single cylinder
diesel engine in order for the model to be more accurate. Simulation of the engine was made with a program which is
written in Fortran language. In the model, different engine loads, different engine speeds and the effects of inertia in the
crank-connecting rod mechanism were investigated.
Keywords: Crankshaft vibrations; Diesel engine; Dynamic model; Internal combustion engines.

1. Giriş
İçten yanmalı motorlar günümüzde oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kullanım alanları oldukça yaygınlaşmıştır
ve bazı alanlarda motordan kaynaklanan titreşimler olumsuz etki oluşturmaktadır [1]. Bu titreşimlerin temel nedenleri
silindir içerisinde oluşan gaz basıncı, krank-biyel mekanizmasında bulunan elemanların kütlelerinden kaynaklanan
ataletler ve hareketli parçaların temas yüzeylerinde oluşan sürtünmeler diyebiliriz [2,3]. İçten yanmalı motorlarda titreşim,
gürültünün de en temel kaynağıdır. Bu iki ifade farklı terimler gibi görünse de temelde birbirini tetikleyen olayları ifade
etmektedirler. Çünkü gürültü oluşumu titreşimlerden oluşmaktadır. Titreşim ve gürültüler motor üzerinde mekanik
yorgunluklar, verimde azalma, parçalarda kırılmaya neden olmakla birlikte canlılar üzerinde de yorgunluk, fiziksel ve
psikolojik rahatsızlıklar, sırt ve baş ağrısına neden olabilmektedir. Bununla birlikte çevreye de ses kirliliğine neden
olmaktadır [4]. Titreşim ve gürültü hem konforu hem de sürüş güvenliğini etkileyen parametrelerdir. Titreşim ve
gürültünün canlılar üzerindeki etkilerinden dolayı bir sürücünün kaza yapma olasılığı önemli ölçüde artmaktadır [5].
Ayrıca motor titreşimleri şanzımanın çalışmasını ve ömrünü kötü yönde etkilemektedir. Krank mili ile şanzımanın giriş
mili (priz direk) birbirine titreşimi sönümleyici donanımlar ile (çift kütleli volan, kavrama üzerindeki yaylar vb.) bağlansa
Sorumlu yazar; E-posta: onur.ctinn@gmail.com
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da tamamen sönümlememektedir. Motor bloğu ve şanzıman kutusu birbirine doğrudan bağlandığı için, şanzıman motor
titreşimlerinden oldukça etkilenmektedir [6].
Bu nedenlerden dolayı titreşimlerin ölçülmesi ve azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu alanda çalışmalar yapan birçok
firma rekabetçi pazarında etkisiyle titreşimlerin ölçülmesi ve azaltılması alanda çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar
dizel motorlarının zamanlar değişimini oldukça belirgin şekilde görülmektedir. Günümüzde dizel motorlarının titreşimleri
oldukça azaltılmış, daha verimli, uzun ömürlü ve konforlu hale gelmiştir [7].
Bu çalışmanın amacı tek silindirli dizel, bir içten yanmalı motorda dinamik modelinin oluşturulması, teorik ve bu içten
yanmalı motordan alınan basınç değerleri ile krank milinde oluşan hız dalgalanmalarının incelenmesidir. Gerçeğe daha
yakın sonuçlar elde etmek için krank mili ile kol muylusu ve yataklardaki, pistonun dayanma yüzeylerindeki sürtünmeler
ve negatif karter basıncı dikkate alınmıştır. Motorun dinamik modelinin oluşturulmasında Fortran programı kullanılmıştır.
2. Hareket Denklemlerinin Elde Edilmesi
Bu bölümde krank mili açısal hız değerinin analizi için gerekli olan eşitlikler türetilmiştir. Hareketli parçaların atalet
kuvvetleri, sürtünme kuvvetleri, silindir içi gaz basınç kuvvetleri ve bu kuvvetlerin yarattığı momentler ele alınmıştır.
Hareket denklemlerinin elde edilmesinde yapılan kabuller aşağıda verilmiştir.
1. Yer çekiminin etkileri dikkate alınmamıştır.
2. Piston hareketinin belirlenmesindeki koordinat sisteminin merkezi krank milinin merkezi olarak dikkate alınmıştır.
3. Biyel kolu iki parçaya ayrılarak küçük tarafı piston ile büyük tarafı da krank mili kol muylusu ile hareket ettiği
varsayılmıştır.
4. Pistonun, piston pimi ekseni etrafında dönmediği varsayılmıştır.
2.1. Krank-biyel-piston mekanizmasının kinematiği
Hareket denklemlerinde krank mili açısı ϴ, biyel açısı β olarak ifade edilmiştir. Krank mili açısı ile biyel açısı arasında
aşağıdaki gibi bir ilişki vardır.

 sin   r sin 

(2.1)

Burada λ biyel uzunluğu, r krank yarıçapını ifade etmektedir. Biyel açısı krank mili açısı cinsinden ifade edilmek
istendiğinde eşitlik aşağıdaki gibi düzenlenir.

r



  arcsin  sin( ) 



(2.2)

Biyel açısının türevi alındığında aşağıdaki gibi ifade edilir.



r cos 

 cos 

(2.3)

Biyel açısı ikinci mertebe türevi alındığında ise Eşitlik 2.4’deki gibi olur.
𝛽̈ =

̈
[𝑟𝛳𝑐𝑜𝑠𝛳 − 𝑟𝛳̇ 𝛳̇𝑠𝑖𝑛𝛳
+ 𝜆𝛽̇ 𝛽̇ 𝑠𝑖𝑛𝛽 ]
𝜆𝑐𝑜𝑠𝛽

(2.4)
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Şekil 1. Krank-biyel-piston mekanizması

Pistonun silindir içindeki hareketlerin tanımlanmasında Şekil 1. de görüldüğü gibi koordinat ekseninin merkezi, krank
mili merkezine yerleştirilmiştir. Pistonun silindir içerisinde aldığı yol aşağıda verilmiştir.
𝑌𝑝 = 𝜆𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑟𝑐𝑜𝑠𝛳 + ℎ𝑝

(2.5)

Bu eşitlikte hp piston pimi ekseni ile pistonun kütle merkezi arasındaki mesafedir. Pistonun hızı ve ivmesi elde edilmek
istenildiğinde, sırasıyla birinci ve ikinci türevleri alınmalıdır.
𝑌𝑝̇ = −𝜆𝛽̇ 𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑟𝛳̇ 𝑠𝑖𝑛ϴ
𝑌𝑝̈ = −𝜆𝛽̈ 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝜆𝛽̇ 𝛽̇ 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑟𝛳̈ 𝑠𝑖𝑛𝛳 + 𝑟𝛳̇ 𝛳̇ 𝑐𝑜𝑠𝛳

(2.6)
(2.7)

Biyel kolu hem x ekseninde hem de y ekseninde hareket etmektedir. Bu nedenle hareket denklemlerini elde edebilmek
için iki eksende de tanımlanması gerekmektedir. Biyel kolunun düşey eksendeki aldığı yol Eşitlik 2.8 de verilmiştir.
Birinci ve ikinci mertebe türevleri de model de kullanıldığı için ihtiyaç duyulmuş ve Eşitlik 2.9 ve 2.10 de verilmiştir.
𝑌𝑏 = −𝑟𝑐𝑜𝑠𝛳 + 𝜆𝑐𝑔 𝑐𝑜𝑠𝛽
𝑌𝑏̇ = 𝑟𝛳̇𝑠𝑖𝑛𝛳 − 𝜆𝑐𝑔 𝛽̇ 𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑌𝑏̈ = 𝑟𝛳̈𝑠𝑖𝑛𝛳 + 𝑟𝛳̇ 𝛳̇ 𝑐𝑜𝑠𝛳 − 𝜆𝑐𝑔 𝛽̈ 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝜆𝑐𝑔 𝛽̇ 𝛽̇ 𝑐𝑜𝑠𝛽

(2.8)
(2.9)
(2.10)

Biyel kolunun yatay eksendeki aldığı yol, birinci ve ikinci mertebe türevleri de Eşitlik 2.11, 2.12 ve 2.13 de verilmiştir.
𝑋𝑏 = (𝜆 − 𝜆𝑐𝑔 )𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑋̇𝑏 = 𝑟𝛳̇ 𝑐𝑜𝑠𝛳 − 𝜆𝑐𝑔 𝛽̇ 𝑐𝑜𝑠𝛽
𝑋̈𝑏 = 𝑟𝛳̈ 𝑐𝑜𝑠𝛳 − 𝑟𝛳̇ 𝛳̇ 𝑠𝑖𝑛𝛳 − 𝜆𝑐𝑔 𝛽̈ 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝜆𝑐𝑔 𝛽̇ 𝛽̇ 𝑠𝑖𝑛𝛽

(2.11)
(2.12)
(2.13)

Yukarıda verilen eşitliklerde λ biyel kolu uzunluğu, 𝜆𝑐𝑔 ise biyel kolu kütle merkezinin krank mili kol muylusuna olan
uzaklığıdır.
2.2. Pistona etki eden kuvvetler ve pistonun hareket denklemi
Piston içten yanmalı motorlarda yan yüzey sürtünme kuvvetleri, yanma odasında oluşan gaz kuvvetleri, karter basıncından
kaynaklanan kuvvet, biyel kuvveti ve muylularda oluşan sürtünme kuvvetlerinin etkisi altındadır. Şekil 2‘de pistona etki
eden kuvvetler görülmektedir. Şekil 2’den faydalanılarak pistonun düşey doğrultudaki hareket denklemi aşağıdaki gibi
elde edilebilir.
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Şekil 2. Pistona etki eden kuvvetler
𝑚𝑝 𝑌𝑝̈ = 𝐹𝑐ℎ + 𝐹𝑏𝑝𝑦 − 𝐹𝑤 − 𝐶𝑝 𝑌𝑝̇ − |𝐹∞ + 𝜎𝐹𝑏𝑝𝑥 |𝑠𝑔𝑛(𝑌𝑝̇ )

(2.14)

Yukarıdaki eşitlikte mp pistonun kütlesi, 𝑌𝑝̈ pistonun y eksenindeki ivmesi, Fch karter basıncından dolayı oluşan kuvvet, Fbpy biyelin
düşey eksendeki tepki kuvveti, Fw yanma odasında oluşan basınçtan dolayı oluşan kuvvet, 𝐶𝑝 𝑌𝑝̇ piston yüzeyi viskoz sürtünmesi, F∞
sekman takımı asperity sürtünme, Fbpx biyelin yatay eksendeki tepki kuvvetidir.
Eşitlik 2.15 de Fbpy, biyel kuvvetlerini elde etmek için yalnız bırakılırsa,
𝐹𝑏𝑝𝑦 = 𝑚𝑝 𝑌𝑝̈ − 𝐹𝑐ℎ + 𝐹𝑤 + 𝐶𝑝 𝑌𝑝̇ + |𝐹∞ + 𝜎𝐹𝑏𝑝𝑥 |𝑠𝑔𝑛(𝑌𝑝̇ )

(2.15)

Şeklinde düzenlenir. Bu durumda biyel kuvvetinin yatay denklemi aşağıdaki gibi olur.

sin 
Fbpx   m pYp  Fch  Fw  C pYp  F   Fbpx sgn Yp 

 cos 

 

(2.16)

2.3. Silindir içi gaz basınç kuvvetleri
Silindir basınç değerleri termodinamik ya da deneysel olarak elde edilen sonuçlar ile modelde kullanılabilir. Yapılan bu
çalışmada deneysel sonuçlar kullanılmıştır. Basınç değerleri tek silindirli hava ile soğutmalı dizel motorunda, 2200 d/d’da,
motor momenti 25, 50, 75 ve 100 N değerlerinde ölçülmüştür. Silindir içi basınç değerleri su soğutmalı AVL 8QP500c
sensörü ile ölçülmüştür. Motorun krank mili üzerine yerleştirilen 1000 pulse’luk enkoder ile 0,36 derece aralıklarla basınç
değerleri elde edilmiştir. Ölçüm sonucunda elde edilen basınç değerleri Şekil 3‘deki gibidir.

Şekil 3. Tek silindirli dizel motorundan elde edilen basınç eğrileri
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Resim 1. de motorun krank miline bağlanan enkoder görülmektedir. Bir turunda 1000 tane çentik bulunmasından dolayı
0.36 derecelik hassasiyetle basınç değerlerini ölçme imkânımız olmuştur.

Resim 1. Tek silindirli dizel motoruna bağlanmış enkoder

Resim 2. de motordan silindir içi basınç değerlerini gönderen AVL 8QP500c basınç sensörü görülmektedir. Sensör silindir
kapağına açılan bir delik ile bir ucu yanma odasına açılmaktadır. Yanma odasında oluşan ısıdan etkilenmemesi için
sensöre giren ve çıkan soğutma sıvılarının bağlantıları Resim 2. de görülmektedir.

Resim 2. Deney motorundaki basınç sensörü

Deney sonucunda elde edilen basınç değerleri oluşturulan modelde kullanabilmek için Fast Fourier Transform (FFT)
dönüşümü yapılmıştır. FFT dönüşümü sonucunda elde edilen basınç değerleri ile deneysel basınç değerlerinin
karşılaştırılması Şekil 4‘de verilmiştir.
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Şekil 4. Deneysel ve Fourier basınç değerlerinin karşılaştırılması

Analizde kullanılan Fourier serisi 20 katsayı ile oluşturulmuş ve Şekil 4’te deneylerden elde edilen basınç değerlerinin,
teorik analizden elde edilen değerlere yakın olduğu görülmüştür. Farklı motor yükleri için oluşturulan Fourier serilerinin
katsayıları Çizelge 1’de verilmiştir.
Motor torku

25 N

Çizelge 1. Fourier dönüşümünde kullanılan katsayıların değerleri
50 N
75 N

100 N

katsayılar

Ak

Bk

Ak

Bk

Ak

Bk

Ak

Bk

0

937.1464

-

1039.301

-

1144.776

-

1205.862

-

1

-64.4267

715.6034

-103.633

770.3282

-147.586

812.0037

-201.090

874.8499

2

-626.932

-74.0707

-658.181

-129.458

-668.042

-181.921

-687.060

-236.055

3

88.40864

-524.742

144.8167

-548.716

190.2199

-549.635

224.5706

-561.170

4

442.2875

82.95631

459.3299

145.7753

454.9111

194.785

466.644

236.9818

5

-91.9435

363.5833

-154.218

372.9321

-199.034

358.1993

-238.409

352.6999

6

-298.865

-84.3344

-303.110

-144.131

-284.320

-182.815

-276.561

-213.321

7

81.66697

-244.778

136.5796

168.2825

-226.279

194.373

-216.107

73.63932

-246.572

8

206.09

206.7181

127.0484

186.4328

155.1998

175.0376

180.9247

9

-72.5644

165.7561

-121.544

163.4098

-143.618

141.601

-163.638

124.5439

10

-138.230

-62.9275

-135.623

-108.479

-115.337

-126.329

-100.192

-144.645

11

60.89417

-111.855

12

92.3456

54.69077

13

-51.2577

72.46667

14

-59.0921

-45.6488

15

41.94159

16
17

103.1251

-108.006

116.5885

-88.5846

131.3741

-70.6048

94.77963

69.04572

106.1935

51.63092

119.4811

-87.4083

65.91866

-95.0350

48.09642

-103.974

29.44553

-51.8817

-79.5938

-35.4092

-85.7451

-18.3883

-93.5290

-44.9574

72.17641

-35.8737

75.42934

-20.1033

79.67182

-3.22384

36.29123

36.18229

27.08335

63.79517

12.66513

65.68265

-2.24053

68.91497

-32.1613

27.15762

-56.3171

17.20729

-55.9601

4.091512

-57.1062

-9.58158

18

-22.1045

-27.3642

-12.6164

-49.4828

-0.80521

-48.6092

11.567

-49.6959

19

24.27098

-16.7495

43.851

-7.02787

41.47899

3.422658

40.95874

14.40368

20

14.01574

20.80121

5.075172

39.21937

-4.32525

36.83052

-14.5739

36.70131

87.58433
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Şekil 5. de 18.75 Nm motor yükü için Fourier dönüşümü ile elde edilen basınçlar görülmektedir. Maksimum silindir içi
basınç değeri 59000 kPA civarında olmaktadır.

Şekil 5. Fourier dönüşümü ile elde edilen basınçların ilk 10 çevrimi

2.4. Krank milinin dairesel hareket denklemi
Krank miline atalet kuvvetleri, gaz basınç kuvvetleri, sürtünme kuvvetleri etki etmektedir. Krank milinin dönmesiyle
değişiklik gösteren bu kuvvetler krank milinde açısal hız dalgalanmalarına neden olmaktadır.

Şekil 6. Krank mekanizmasında oluşan momentler

Şekil 6.’da krank miline etki eden momentler görülmektedir. Buradan yola çıkarak krank milinin hareket denklemi Eşitlik
2.18 deki gibidir.
∑ 𝑀 = 𝛪𝑐𝑟 𝛳̈
𝛪𝑐𝑟 𝛳̈ = 𝑀𝑐 + 𝑀𝑠 − 𝑀𝑞 − 𝐶𝜇 𝛳̇ − 𝐶𝑘𝑚 (𝛳̇ − 𝛽̇ )

(2.17)
(2.18)

Burada Icr krank mili ve volanın toplam kütle atalet momenti, Mc biyel kuvveti momenti, Ms yalızca ilk harekette etkili
olan marş motoru momenti, Mq harici yüklerin oluşturduğu momenti, 𝐶𝜇 𝛳̇ ana yataklarda oluşan hidrolik
sürtünmelerden kaynaklanan momenti, 𝐶𝑘𝑚 (𝛳̇ − 𝛽̇ ) kol muylusunda oluşan hidrolik sürtünmelerden kaynaklanan
momenti ifade etmektedir. Bu eşitlik tekrar düzenlenir ve krank mili açısal ivmesi yalnız bırakıldığında Eşitlik 2.19 elde
edilir.
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𝛳̈ =

𝑟
𝐼𝑐𝑟

(−sin(𝛳) + cos(𝛳) 𝑡𝑎𝑛𝛽)[𝑚𝑝 𝑌𝑝̈ + 𝐹𝑤 − 𝐹𝑐ℎ + 𝐶𝑝 𝑌𝑝̇ + (𝐹∞ + |𝜎𝐹𝑏𝑥 |)𝑠𝑔𝑛(𝑌𝑝̇ )] +

𝑀𝑠 +𝑀𝑞
𝐼𝑐𝑟

−

𝐶𝜇
𝐼𝑐𝑟

𝐶
𝛳̇ − 𝑘𝑚 (𝛳̇ − 𝛽̇ )

(2.19)

𝐼𝑐𝑟

2.5. Modelde kullanılan motor parametreleri
Oluşturulan modelde sayısal çözümlerin yapılabilmesi için gerekli motor parametrelerinin tanıtılması gerekir. Bu
parametreler başlıca motor parçalarının boyutları, sürtünme ile ilgili katsayılar ve motor parçalarının kütleleridir. Model
için gerekli parametreler Çizelge 2 de verilmiştir. Bu parametrelerin belirlenmesinde bu alanda yapılmış çalışmalardan
faydalanılmıştır. [8]
Çizelge 2. Motor parametreleri
Silindir sayısı
Biyelin kütle atalet momenti, Ib,

1
(m2kg)

0.0002

Krank mili ve volanın toplam kütle atalet momenti, Icr, (m2kg)

0.08

Krank mili yarıçapı, r, (m)

0.034

Krank milinde dengeleyici kütlenin yarıçapı, rd, (m)

0.051

Biyelin kütlesi, mb, (kg)

0.5

Krank milindeki dengeleyicinin kütlesi, md, (kg)

0.6

Piston ve piston piminin toplam kütlesi, mp, (kg)

0.4

Biyelin uzunluğu, λ, (m)

0.118014

Biyelin kütle merkezinin büyük tarafa uzaklığının, toplam uzunluğuna oranı

1/3

Pistonun çapı, Apis, (m)

0.086

Marş momenti, Ms, (Nm)

100

Krank mili ana yataklarda oluşan hidrolik sürtünmesi, C mj, (Nms/rad)

0.001178

Krank mili kol muylusunda oluşan hidrolik sürtünmesi, Ckm, (Nms/rad)

0.000589

Sekman takımı asperity sürtünme, F∞, (N)

30

Pistonun kuru sürtünme katsayısı, σ

0.04

Piston yüzeyi viskoz sürtünmesi, Cp, (Ns/m)

5

Açık hava basıncı, P0, (Pa)

101325

Resim 3. Basınçların elde edildiği dizel motor

Resim 3’te oluşturulan modelde kullanılan basınç değerlerinin alındığı tek silindirli dizel motoru görülmektedir. Motorun
sağ tarafında, krank milinin konum bilgisini almamızı sağlayan enkoderin bağlantısı görülmektedir. Sol tarafın da ise
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motorun farklı motor şartlarını sağlamamızı ve motora ilk hareketi vermemizi sağlayan dinanometrenin kaplin bağlantısı
görülmektedir.
3. Analiz Sonuçları ve Değerlendirmesi
Oluşturulan modelde, farklı motor yüklerindeki basınç değerlerinden elde edilen krank mili hız karakteristikleri
incelenmiştir. Motor yükünün, krank mili hızının ve volan kütlesinin krank mili açısal hız dalgalanmalarına etkileri
incelenmiştir.

Şekil 7. Tek silindirli dizel motorunun farklı yüklerdeki basınç eğrileri

Şekil 7 de deney motorundan elde edilen basınç değerlerinin bir çevrim boyunca değişim eğrisi görülmektedir. Değerler
dizel motorunun gaz kelebeği tam açık konumda ve 2200 d/d da elde edilmiştir. Motor yük değerleri 25 Nm, 18.75 Nm,
12.5 Nm ve 6.25 Nm değerlerinde ölçülmüştür. Silindir içi basınçlarının maksimum değerleri her yük için sıkıştırma
zamanında oluşmuş ve 6.25 Nm yük için üst ölü noktayı 5.76º geçe 5078.18 kPa değerinde, 12.5 Nm yük için üst ölü
noktayı 6.48º geçe 5763.59 kPa değerinde, 18.75 Nm yük için üst ölü noktayı 7.92º geçe 5873.33 kPa değerinde, 25 Nm
yük için üst ölü noktayı 10.8º geçe 6051.3 kPa değerinde meydana gelmiştir. Silindir içi basınçlardan kaynaklanan piston
kuvvetleri ise 6.25 Nm yükte 29.498 kN, 12.5 Nm yükte 33.48 kN, 17.5 Nm yükte 34.12 kN ve 25 Nm yükte de 35.154
kN değerindedir.
Motor yükleri dinamometrenin merkezinden 25 cm uzakta bulunan strain gage sensörden alınan bilgilerden elde edilmiştir.
Sensörden 100 N, 75 N, 50 N ve 25 N değerleri okunmuş ve bu kuvvetlerde basınç değerleri kaydedilmiştir.
Dinamometrenin merkezi ile sensör arasında 25 cm mesafe olduğu için motora uygulanan yük miktarlarını
hesaplayabilmek için kuvvet değerlerinin 0.25 m ile çarpılması gerekir.
Şekil 7 de görüldüğü gibi çevrim boyunca basınç değerleri farklı olduğu için krank milinde hız dalgalanmalarına neden
olmaktadır. Gaz kuvvetlerinin büyüklüğüne bağlı olarak krank mili hız dalgalanmalarının genliği artmakta ve bu
dalgalanmaların ivmesini de arttırmaktadır. Ayrıca maksimum gaz basıncı üst ölü noktaya yaklaştıkça faydalı iş azalmakta
ve silindir bloğunda oluşan düşey titreşimleri de etkilemektedir.
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Şekil 8. Aynı yükte, farklı hızlarda krank mili açısal hız dalgalanması

Şekil 8 de farklı motor devirlerindeki krank milinin hız dalgalanmaları görülmektedir. Tüm eğriler 25 N yükteki motor
basınç değerleri kullanılarak elde edilmiştir. Motora 0’dan 13 radyana kadar marş momenti uygulanmıştır. 13 radyan marş
momenti uygulanmasının nedeni, marş momenti uygulanırken en az bir kere motorun iş zamanını geçirmesi ve kendi
kendine çalışmayı sürdüre bilmesini sağlamaktır. Marş momenti 100 Nm uygulanmıştır. Motora ilk hareketinden hızının
ortalama sabit kaldığı değerlere kadar harici yük uygulanmamıştır. Bu nedenle motor hızlanma aşaması oldukça hızlıdır.
Krank milinin ortalama hızları 370 rad/s, 410 rad/s, 450 rad/s ve 480 rad/s’dir. Krank milinde meydana gelen hız
dalgalanması ise sırasıyla % 3.38, % 2.56, % 2.44 ve % 2.08’dir. Krank milinde meydana gelen hız dalgalanmalarının
devir arttıkça azaldığı görülmektedir. Motor hızı arttıkça krank mili ve volanın sahip olduğu kinetik enerji artacaktır.
Bunun sonucunda ölü zamanlar daha kolay atlatılacağından krank mili hız dalgalanmaları azalacaktır.
Şekil 9 da farklı motor yüklerindeki motordan alınan basınç değerleri ile elde edilen krank mili hızlarının karşılaştırılması
bulunmaktadır. Motora ilk 13 radyan boyunca 100 Nm marş momenti uygulanmış ve belirtilen hıza kadar yükleme
yapılmamıştır.
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Şekil 9. Aynı hızda, farklı yüklerdeki krank mili hız dalgalanmaları

Modelden elde edilen sonuca göre motora uygulanan yükün daha fazla olduğu durumda, motorun daha çabuk hızlandığı
görülmektedir. Bunun nedeni motora dinamometrenin uyguladığı yük miktarı arttıkça motor hızının düşmemesi için o
değerlerde tork üretmesi gerekmektedir. Motorda belirli bir torkun elde edilebilmesi için en başlıca yol silindir içi
basınçlarının arttırılmasıdır. Tork ile silindir içi basınç değerleri orantılıdır. Bu nedenle motorun hızlanma aşamasında
motora yükleme yapılmadığı için silindir basıncı fazla olan eğrinin daha çabuk hızlanması beklenir.
Bununla birlikte motor torku arttıkça krank mili hız dalgalanmalarının da arttığı görülmektedir. Silindir basıncı az
olduğunda piston üzerine etki eden kuvvet miktarı da az olacak ve bu nedenle krank mili dalgalanma miktarı azalacaktır.
Krank milinde oluşan dalgalanmaları 25 Nm, 18.75 Nm, 12.5 Nm ve 6.25 Nm yüklerinde sırasıyla % 8.0, % 6.8, % 5.6
ve % 4.8 olarak elde edilmiştir.

Şekil 10. Farklı krank kütle atalet momentlerinin krank mili hızına etkisi
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Şekil 10 da krank mili ve volanın toplam kütle atalet momentlerinin etkisiyle krank milinde meydana gelen hız
dalgalanmaları görülmektedir. Modelde kullanılan basınçlar 25 Nm yük altındaki motordan elde edilmiş, hızlanma
zamanı bitene kadar yük uygulanmamış ve marş momenti 13 radyan boyunca uygulanmıştır. Ortalama krank mili hızı
250 rad/s iken volan ve krank milinin toplam kütle ataletleri 0.04 kgm2, 0.06 kgm2, 0.08 kgm2, 0.1 kgm2 ve 0.12 kgm2
için krank mili hız dalgalanmaları elde edilmiştir. Şekil 10 da görüldüğü gibi toplam kütle atalet momentleri arttırıldığında
ivmelenme daha yavaş olmakta, krank mili hız dalgalanmaları azalmaktadır. 0.04 kgm2, 0.06 kgm2, 0.08 kgm2, 0.1 kgm2
ve 0.12 kgm2 krank-volan toplam kütle atalet momentleri için krank mili hız dalgalanmaları sırasıyla % 16, % 10.4, %
7.6, % 6.4 ve % 5.2 olduğu görülmektedir. Krank ve volanın toplam kütle momentleri artarken motor hız dalgalanmaları
azalmaktadır. Bunun sebebi, artan kütle atalet momenti ile krank ve volanda depolanan toplam enerjinin artması ile ölü
zamanlar daha kolay atlatılmasıdır. Ancak toplam kütle atalet momentinin artması motorun ivmelenme yeteneğinin
kötüleşmesine neden olur bu nedenle ivmelenme ve hız dalgalanmaları dikkate alınarak optimum bir kütle atalet
momentinin belirlenmesi gerekmektedir.
4. Sonuç ve Öneri
Bu çalışmada tek silindir, dört zamanlı, 0.4 litre, dizel bir motorun dinamik modeli oluşturulmuştur. Modelde krank-biyelpiston mekanizmasındaki kütleler, ataletler ve sürtünmeler dikkate alınarak krank milinde oluşan hız dalgalanmaları
incelenmiştir. Bu çalışmadaki modelde farklı motor yükleri için elde edilen basınç profilleri kullanılmıştır. Deney
sonuçlarını simülasyon programında kullanabilmek için basınç dataları Fourier serisine açılmış ve elde edilen seri ile
gerçek değerlerin yakınsaklığı karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçların özeti aşağıda verilmiştir.
 Aynı basınç eğrileri kullanılarak motor hızı arttırıldığında, krank milinde oluşan hız dalgalanmasının azaldığı
gözlemlenmiştir.
 Farklı motor yüklerinde motor hızı aynı olduğunda krank milinde oluşan hız dalgalanmalarının motor yükü arttıkça
arttığı görülmüştür.
 Volan ve krank milinin kütle atalet momentleri arttırıldığında krank milinin hız dalgalanması azalmakta, ivme
kötüleşmektedir.
 İndike ortalama efektif basınçların artmasıyla pistonda oluşan kuvvetler artmakta ve motorun hızlanma ivmesini de
arttırmaktadır.
Bu çalışmanın devamın da aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edilebilir ve farklı
çalışmalar için fikir oluşturabilir.
 Oluşturulan modelde motora bağlı donanımlar (yakıt pompası, kam mekanizması, yağlama pompası vb.) dikkate
alınmamıştır. Bu donanımlar dikkate alındığında sonuçların iyileştirilmesinde etkisi olacaktır.
 Motorun manifold akış parametreleri eklenerek motor hızı arttırıldığında tork değerinin de gerçekçi olarak değişmesi
sağlanabilir.
 Pistonun ikincil ivmesi dikkate alınarak hem krank milinde oluşan hem de motor bloğunda oluşan titreşimler
hakkında yorumlama yapıla bilinir.
Semboller
hf

Piston ağırlık merkezinin piston pimine mesafesi (m)

Cmj

Krank mili ana yataklarındaki hidrolik sürtünme katsayısı (Nms/rad)

Ckm

Krank mili kol muylularındaki hidrolik sürtünme katsayısı (Nms/rad)

Fw

Silindir içi gaz basınç kuvveti (N)

F∞

Piston ile silindir arasında segmanların yarattığı sabit bir sürtünme kuvveti (N)

Fs

Pistonun kuru sürtünme kuvveti (N)

IB

Krank mili atalet momenti (m2kg)

Β

Biyel kolunun düşey eksen ile yaptığı açı (rad)

ϴ

Krank mili açısı (rad)

R

Krank mili yarı çapı (m)
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Λ

Biyel kolu uzunluğu (m)

λcg

Biyel kolunun kütle merkezinin ana muyluya uzaklığının, biyel kolu uzunluğuna oranı

mp

Piston kütlesi (kg)

𝑭𝒄𝒉

Karter basıncından dolayı oluşan kuvvet (N)

𝑭𝒃𝒑𝒚

Biyelin düşey eksendeki tepki kuvveti (N)

𝑭𝒃𝒑𝒙

Biyelin yatay eksendeki tepki kuvveti (N)

M

Motor momenti (Nm)

Mc

Biyel kuvveti momenti (Nm)

Ms

Yalızca ilk harekette etkili olan marş motoru momenti (Nm)

Mq

Harici yüklerin oluşturduğu momenti (Nm)
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Beta Tipi Bir Stirling Motorunun Hava Çalışma Akışkanı ile Performans
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Özet
Bu çalışmada, rhombic hareket mekanizmasına sahip bir beta tipi Stirling motorunun performans testleri, LPG yakıcı bir ısıtıcı
kullanılarak hava çalışma akışkanı ile gerçekleştirilmiştir. Motorda sürtünmeleri azaltmak amacıyla rhombic hareket
mekanizması kullanılmıştır. Deneyler 700±10 °C sıcak uç ve 27±5 °C soğuk uç sıcaklığında 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 bar şarj
basınçlarında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde maksimum motor momenti ve motor gücü 6 bar şarj basıncında 455 dev/dk
motor devrinde sırasıyla 12,13 Nm ve 578,32 W olarak ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çalışma akışkanı; Motor gücü; Motor momenti; Stirling motoru.

Performance Tests of a Beta Type Stirling Engine with Air as Working Fluid
Abstract
In this study, performance tests of a beta type Stirling engine with rhombic motion mechanism were carried out with air
working fluid using an LPG burner heater. In order to reduce friction in the engine, rhombic motion mechanism is used. The
experiments were carried out at 700 ± 10 ° C hot end and 27 ± 5 ° C cold end temperature at 2, 3, 4, 5, 6 and 7 bar charge
pressures. In the experiments, maximum engine torque and engine power were measured as 12,13 Nm and 578,32 W at 455
rpm at 6 bar charge pressure, respectively.
Keywords: Working fluid, Engine power, Engine moment, Stirling engine.

1. Giriş
1816 yılında İskoç rahip Robert Stirling tarafından icat edilen Stirling motorları güneş, biyokütle, jeotermal vb. gibi enerji
kaynakları kullanılarak çalışabilen dıştan ısı vermeli makinelerdir. Carnot çevrimi ile aynı teorik termal verimliliğe sahip olan
Stirling motoru iki sabit hacim ve iki sabit sıcaklık işleminden oluşmaktadır. Bunlar bir sabit sıcaklıkta sıkıştırma, bir sabit
hacimde ısıtma, bir sabit sıcaklıkta genişleme ve bir sabit hacimde sağutma süreçleridir. Stirling motorlarının çevrimi ideal
teorik çevrimden farklılık gösterir. Bu farklar ısıl verim, çevrimsel iş üretimi, çalışma hızı, özgül güç ve tork gibi Stirling
motorlarının performans değerlerini etkilemekte ve içten yanmalı motorlarla rekabet etmesini engellemektedir [1].Stirling
motorlarının içten yanmalı motorlara göre kolay üretilebilmesi, yüksek verimliliği, düşük emisyon değerleri, gürültü ve
titreşim seviyesinin düşük olması, uzun ömrü gibi birçok avantajı vardır [2, 3, 4].
Stirling motorlarında çalışma akışkanı olarak hava, hidrojen, helyum ve nitrojen ile çalışan çeşitli yerlerde kullanılan
termodinamik cihaz olarak da adlandırılır. Helyum ve hidrojen gibi ısıl iletkenliği havaya göre çok daha iyi olan çalışma
gazları kullanılarak çalışma gazının daha iyi ısınmasını ve soğumasını sağlamak ve ısı depolama kapasitesini yükselterek
motor verimini ve gücünü artırmak mümkündür [5, 6]. Çalışma gazı olarak hava kullanılan motorlarda ise yüksek ısı ve kütle
transfer hızlarına ulaşılamaz [7].
Stirling motorları hareket iletim mekanizmalarına göre kinematik ve serbest pistonlu olmak üzere ikiye ayrılır. Serbest pistonlu
Stirling motorlarında piston ve displacer senkronizasyonu gaz basıncı ve yay vasıtasıyla sağlanır ve pistonlar arasında herhangi
bir mekanik bağlantı yoktur. Pistonlar çalışma akışkanı basıncının dinamik kuvveti ile serbest halde çalışır [8]. Kinematik
stirling motorlarında ise çeşitli hareket iletim mekanizmaları mevcuttur. Bunlardan “krank-biyel”, “Sallanan sürücü(Wobble
*Sorumlu yazar, E-posta: mbabagiray@aku.edu.tr
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yoke)”, “Rhombic”, “Eğik plaka”, “Scotch yoke”, ve “Ross yoke” başlıca kullanılan hareket iletim mekanizmalarındandır [9,
10, 11].
Rhombic hareket iletim mekanizması, Philips şirketi tarafından geliştirilerek Beta tipi Stirling motoru üzerinde kullanılmıştır.
Rhombic hareket mekanizmasının diğer hareket mekanizmalarına göre düşük sürtünme kayıpları, yüksek mekanik verim,
yüksek güvenilirlik, küçük boyut, düşük maliyet gibi avantajları vardır [12, 13]. Stirling motorlarında motor konfigürasyonu
ve hareket iletim mekanizmaları ile ilgili deneysel ve teorik olmak üzere birçok çalışma yapılmıştır.
Kongtragool ve Wongwises (2006), gama tipi çift güç pistonlu düşük sıcaklık farkı ile çalışan Stirling motorunun performans
testlerini gerçekleştirmişlerdir. Deneylerde ısı kaynağı olarak solar lamba kullanarak, 436 K sıcaklığında 23,8 d/dk motor
devrinde 0,352 Nm tork, 52,1 d/dk motor devrinde 1,69 W çıkış gücü elde etmişlerdir [14].
Kongtragool ve Wongwises (2006), düşük sıcaklık farkı ile çalışan tek etkili çift güç pistonlu gama tipi bir Stirling motorunun
imalini ve performans testlerini çalışma gazı hava kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Deneylerde, 589 K ısıtıcı sıcaklığında 133
d/dk motor devrinde 11.8 W çıkış gücü elde etmişlerdir [15].
Tavakolpour ve arkadaşları (2007) düşük sıcaklık farkı ile çalışan gama tipi bir Stirling motorunun imalini ve performans
testlerini gerçekleştirmişlerdir. Deneylerde 110℃ ısıtıcı sıcaklığında, 30 d/dk motor devrinde 1,2 W çıkış gücü elde
etmişlerdir. [16]
Kwankaomeng vd. (2011), 110 cm3 süpürme hacmine sahip rhombic hareket mekanizmalı beta tipi bir Stirling motorunun
tasarımı, imalatını ve testlerini gerçekleştirmişlerdir. Isı kaynağı olarak LPG yakıtlı ısıtıcı ve çalışma maddesi olarak hava
kullanılarak yapılan deneylerde motorun maksimum gücü 360 dev/dk motor devrinde 7,85 W olarak elde edilmiştir [17].
Cheng ve arkadaşları (2013), beta tipi 300 W gücünde bir Stirling motoru geliştirmiş ve test etmişlerdir. Motor performansını
tahmin etmek için ideal olmayan adyabatik bir model geliştirmişlerdir. Motorun maksimum gücü, 8 bar şarj basıncı, 850 °C
sıcak kaynak sıcaklığı ve 1400 dev/dk motor devrinde 390 W olarak elde edilmiştir [18].
Duan ve arkadaşları (2015), beta tipi bir Stirling motorunu test etmişlerdir. Testleri elektrikli bir ısıtma sistemi kullanarak
laboratuar koşullarında gerçekleştirmişlerdir. Maksimum motor gücünü 600 °C ve 15 bar şarj basıncında 288 W olarak elde
etmişlerdir [19].
Almajri, A. Ve arkadaşları(2017) termodinamik model ve 3D CFD analizlerini kullanarak farklı çalışma şartlarında alfa tipi
bir stirling motorunun performans tesstlerini gerçekleştirmişlerdir. 3D CFD model geliştirerek termodinamik model ile
karşılaştırmşlardır. Maksimum gücün gözeneklerin %80’e kadar olduğunda elde edilebileceğini belirlemişlerdir. Ayrıca CFD
model kullanımının alfa tipi Stirling motor performansını geliştirmek için kullanışlı olduğunu belirtmişlerdir [20].
Abuelyamen, A. Ve arkadaşları(2017) ANSYS 14.5 programını kullanarak beta tipi bir stirling motorunun üzerinde
parametrik bir çalışma yapmışlardır. Farklı çalışma gazlarının, termal sınır şartlarının ve giriş şarj basıncının etkisini
incelemişlerdir. En iyi performansı H2 çalışma akışkanı kullanarak elde etmişlerdir [21].
Yang ve Cheng (2017), rhombic hareket mekanizmasına sahip 500 W gücündeki beta tipi bir Stirling motorunun
performansını tahmin edebilmek ve motorun performansını artırmak için teorik bir model geliştirmişlerdir. Teorik modelde
tüm çalışma alanlarında ki akış kayıpları ve basınç düşüşleri göz önüne alınmıştır. Model özellikle yüksek motor devirlerinde
motor gücünü daha iyi tahmin etmiştir. Prototip motordan 1100 K ısıtma sıcaklığında ve 1665 dev/dk motor devrinde 556 W
güç elde edilmiş ve bu verilerin teorik modelden elde edilen verilerle benzer olduğu görülmüştür [22].
Yang vd. (2018), rhombic hareket mekanizmalı 1 kW gücünde beta tipi bir Stirling motorunun dinamik davranışını teorik bir
model oluşturarak tahmin etmiş ve deneysel verilerle karşılaştırmıştır. Deneysel olarak motorun maksimum gücü 1313 dev/dk
motor devrinde 1358 W olarak elde edilmiştir. Verilerin teorik modelden elde edilen verilerle uyumlu olduğu belirtilmiştir
[23].
Bu çalışmada, rhombic hareket mekanizmasına sahip bir beta tipi Stirling motorunun performans testleri, LPG yakıcı bir ısıtıcı
kullanılarak çalışma akışkanı hava ile gerçekleştirilmiştir. Farklı şarj basınçlarının motor performansına etkileri incelenmiştir.
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2. Deneysel Metot
2.1. Motorun teknik özellikleri
Rhombic hareket mekanizmalı beta tipi bir Stirling motoru displacer alt silindiri, displacer, güç silindiri, güç pistonu,
motor bloğu ve kapakları, krank mili ve yatakları, helisel dişliler, biyel kolları, ara bağlantı elamanları gibi temel
parçalardan oluşmaktadır. Beta tipi Stirling motorunun temel parçaları Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Stirling motorunun görünümü

Motor bloğu gövdesi Ç1040 malzemeden çok parçalı olarak imal edilmiş ve yüzeyleri hassas bir şekilde işlenmiştir. Motor
üst ve yan kapakları Ç1040 malzemeden, yan ve alt kapaklar ise alüminyum 5050 malzemeden imal edilmiştir. Ç1040
malzemesi ile krank ana yatakları üretilmiş ve sızdırmazlığı sağlamak amacı ile üzerine O-ring kanalı açılmıştır. Kranklar
4140 ıslah çeliğinden imal edilmiştir. Parçalar gömme başlı cıvatalar yardımıyla birleştirilmiştir. Sementasyon çeliğinden imal
edilen helisel dişliler 52 Rockwell C derecesinde sertleştirilmiştir. Helisel dişliler krank mili üzerine cıvata ile bağlanmıştır.
Rhombic biyel kolları ve ara bağlantı parçaları sırası ile 7000 serisi alüminyum ve Ç1040 malzemelerinden üretilmiştir.
Displacer rodu ise civa çeliği ile üretilmiştir. Şekil 2’de motor bloğunun bazı parçalarının şematik görünümü verilmiştir.

Şekil 2. Motorun bazı parçalarının şematik görünümü.
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Güç silindiri 8620 semente çeliğinden iki parça olarak imal edilmiştir. Silindirlerin iç yüzeyleri krom ile kaplanmıştır. Güç
silindirinin her iki parçasının içine soğutma performansını geliştirmek amacı ile 3 mm genişliğinde 8 mm boyunda 70 adet
soğutma kanalı açılmış ve içerisine bakır çubuk malzemeler yerleştirilmiştir.
Displacer silindiri ASTM 304 çelik malzemesi ile üretilmiştir. Isı transferi yüzey alanını genişletmek için displacer silindiri
içerisine 2 mm genişlik ve 3 mm derinlikte 80 tane kanal açılmıştır. Displacer üst ve alt olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Displacer üst kısmı 1 mm et kalınlıkta ASTM 304 malzemeden üretilmiştir. Displacer ve silindiri arasına 0,7 mm çalışma
boşluğu bırakılmıştır. Displacer’ın özellikle yüksek motor hızlarında displacer silindirine sürtünmesini azaltmak için displacer
üst kısmı kısaltılmıştır. Displacer alt kısmı ise 7000 serisi alüminyum malzemeden üretilmiş ve sızdırmazlık sağlama amacı ile
üzerine sfero malzemeden segman yerleştirilmiştir. Şekil 3’te displacer ve displacer silindiri görülmektedir.

Şekil 3. Displacer ve displacer silindiri görünümü

2.1. Motor Test Düzeneği
Motor test düzeneği prony tip dinamometre, yük hücresi, A-LİKA encoder ve NiCr-Ni tip termokupldan oluşmaktadır. Sıcak
ve soğuk uç sıcaklığının ölçülmesinde 60-1000 °C arasında ± %2 hassasiyetinde ölçüm yapabilen TFA ST-490 marka infrared
termometre kullanılmıştır. Motora uygulanan şarj basıncının ölçülmesinde dijital manometre kullanılmıştır. Motor yükü ölçümü
0’dan 20 kg’a kadar ölçüm yapabilen ESİT marka yük hücresi kullanılarak ölçülmüştür. Şekil 4’de motorun test düzeneği
görülmektedir.

Şekil. 4. Deney düzeneği

Deney düzeneğinde kuvvet ölçümü için yük hücresi, moment kolu, hidrolik frenleme tertibatı ve diskinden oluşan Prony tip bir
dinamometre kullanılmıştır. Motor devri LİKA marka enkoder kullanılarak ölçülmüştür. Motor yükünün ölçülmesinde 0-20
kg aralığında ölçüm yapabilen ESİT marka yük hücresi kullanılmıştır. Şekil 5’de prony tip dinamometre görülmektedir.
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Şekil 5. Prony tip dinamometre

Motor mekanik ve termal problemler giderildikten sonra farklı şarj basınçlarında helyum gazı ile test edilmiştir. Deneyler
LPG yakıtlı bir ısıtıcı kullanılarak 700±10 °C sıcak uç ve 27±5 °C soğuk uç sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Şarj basıncı
motor bloğuna 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 bar şarj aralıklarında uygulanmıştır.
3. Bulgular
Şekil. 6’da motor devrine bağlı olarak motor gücü değişimleri hava çalışma akışkanı için verilmiştir. Deneylerde maksimum
motor gücü 6 bar şarj basıncında ve 455 dev/dk motor devrinde 578,32 W olarak elde edilmiştir. Motor momenti düşük motor
devirlerinde daha yüksektir. Motor devrinin artması ısıtma soğutma süresi azalmakta ve çalışma akışkanına transfer edilen
enerjinin azalmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle yüksek motor devirlerinde motor momenti azalmaktadır.

Motor Momenti (Nm)

2 bar

3 bar

4 bar

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5 bar

6 bar

7 bar

Çalışma Maddesi : Hava

300

400

500

600

700

800

Motor Devri (dev/dk)
Şekil. 6. Hava için motor devrine bağlı olarak motor momenti değişimi

Şekil. 7’de motor devrine bağlı olarak motor gücü değişimleri verilmiştir. Deneylerde maksimum motor gücü 6 bar şarj
basıncında ve 455 dev/dk motor devrinde 578,32 W olarak elde edilmiştir. Motor gücü, motor momenti ve motor devri
ile doğru orantılı olarak değişen bir parametredir. Motor gücü belirli bir motor devrine kadar artış göstermektedir. Ancak
daha sonra motor gücü ısı değişim süresinin azalması, ısı transfer yüzey alanının yetersiz kalması ve mekanik kayıpların
artması nedeniyle azalmaktadır.
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2 bar

700

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

Çalışma Maddesi : Hava

Motor Gücü (W)

600

500
400
300
200
100
0
300

400

500
600
Motor Devri (dev/dk)

700

800

Şekil. 8. Hava için motor devrine bağlı olarak motor gücü değişimi

Deneylerde maksimum motor momenti ve gücü 6 bar şarj basıncında elde edilmiştir. Şarj basıncının artması ile çalışma
akışkanının kütlesi artmakta ve ısı enerjisi yetersiz kalmaktadır. Ayrıca şarj basıncının artması çalışma hacimlerinden
motor bloğuna kaçakların ve negatif işin artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle şarj basıncının artmasıyla motor
momenti ve gücü belirli bir şarj basıncından sonra azalmıştır.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Günümüzde rezervleri azalan petrol kökenli yakıtların sera gazları gibi çevresel sorunlara sebep olduğu bilinmektedir. Bu
durum yenilenebilir enerji kaynakları ve bu enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilecek enerji dönüşüm sistemlerine
karşı ilgiyi artırmıştır. Enerji dönüşüm sistemlerinden birisi olan Stirling motorları güneş enerjisi, jeotermal enerji, doğal gaz
vb. birçok enerji kaynağıyla çalışabilmektedir.
Bu çalışmada, beta tipi bir Stirling motorunda displacer ve displacer silindirinin boyları kısaltılmıştır. Sürtünme kuvvetlerini
azaltmak ve performansı artırmak amacıyla rhombic hareket mekanizması kullanılmıştır. Motor 700±10 ºC sıcak uç
sıcaklığında test edilmiş, bu sıcaklığa ulaşmak için LPG yakıcı bir pürmüz kullanılmıştır. Motor farklı şarj basınçlarında
çalışma akışkanı olarak hava kullanılarak test edilmiştir. Deneylerde maksimum motor momenti ve motor gücü, 6 bar şarj
basıncında ve 455 dev/dk motor devrinde sırasıyla 12,13 Nm ve 578,32 W olarak elde edilmiştir.
Teşekkür
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Abstract
In this study, a graphical interface has been developed in Matlab-Appdesigner program to determine the laminar burning
velocity in spark ignition engines using various image processing techniques. In the study, burning images obtained with
high speed cameras at seven different crank angles (20-22-25-27-30-35-40 crank angle degree after spark ignition) were
used. The burning images were taken from the published article as a result of the experiments performed at 1500 rpm using
spark ignition optical engine. Burning images were loaded to the graphical interface program in order and image processing
techniques such as median filter, gray level, threshold and edge removal were applied for each image. From the area of the
circle corresponding to the total number of pixels in the resulting threshold image, the average burning diameter was calculated in pixels and the reference diameter was converted to millimeters using the reference image. In addition, the engine
speed and crank angle information is used to determine the combustion time. The change in burning diameter (dx) and the
change in burning time (dt) were determined and the average burning velocity at each crank angle was determined. As a
result, a graphical interface program has been developed in which the burning velocity can be calculated by using image
processing techniques of optical motor images obtained under different experimental conditions.
Keywords: Image Processing; Burning Velocity; Internal Combustion Engine; Matlab-Appdesigner

1. Introduction
With the developing technology, image processing techniques are frequently used in the automotive sector. Optical motors have been developed for the analysis of combustion events in the cylinder. With high-speed and high-resolution
cameras, images are obtained from these optical engines and the internal combustion event can be examined. Laminar
burning velocity has been investigated experimentally and theoretically for a long time since it affects the performance,
efficiency and emissions of the engines [1].
Xiaolei et al examined the parameters such as laminar flame thickness, thermal expansion rate, combustion rate with nbutanol fuel at an inlet air temperature of 413, 443, and 473K inlet air temperature 0.1 and 0.25Mpa inlet air pressure.
They found that the laminar burning velocity increased with increasing inlet air temperature and decreased with increasing
inlet air pressure [2].
S. Jerzembeck et al. used He-Ne Laser Schileren measuring and digital image processing techniques to detect the flame
front. They determined the flame propagation velocity according to burnt gases and diffusion rate from flame radius
change and compared the experimentally determined Markstein numbers with theoretical estimates [3].
P.G. Aleiferis at al were found to combustion speeds increased until 28 - 30 crank angle, after this value the combustion
speeds decreased in their experiments which are realized at 1500 rpm engine speed, 0.5 bar inlet air pressure, 20 ℃ and
90 ℃ cooling water temperature, 0.83 and 1lambda, ethanol, butanol, iso-octane, gasoline and methane fuels with optical
engine [4].
The laminar burning velocities for methane, ethanol, butanol, iso-octane and gasoline fuels compiled from the studies
carried out by many researchers under different temperature and pressure conditions in spark ignition engines are given
in Table 1. [4].
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Table 1. Laminar Burning Velocities from Various Sources at Conditions of Interest in SI Engines [4].
Source

T(K)

P(bar)

Gu et al. [5]

300

1

358

428

1
5
10
1
5
10
5

400

3

450

3

450

5

Bradley et al.[6]

358

1

Jerzembeck et al. [7]

358

300

5
10
5
10
10
10
1

358

5

428

5

400

3

450

3

450

5

358

5

Farrel et al. [10]

450

3

Gülder [11]

350

1

Bradley et al. [12]

300

1

373
Metghalchi and Keck[8]iso-Oktan(1.
column),
Gasoline
Marshall et al. [9]iso-Oktan
(2.column), Ethanol

ф
1.0
0.8
1
1
1
0.8
0.8
0.8
1
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
1.0
0.8
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8

1
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8

Laminar burning velocity (cm/s)
Methane
Ethanol Butanol
36
26
48
26
20
38
17
12
35
24
38
27
46
35
40
27

60
44

isoOctane

Gasoline

28
16

47
40
30
26
23
17
29
17
31,29
22,23

28
17
33
20

27
16
41
26
41
25
53
34
46
30

29,29
19,22
42,41
29,31
40,40
27,31
51,50
36,38
47,45
32,34

61
54
58
36
38
27

56
47
56
45

31
21
45
32
42
31
54
40
50
36
31
22
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Source

T(K)

358

P(bar)

428
400
450
450
413

1
5
10
1
5
10
5
3
3
5
2.5

443

1

443

2.5

473

2.5

Gue et al. [14]

428

1

Sarathy et al. [15]

428
350

5
0.9

Beeckmen et al. [16-17]

373

10
10

Gue et al. [13]

ф

1.0
1.0
1.0
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
1.0
0.8
1.0
0.8

Table 1. (continued)
Laminar burning velocity (cm/s)
Methane
Ethanol Butanol

isoOctane

Gasoline

25
17

28
21

52
31
25
38
22
17
43
44
54
46

28
18

41
23
46
36
40
26
49
29
61
52
44
44
29
28
18

2. Material and Methods
2.1. Graphical User Interface
Graphical User Interface has been developed by using Matlab-Appdesigner program to determine the laminar burning velocity.
The Graphical User Interface shown in Fig.1 consists of seven sections. In the first section, the test parameters, the engine
speed, the cylinder diameter and reference image selection process is performed. In the developed interface, a circle is drawn
over the selected reference image. The cylinder diameter is determined in pixels by adjusting the position and size of the drawn
circle and the data is recorded. In the second section, the “Time” option is selected if the obtained burning images are based
on time or the “Crank Angle” option is selected if they are based on crank angle. By pressing the “Add” button, the burning
images are selected in sequence. The selected image is displayed in the third section. Time or angle data are entered and saved
in the system in the second section. In the fourth section, the original images loaded into the system are converted to gray level
using various image processing techniques, threshold filter is applied, burning diameters and flame front edges are determined,
the change of burning and burning velocity depending on crank angle or time are determined and plotted. In fifth section, all
calculated parameters related to the selected fuel are saved to the system and if there is a different fuel, burning images are
added to the second section again. In the sixth section, all parameters calculated for more than one fuel are loaded. Whichever
fuel type is selected, all the burning data of that fuel is loaded into the program and the burning images and graphics can be
seen. By selecting the "All Fuel" option, the burning velocities of all fuels loaded into the system can be displayed in a single
graph. Thus, burning velocities of different fuels can be compared under the same conditions. In the seventh section, burning
diameter and velocity data are shown in the table.
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Figure 1. Graphical User Interface
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2.2. Image Processing
The color burning images taken from optical motors with high speed cameras are converted to gray level form using
rgb2gray () function as shown in Fig. 2. The medfilt2 () filter was used to eliminate noise and noise in the image in gray
level form. On the image in gray level form, which is cleaned from noise and noise, threshold (mean) function is performed according to the mean image density as shown in Fig. 3. With the threshold operation, the image is converted to
binary form and the parts where the burning event occurs are 1 and the other parts are 0. In order to calculate the total
burning area, all pixels with a value of 1 in binary form were collected. The average burning radius is calculated from the
area of the equivalent circle with the calculated burning area in pixels. On the other hand, the edge () function is applied
to the image in the threshold form in order to detect the flame front and the burning limits are determined. Each of the
above operations is applied one by one to the burning images at different crank angles loaded into the system and the
resulting flame front regions are presented in a single graph.

Figure 2. Gray level view for gasoline fuel at 20 oCA after spark ignition

Figure 3. Threshold view for gasoline fuel at 20 oCA after spark ignition

2.3. Calculation of burning radius
The area of the burning image in the threshold form was calculated by adding up all pixels with a value of 1. Using the found
area value, the radius value giving the area of the equivalent circle was calculated with the formula Eq. (1). The radius value
obtained in pixels was converted to mm by the formula Eq. (2).
𝐴

𝑅𝑝 =√ 𝑝 (pixel)
𝜋

𝐷𝑠 ∗𝑅𝑝

𝑅𝑚 =

𝐷𝑟

(mm)

(1)
(2)

Where𝑅𝑝 is calculated burning radius as pixel (pix), 𝐴𝑝 burning image area (𝑝𝑖𝑥 2 ), 𝑅𝑚 calculated radius as metric (mm),
𝐷𝑠 cylinder diameter (mm), 𝐷𝑟 reference cylinder diameter (pix).
2.4. Calculation of burning velocity
*Corresponding author, E-mail: seyfipolat@hitit.edu.tr
480

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

In order to calculate the burning velocity, the change in the burning radius determined according to each crank angle and the
time difference between each crank angle are calculated. The burning durations were calculated by Eq. (3) using engine speeds
that burning images were obtained. After determining the burning duration, the laminar burning velocity was calculated by Eq.
(4).
𝑡 =
V=

1
6∗𝑛

(3)

(s)

𝑅2 −𝑅1
𝑡2−𝑡1

(4)

(m/s)

Where n is engine speed (rpm), t is time difference between each crank angle (s), V is burning velocity (m/s).
2.5. Determination of Flame Front
Due to the homogeneity of the air fuel mixture and turbulence, flame velocity can vary in each direction in the cylinder. In order
to determine this situation, flame front boundaries must be determined. Flame front boundaries were determined by applying
edge removal operations to the threshold image. Flame front boundary for gasoline fuel is shown in Fig. 4.

Figure 4. Flame front boundary at 20 oCA after spark ignition

3. Results
In this study, a graphical interface has been developed in Matlab-Appdesigner program to determine the laminar burning
velocity in spark ignition engines using various image processing techniques. In the study, burning images obtained with high
speed cameras at seven different crank angles (20-22-25-27-30-35-40 crank angle degree after spark ignition) were used. The
burning images were taken from the published article [4] as a result of the experiments performed at 1500 rpm using spark
ignition optical engine.Change of burning radius calculated for gasoline fuel is shown in Fig. 5. The figure shows that the
burning radius increases rapidly after spark ignition. While the burning radius was 14 mm at 20 oCA after spark ignition, the
burning radius reached 40.5 mm at 40 oCA after spark ignition. Since the mixture is almost homogeneous in spark-ignition
engines, the burning radius increases rapidly.

Figure 5. Variation of burning radius based on crank angle after spark ignition
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The calculated burning velocity for gasoline fuel is shown in Fig. 6. In the figure, the burning velocity is 10 m/s at 20 oCA after
spark ignition and the maximum burning velocity is reached at 17 m/s at 27 oCA after spark ignition. The burning velocity was
then decreased to 6 m/s at 40 oCA after spark ignition. With the spark plug ignition, burning takes place quickly in the cylinder
and the burning velocity increases rapidly until maximum point. The burning velocity starts to decrease after the maximum
point as the concentration of oxygen in the cylinder gradually decreases with the progress of burning.

Figure 6. Variation of burning velocity based on crank angle after spark ignition

The flame propagation in the cylinder can be obtained by overlapping the flame front boundaries at different crank angles loaded
into the developed graphical user interface. The flame front boundaries at 20, 22, 25, 27, 30, 35, 40 oCA after spark ignition for
gasoline fuel is shown in Fig. 7. After the spark plug ignition, it is seen that the flame front spreads from the circumference of
the spark plug towards the cylinder walls. It is seen that flame propagation is uneven due to turbulence formation and the mixture
is not completely homogeneous in the cylinder.

Figure 7. The flame propagation at 20, 22, 25, 27, 30, 35, 40 oCA after spark ignitio

As a result, flame propagation and burning velocity can be easily determined by using the burning images obtained from the
experiments with developed interface program.
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Özet
Yenilenebilir bir yakıt olan biyodizelin farklı alanlarda kullanımının giderek yaygınlaşmakta olmasından dolayı bu alanda
yapılan çalışmalar önemlidir. Bu çalışmada standartlara uygun olmayan özellikleri bulunan iki biyodizel yakıtı uygun oranlarda karıştırılarak standartları karşılaması sağlanmış ve bir dizel motorunda kapsamlı testleri yapılmıştır. Biyodizel yakıtların
birbiri ile karıştırılarak yakıt olarak kullanımında olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Motor testleri sonucunda yanma
parametrelerinde büyük bir değişim gözlenmemiştir. Biyodizel ilavesiyle özgül yakıt tüketiminde ve NOx emisyonlarında
artış görülmüştür. Bununla birlikte literatürde yeterince değinilmese de biyodizel ilavesinin pompalama ve sürtünme
kayıplarını azaltarak mekanik verimde artış sağladığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Atık Ayçiçeği Yağı; Biyodizel; Emisyon; Performans; Sabun Stoku; Yanma.

Waste Oil and Soap Stock Methyl Esters Mixed Biodiesel Fuel and Usage in a Single Cylinder
Diesel Engine
Abstract
The studies on biodiesel, which is renewable fuel, are important due to its widespread use. In this study, two different
biodiesel mixed in appropriate proportions to ensure compliance with the standard of properties not-met the standards and
comprehensive tests were performed. Any negative situation was comprised in the use by mixing of biodiesels. No significant change was observed in the combustion parameters at the result of engine tests. It was seen the increase in the specific
fuel consumptions and NOx emissions with the biodiesel addition. Moreover, although not mentioned enough in the literature, it was found that the mechanical efficiency increased with biodiesel addition as result of decrease in the pumping and
frictional losses.
Keywords: Biodiesel; Combustion; Emission; Performance; Soap Stock; Waste Sunflower Oil

1. Introduction
Fosil yakıtlarının kaynaklarındaki azalma ve zararlı hava emisyonları, yenilenebilir düşük emisyonlu yakıtlar üzerindeki çalışmalarda artışı beraberinde getirmiştir [1]. Bitkisel yağlardan üretilen biyodizel yakıtının biyolojik olarak çözülebilmesi ve
toksin içermemesi alternatif yakıt olarak öne çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde biyodizelin dizel motorlarında dizel No.2
yakıtı ile belirli oranlarda karıştırılarak kullanılabilir olması, farklı yağlardan biyodizel üretiminin önünü açmıştır. Bununla
birlikte elde edilen biyodizelin dizel motorlarında kullanımın uygunluğunun sağlanması adına standartlar geliştirilmiştir. Aksi
takdirde, enjektör ve filtre tıkanmaları, yakıt hattında korozyon, karbon artığı, yağlama yağı çözünmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabileceği belirtilmiştir [2].
Standartlarına uygunluk açısından ayçiçek, kanola, mısır, soya, palm gibi yenilebilir yağlardan elde edilen biyodizel yakıtların
avantajlı olduğu görülmektedir. Fakat bu yağlardan elde edilecek yakıtının yüksek maliyetinin yanı sıra yenilebilir yakıtların
gıda sektörünün dışında kullanılması durumu gıda maliyetlerine de olumsuz etkiyecek yiyecek kıtlığına dahi yol açabilecektir
[3,4]. Kullanım ömrünü doldurmuş yenilebilir atık yağların biyodizel üretiminde kullanımı bu açıdan önemlidir [5]. Biyodizel
yakıtı olarak değerlendirilmesi durumunda, atık yağın hem doğaya salınımı azaltılmış hem de alternatif yakıtlara kaynak sağlanmış olacaktır.
Biyodizel üretiminde yaygın olarak kullanılan yöntem esterleştirme işlemidir. Ham yağların estere dönüşüm verimi yağın
serbest yağ asidi seviyesine bağlı olarak değişim gösterir. Yüksek serbest yağ asidi içeriği dönüşüm verimini olumsuz bir
şekilde etkilediği gibi esterleştirme süreçlerinde ilave işlemlere de yol açacaktır. Serbest yağ asit içeriği düşük olan yağlar, tek
*Sorumlu yazar, E-mail: erkanozturk@pau.edu.tr
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aşamalı katalizör işlemi ile kabul edilebilir dönüşüm veriminde esterleştirilebilirken, yüksek yağ asidi içeriğine sahip atık
yağların dönüşümü genel olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir [6].
Radu vd. dizel yakıtına hacimsel olarak %50 oranında atık yağlardan elde edilen biyodizel ilavesi ile elde ettiği yakıt bir dizel
motorunda denemiştir. Düşük ısı geçiş oranları ile erken yanma başlangıcını gözlemledikleri bu çalışmada biyodizelin yüksek
viskozite, yoğunluk ve bulk modülünün erken enjeksiyona sebep olarak bu etkiyi gösterdiğini belirtmişlerdir [7]. Bununla
birlikte çalışmada kullanılan biyodizelin 0.92 mg KOH/g’lık asit değeri EN 14214 standartlarının göre oldukça üzerindedir.
Atık bitkisel yağların etkilerinin incelendiği bir diğer çalışmada ise dizele hacimsel olarak %40 biyodizel karıştırılmasının
performans açısından olumlu sonuçlar verdiği, THC ve CO emisyonlarında azalma NOx emisyonların artış gözlemlendiği
belirtilmiştir [8]. Ayrıca biyodizel karışımının yanma süresinde uzamaya, basınç artış oranında artışa sebep olduğu belirlenmiştir. Benzer sonuçlar Hwang vd. [9] tarafından da elde edilmiştir.
Farklı yakıt enjeksiyon basınç ve avansları üzerine Kannan ve Anand [10] tarafından yapılan bir çalışmada, atık yemeklik
yağdan elde dilen biyodizel kullanılmış ve bir miktar avansın yanında enjeksiyon basıncındaki artışın NOx ve duman emisyonlarında olumsuz bir duruma sebep olmaksızın performans artışı sağladığı belirtilmiştir.
Genel literatür araştırması, atık yağlardan elde edilen biyodizellerin dizel motorlarında alternatif yakıt olarak kullanılabilir
olduğunu göstermektedir. Bunula birlikte yapılan çalışmalarda biyodizel yakıtların dizel motorlarında uzun süreli kullanımının
motor parçaları üzerindeki etkilerini dikkate almak yerine standartlarla uyumun önemine vurgu yapmışlardır [11]. Atık yağlardan elde edilen biyodizellerin standartlara uyumu üzerine yapılan araştırmalarda donma ve soğuk filtre tıkanma noktalarının
genel olarak standartları yeterince karşıladığı, fakat asit değerinin yüksek olduğunu belirtmektedir [12–14].
Biyodizel yakıtların standartları karşılamadaki eksikliklerin giderilmesindeki bir çözüm farklı biyodizel yakıtlardan karışım
elde edilmesidir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, yakıt özelliklerin standartlar içerisine çekilmesi için standart değerleri daha
iyi olan bir diğer metil esterin kullanılması tavsiye edilmiştir [11,15].
Bu çalışmada iyot sayısı standartların dışında kalan atık ayçiçeği yağı ile soğuk filtre tıkanması yüksek olan sabun stokundan
elde edilen biyodizel yakıt karışımları tek silindirli bir dizel motorda test edilmiştir. Ayrıca biyodizel yakıtların üretimi ve
standartlarının iyileştirilmesi üzerine bilgiler sunulmuştur.
2. Materyal Metot
2.1. Test yakıtı
Bu çalışmada kullanılan biyodizelin üretiminde atık ayçiçeği yağı ile sabun stoku hammadde olarak değerlendirilmiştir. Atık
ayçiçeği yağı Denizli ilinde bulunan lokanta fabrika ve yemekhanelerden oluşan 17 farklı işletmeden toplanmıştır. Atık yağlar
gibi ucuz bir alternatif olan sabun stokları bitkisel yağların rafine işlemi yan ürünüdür. Sabun stoku Ordu ilinde fındık yağı
üretimi yapan Çotanak yağ fabrikalarından temin edilmiştir. Farklı işletmelerde farklı amaçlarla kullanılan atık ayçiçeği yağlarının serbest yağ asitlik (SYA) değerlerinin 4 ila 19.3 mg KOH/g arasında değiştiği belirlenmiştir. İçeriğinde yoğun olarak
Linoleik (% 60.694) ve Oleik (% 25.422) yağ asidi kompozisyonu bulunduğu görülen atık ayçiçeği yağı 20:1 oranında metil
alkol/SYA ve kütlesel olarak %10 sülfürik asit ile 60 C’de reaksiyona sokularak 60 dakika sonunda SYA değeri %0.5’in
altına indirilmiştir. İkinci aşamada metil alkol ve NaOH kullanılarak yapılan esterleştirme işlemi ile biyodizel elde edilmiştir.
Sabun stokunun SYA değerinin 121.05 mg KOH/g düzeyinde olması nedeniyle birinci aşamada metil alkol/SYA oranı 20:1
ve %10 sülfürik asit ile 60 C sıcaklıkta 60 dakika süre ile reaksiyona sokularak SYA değeri % 2.55 düşürülmüştür. İkinci
aşamada ise %2.17’ye düşürülebilen SYA değerliği için 40:1 metil alkol/SYA oranı ve yine NaOH kullanılarak 90 dakikalık
daha uzun bir süreç sonunda metil ester elde edilebilmiştir.
Elde edilen biyodizel yakıtların TS EN 14214 standartları ile karşılaştırmalı bazı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo
incelendiğinde; atık ayçiçeği biyodizelinin oksidasyon kararlılığı ile iyot sayısının, sabun stoku biyodizelinin ise soğuk filtre
tıkanma noktasının standartlar dışında kaldığı görülebilir. Standart dışında kalan bu özelliklerin standartlar içerisine çekilmesi
için her iki biyodizel karıştırılmıştır. Karışımın %68 atık ayçiçeği ile %32 sabun stokundan oluşması durumunda karışımın
iyot sayısı 120 g iyot /100 g standart değerine ulaşmaktadır. Bu durumda soğuk filtre tıkanma noktası değeri -2 C ile sınırlar
içerisinde kalmıştır. Karışımın oksidasyon kararlılığı 3.3 saat değerine yaklaşsa da halen standartların altındadır. Oksidasyon
kararlılığının artırılmasında antioksidan ilavesi genel kullanılan bir yöntemdir ve 500 ppm Pirogallol ilavesi ile oksidasyon
kararlılığı standartların içerisine dahil edilmiştir [16].
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Tablo 1. Metil esterlerin özellikleri.
Özellik

Birim

Atık Ayçiçeği Metil Esteri

Sabun Stoku Metil Esteri

TS EN 14214 (mak-min)

Ester muhtevası
Yoğunluk (15 C)
Viskozite (40 C)
Setan sayısı
Oksidasyon kararlılığı (110 C)
İyot sayısı
Soğuk filtre tıkanma noktası
Net yanma ısısı

% (kütlesel)
k/m3
mm2/s

99.5
887.5
4.42
51.4
0.4
125.21
-5
39.40

97.7
892.7
4.5539
56.7
9.58
109
+6
38.51

96.5 860 - 900
3.5 - 5
51 6- 120
(+5) - (-5)
-

saat
g iyot/100g
C
kJ/kg

Elde edilen biyodizel karışımı motor testlerinde kullanılmak üzere hacimsel olarak % 5 (B5) ve % 10 (B10) oranında No.2
dizel (D) yakıtı ile karıştırılmıştır. Testler Antor marka 6LD400 model tek silindirli bir DI dizel motorunda uygulanmıştır.
Test düzeneği ve ekipmanların şematik bir gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Cussons P8160 model DC tip bir dinamometre ile
yapılan yükleme işlemi sürecinde verilerin elde edilmesinde; Merriam Z50MC2-F laminer akış metre, AVL-8QP500c ve AVL
SL-31D 200 basınç sensörleri, NI USB 6259 veri aktarım kartı, AVL 3009 A04 amplifikatör, Environneent marka SA-EGAS
2M gaz analizörü ile AVL 400 DiSmoke opasimetre kullanılmıştır. Motor, ölçüm ve analiz süreçlerine ait bilgiler Tablo 2’de
verilmiştir.

Şekil 1. Test düzeneği ve ekipmanlar

Motorun bir turunda 1000 adet veri alınmış ve bu veriler Eş. 1’de görülen tek boyutlu bir modelin kullanıldığı yanma analiz
programı ile karşılaştırılmıştır. Yanma analiz programında özgül ısıların krank açısına bağlı değişimi JANAF tabloları kullanılarak elde edilmiştir [17]. Isı transferi Hohenberg korelasyonu ile belirlenmiştir. Motor testleri maksimum tork devri olan
2200 d/d gerçekleştirilmiştir. Testler sürecinde ortam sıcaklığı 251 C ve yağ sıcaklığı 851 C aralığında sabit tutulmuştur.
Her bir yakıtın test sürecinde motorun uygun çalışma sıcaklıklarına erişmesi ile birlikte motor öncelikle maksimum tork değerine getirilmiş daha sonra kademeli olarak tork değerleri 15, 11.25, 7.5 ve 3.75 Nm değerlerinde ölçümler alınmıştır. Ölçümler kararlı şartlar altında üç dakikalık periyotlarda üçer defa tekrarlanmıştır. Yanma analiz programında kullanılmak üzere
silindir içi basınç değerleri 50 çevrimlik süreçlerde filtre edilerek ortalama değerleri alınmıştır.
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Tablo 2. Motor, ölçüm ve analiz parametreleri
Motor Tipi
Marka / Model Antor / 6LD400
Silindir sayısı 1
Çap x Strok
86 x 68 mm
Süpürme hacmi
395 cm3
Sıkıştırma oranı 18:1
Maksimum güç
5.4 kW@3000 rpm
Maksimum tork
19.6 Nm@2200 rpm
Doğruluk
CO 2%
CO2 2%
NOx 0.1 (ppm)
THC 0.05 (ppm)
Duman 0.01 (m-1)
Zaman 0.5% (s)
Yük 0.25% (N)
Yakıt kütlesi 0.1 (g)
Sıcaklık 1 (C)
Motor devri 1% (1/min)
Silindir basıncı 0.6 (bar)

DI-Dizel, doğal emişli hava soğutmalı
Yanma odası geometrisi
Enjektör açma basıncı
Yakıt enjeksiyon sistemi
Enjektör nozulu
Statik yakıt enjeksiyon zamanı
IVO/IVC
Supap zamanlamaları
EVO/EVC
Tork
Yakıt akış oranı
Emme hava akış oranı
Termal verim
Özgül yakıt tüketimi

ω tipi
180 bar
PF birim eleman
0.24 mm x 4 delik x 160
28 bTDC ºCA
7.5 bTDC/25.5 aBDC ºCA
21 bBDC/3 aTDC ºCA
Belirsizlik
0.25% (Nm)
0.72% (g/min)
1.2% (L/min)
1.16%
1.26% (g/kWh)

3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Biyodizel yakıtın yanma parametreleri üzerindeki etkileri
Yanma performans ve emisyonlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Şekil 2’de dört farklı yük altında elde edilen silindir içi
basıncı ile ısı geçiş oranlarının krank açısına bağlı değişimi verilmiştir. Şekil incelendiğinde tüm yük durumlarında maksimum
silindir içi basınç ve ısı geçiş oranlarının biyodizel ilavesi ile düştüğü görülebilir. Isı geçiş oranları üzerinden bir değerlendirme
yapıldığında 15 Nm yük durumu hariç biyodizel ilavesi ile silindir içerisindeki ısı geçişinin daha önce gerçekleştiği belirgindir.
Tam yük (15 Nm) durumunda B10 yakıtı ile B5 yakıtlarının her ikisi için ısı geçiş oranları ile silindir içi basınç profillerinin
oldukça birbirine yakın olduğu da görülmektedir.
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Şekil 2. Silindir içi basınç ve ısı geçiş oranının krank açısına bağlı değişimleri

Yük arttıkça tüm yakıtlar için yanma süresinin arttığı ve yanmanın difüzyon yanma safhasına kaydığı belirlenmiştir. Yanmanın
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difüzyon yanma safhasına doğru kaymasıyla birlikte ısı geçiş oranının merkezide giderek ÜÖN’dan uzaklaşmıştır. Tam yük
(15 Nm) durumu için ısı geçiş merkezi biyodizel ilavesi ile 0.7 KMA düzeyinde ÜÖN’ya doğru yaklaşmıştır. Difüzyon
yanma safhasında yüksek yüklere nazaran düşük yüklerde ısı geçiş oranlarının daha fazla salınım yaptığı görülebilir. Ayrıca
biyodizel ilavesi ile de salınımlarda azalmalar görülmüştür. Yük artışı ile silindir içi sıcaklığın artması ve biyodizel yakıtın
oksijen içeriği yanmanın daha düzenli gerçekleştiğine ve yanma gürültüsünün azaldığına bir kanıt olarak gösterilebilir [18].
Biyodizel ilavesi ile Setan sayısındaki artışa bağlı olarak kısa tutuşma gecikmesi de bu salınımların azalmasının bir kaynağıdır
[19].
3.2. Biyodizel yakıtın performansa parametreleri üzerindeki etkileri
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Şekil 3’te fren özgül yakıt tüketimi ile fren termik veriminin motor yüküne bağlı değişimi verilmiştir. Biyodizel yakıtın düşük
özgül enerjisinden dolayı aynı yük için daha fazla yakıt gereksinimi özgül yakıt tüketimindeki artışın ana nedenlerindendir.
Karışım oranı arttıkça özgül yakıt tüketimindeki artış şekilden görülebilir. Biyodizel ilavesi ile fren termik verimindeki azalma
özgül yakıt tüketimiyle test orantılı olarak değişmektedir. Maksimum fren termik verimi 10.5 Nm motor torku civarında gözlemlenmiştir. Yük artışı için gerekli yakıt artışına rağmen, silindir içerisine alınan hava miktarının sabit olmasından dolayı
artan eşdeğerlik oranı, oksijen yetersizliğine ve yanmanın kötüleşmesi ile termik verimde azalmaya sebep olmuştur.
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Şekil 3. Özgül yakıt tüketimi ve termik verimin yüke bağlı değişimi

Şekil 4’te 15 Nm’lik tam yük durumu için ortalama indike basınç değerleri (IMEP) verilmiştir. D, B5 ve B10 yakıtlarının
IMEP değerlerinin 50 çevrimlik ortalama değerleri sırasıyla 7.62, 7.55 ve 7.36 bar olarak elde edilmiştir. Tüm yakıtlar aynı
fren ortama efektif basıncı (BMEP) ile test edilmiştir. Aynı BMEP değeri için bu durum IMEP değerlerindeki azalmanın
sürtünme ortalama efektif basınçlarındaki (FMEP) azalma ile karşılandığını ortaya koymaktadır. Silindir içi basıncındaki düşüş sürtünmeye etkin kuvvetleri azaltarak FMEP’i azaltacaktır. Ayrıca pompalama kayıplarındaki azalmanın da FMEP değerinde azalmaya etkisi mevcuttur. Şekil 5’te tam yük durumu için emme ve sıkıştırma zamanı bölgesindeki silindir içi basınçhacim (P-V) grafiği verilmiştir. Görüldüğü üzere negatif iş alanı biyodizel yakıtı ilavesiyle azalmıştır. Bu durum mekanik
verimin arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca biyodizel ilavesi ile 495 C den 472 C’ye azalan egzoz gaz sıcaklığı da bu
durumun bir göstergesidir.
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Şekil 4. Tam yük durumu için IMEP değerlerinin 50 çevrimdeki değişimi
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Şekil 5. Tam yük durumu için emme ve egzoz süreçlerindeki basıncın hacme bağlı değişimi

Şekil 6’da IMEP değerlerinin çevrimsel varyans katsayısı (COVimep) görülmektedir. COVimep değerlerinin biyodizel ilavesi
ile genle olarak arttığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte tam bir dizle motorunun düzenli çalışması için uygun görülen %10
değerinin oldukça altındadır. Tüm yakıtlar için yük artışı ile birlikte ilk önce COVimep değerleri giderek azalma eğilimi göstermişse de daha sonda artış görülmüştür. Yük artışı ile sıcaklığın artışı COVimep değerinin azalmasına sebep olarak gösterilebilir. Daha yüksek yüklerde ise yine termik verimdeki düşüşe benzer bir şekilde yanmanın kötüleşmesi COVimep değerindeki artışın bir sebebi olarak görülebilir.
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Şekil 6. Yüke bağlı IMEP değerlerinin çevrimsel varyans katsayısı (COV imep) değişimi

3.3. Biyodizel yakıtın emisyonlar üzerindeki etkileri
Dizel yakıtına biyodizel ilavesinin THC CO ce CO2 emisyonlar üzerine etkileri Şekil 7’den görülebilir. Biyodizel ilavesinin
genel olarak bu emisyon değerleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Tüm yüklerde en düşük THC emisyonları B5 ile elde edilirken, B10 yakıtının düşük yüklerde D’nin de üzerinde THC emisyonlarına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Biyodizel ilavesi ile CO ve CO2 emisyonları dizel yakıta göre düşük olmakla birlikte oldukça yakın sonuçlar elde
edilmiştir. Özellikle tam yük bölgesindeki THC ve CO emisyonlarında ki hızlı artış yanmanın kötüleşmesinin bir diğer göstergesidir.
Şekil 8’de NOx ve duman emisyonlarının yüke bağlı değişimleri verilmiştir. NOx emisyonları genel olarak biyodizel ilavesiyle bir miktar artış göstermiştir. Biyodizelin kendi içeriğinde barındırdığı oksijenin özellikle lokal olarak zengin bölgelerdeki
oksijen eksikliğini gidererek azot ile tepkimeye girmesi bu artışın önemli bir nedenidir. Yük artışı ile 11.25 Nm ye kadar artış
gösteren NOx emisyonları bu yükten sonra düşüş göstermiştir. Termik verimin tam yük durumundaki azalma durumunda
olduğu gibi yük artışı için gerekli yakıt artışına nazaran oksijen eksikliği NOx emisyonlarının da tam yük bölgesinde azalmasına sebep olmuştur. Biyodizelin düşük kükürt içeriği duman emisyonlarının genel olarak düşüşüne bir etkendir. Tam yük
bölgesinde yanmanın kötüleşmesi ile birlikte sıcaklığın düşmesi duman emisyonlarında da hızlı bir artışa sebep olmuştur.
Şekilden görülebileceği gibi 11.25 ile 15 Nm aralığındaki yük bölgesinde NOx ve duman emisyonları zıt davranış göstermektedir. Oksijen eksikliği ve sıcaklığın düşüşü NOx emisyonlarını azaltırken duman emisyonlarının artmasına sebep olmuştur.
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Şekil 7. Biyodizel ilavesinin THC, CO ve CO2 emisyonları üzerindeki etkileri
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Şekil 8. Biyodizel ilavesinin NOx ve duman emisyonları üzerindeki etkileri

4. Sonuçlar
Bu çalışmada atık ayçiçeği ile sabun stoku metil esterlerinin karışımından elde edilen biyodizel yakıtının özellikleri ve dizel
motorunda kullanımının yanma, performans ve emisyonlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında
aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.







Standartlar ile uyumu yeterli düzeyde olmayan metil esterler birbiri ile karıştırılarak standartlar içerisine çekilebilir
ve dizel motorunda dizel yakıtı ile karıştırılarak kullanılabilir.
Dizel yakıtına biyodizel ilavesi maksimum silindir içi basınç ve ısı geçiş oranı değerlerini düşürmektedir.
Biyodizel ilavesi ısı geçiş oranında görülen salınımları azaltarak motorun daha sesiz ve randımanlı çalışmasına olanak vermektedir.
Biyodizel ilavesi termik verimin azalması ile sonuçlansa da daha düşük pompalama ve sürtünme kayıpları sağlayarak
mekanik verimi artırıcı etkiye sahiptir.
Ortalama indike basınç değerlerindeki çevrimsel farklılıklar biyodizel ilavesi bir miktar artsa da dizel motorunun
çalışmasında sorun teşkil edecek boyutlarda değildir.
NOx emisyonu hariç genel olarak emisyonlar üzerine olumlu etkileri mevcuttur.

Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 104M256 ve 108M228 numaralı projeler kapsamında desteklenen sırasıyla Pamukkale ve
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Gazi Üniversitelerindeki Yakıtlar ve Yanma ile İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar
TÜBİTAK ile Pamukkale ve Gazi Üniversitelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederler.
Terminoloji
cp
dQgr
dQht
P
R

V



hf
m
mf
B5
B10
BMEP
COVimep
D
EVO
EVC
FMEP
IMEP
IVO
IVC
KMA
KOH
NaOH
SYA

Sabit hacim özgül ısısı
Bürüt ısı geçişi
Anlık ısı transferi
Silindir içi basıncı
Molar gaz sabiti
Silindir hacmi
Krank açısı
Yakıt entalpisi
Silindir içi toplam kütle
Silindir içi yakıt kütlesi
Hacimsel %5 karışım biyodizel + %95 No.2 dizel
Hacimsel %10 karışım biyodizel + %90 No.2 dizel
Fren ortalama efektif basnç
İndike ortalama efektif basınçlerın varyans katsayısı
No.2 dizel yakıtı
Egzoz supabı açılma zamanı
Egzoz supabı kapanma zamanı
Sürtünme ortalama efektif basınç
İndike ortalama efektif basınç
Emme supabı açılma zamanı
Emme supabı kapanma zamanı
Krank mili açısı
Potasyum hidroksit
Sodyum hidroksit
Serbest yağ asitlik değeri
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Cam Elyaf Takviyeli Polimer Malzemenin Çarpışma Dayanımının
Araştırılması
Cihan Savaş1 ve Murat Altın1
1

Automotive Engineering Department, Faculty of Technology, Gazi University, Ankara, 06500, Turkey

Özet
Otomobillerde kullanılan tampon, tampon takviyesi ve çarpışma kutuları çarpışma esnasında ilk deformasyona uğrayan
pasif güvenlik sistemi elemanlarındandır. Çarpışma esnasında bu pasif güvenlik sistemi elemanları ne kadar çok enerji
sönümleyebilirse, şoför ve yolcular kazadan o kadar az etkilenir. Yapılan bu çalışmada, 1000 kg kütleye ve 10 km/h hıza
sahip hareketli rijit bir bariyer, tamponun üzerine kompozit kaplama eklenen çarpışma modeline çarptırılarak deformasyona
uğrayan parçaların enerji sönümleme kapasiteleri incelenmiştir. Çarpışma kutularının malzemesi Al 6063-T5, tampon takviyesi ve tamponun malzemesi hafif çelik, kompozit kaplamanın malzemesi ise cam-elyaf takviyeli polimer malzeme olarak kullanılmıştır. Çarpışma kutularının ve tampon takviyesinin et kalınlığı 1 mm, tamponun et kalınlığı 2 mm ve kompozit
kaplamanın et kalınlığı ise 8 mm alınmıştır. SolidWork programında tasarlanan çarpışma modeli ilk olarak HyperMesh
programında sonlu elemanlarına ayırıldıktan sonra LS-PrePost programında kontak algoritmaları, analiz süresi, malzeme
özellikleri ve sınır şartları belirlenerek malzeme kartları oluşturulmuştur. Oluşturulan malzeme kartlarının analizleri LSDYNA programında gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kapladığı hacimce oranla daha az ağırlığa sahip olan
cam-elyaf takviyeli polimer malzemenin çarpışma dayanımını geliştirdiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çarpışma dayanımı; Kompozit malzemeler; Enerji sönümleme; Sonlu elemanlar analizi.

Investigation of Crash Strength of Glass Fiber Reinforced Polymer Material
Abstract
Bumper, reinforcement and crashboxes used in automobiles are passive safety components which is first deformed during a
collision. During a collision, these passive safety components can absorb the more energy, driver and passangers is affected
the less. In this study, a moving rigid body with mass of 1000kg and velocity of 10km/h was crushed into a collision model
covered composite in bumber and energy absorbed capacity of deformed components was investigated. Al 6063-T5 for
crashboxes, light steel for bumper and reinforcement, glass-fiber reinforced polymer (GFRP) for composite covered is used.
Thickness is taken 1 mm for crashboxes and reinforcement, thickness of bumper is taken 2mm and thickness of composite
covered is taken 8mm. Firsty, the collision model designed in SolidWorks is divided into finite element in HyperMesh and
material card is created in LS-PrePost by determining contact algorithms, termination time, material properties and boundary
conditions. As a result of analyzes, it is seen that the glass-fiber reinforced polymer material which has less weight according
to volume improves the crashworthiness.
Keywords: Crashworthiness; Composite materials; Energy absorbed; Finite element analysis.

1. Giriş
Otomotiv endüstrisi son yıllarda insan hayatının en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Günümüzde her geçen gün
nüfusun artmasıyla birlikte trafikteki otomobil sayısı da artmaktadır. Trafikteki artan otomobil sayısı beraberinde birçok
trafik kazalarını meydana getirmektedir. Bu kazaların oluşmasını engellemek adına birçok önlem alınsa da kazalar olabilmektedir. Aynı zamanda, yolculuk esnasında otomobiller kaza yaparak canlı ve cansız her şeye maddi ve manevi yönden zararlar
vermektedir. Bu yüzden otomotiv şirketleri son yıllarda araçta aktif ve pasif güvenlik sistemlerini geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu otomotiv şirketlerinin odak noktası can ve mal kayıplarını önlemek olmuştur. Şirketler otomobilde pasif güvenlik
sistemi olarak çarpışma kutuları, tampon, enerji sönümleyici plaka gibi birçok parçanın enerji sönümleme performanslarını
geliştirmektedir. Bu performansların geliştirilmesi adına son yıllarda karbon-elyaf takviyeli plastik ve cam-elyaf takviyeli polimer kompozit malzemeler düşük yoğunluk, yüksek dayanım ve yüksek enerji sönümleme kapasitesinden dolayı yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada hafif çelikten üretilmiş otomobil tamponunun üzerine cam-elyaf takviyeli polimer
kompozit malzeme kaplaması yapılarak tampon, tampon takviyesi ve çarpışma kutularının düşük hızlı çarpışma durumlarında
*Sorumlu yazar, E-mail: maltin@gazi.edu.tr
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enerji sönümleme kapasiteleri incelenmiştir.
Zheyi Zhang, Wei Sun, Yongsheng Zhao ve Shujuan Hou kompozit tüpler, metal tüpler, köpük dolgulu tüpler ve hibrit tüplerin
özgül enerji sönümleme kapasitelerini çap, et kalınlığı, koniklik açısı vb. gibi geometrik parametrelerin etkileri altında incelemiştir. Bu çalışmada cam-elyaf takviyeli polimer tüplerin eksenel yük testleri sonlu elemanlar analizi programı olan LSDYNA’da yapılmıştır[1]. Jiancheng Huang ve Xinwei Wang karbon takviyeli kompozit tüplerin eksenel basma testlerini gerçekleştirmiştir. Kompozit tüplerin uçlarına eklenen tetikleme açılarının, kompozit tüplerin enerji emme kapasitelerini geliştirdiği bulunmuştur[2].
Zhi Xiao, Jianguang Fang ve Qing Li çarpışma dayanımını geliştirmek amacıyla fonksiyonel olarak dereceli köpük (FGF) ile
doldurulmuş bir tamponu incelemişlerdir. FGF ile modellenen tamponun, tek düze köpük (UF) ile modellenmişe göre çarpışma dayanımı daha iyi olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar FGF dolgulu tamponun, temel tampon modeline kıyasla %14,4 ağırlığı azalarak çarpışma performansına katkı sağladığını göstermiştir[3]. Enrique Bernal, Jesús Cuartero, César
Nuez, Antonio Miravete ve Luis Castejón yaptıkları çalışmada karbon-fiber ve cam-fiber kompozit malzeme kullanarak iki
yük durumunda olan önden ve yandan çarpışma simülasyonları gerçekleştirmiştir. Çelik tasarımlara kıyasla, kompozit malzemelerin enerji emilimi daha iyi ve kütleleri çok daha az olduğu görülmüştür. Optimize edilmiş kompozit çarpışma kutuları,
alüminyum tasarımlara göre de daha fazla ağırlık tasarrufu sağlamıştır[4].
Bu çalışmada 1000 kg ağırlığa ve 10 km/h hıza sahip hareketli bariyer tampon, kompozit kaplama, tampon takviyesi ve çarpışma kutularından oluşan bir otomobilin ön bölümüne çarptırılmıştır. Tamponun üzerinde kompozit kaplama varken ve yokken deformasyona uğrayan elemanların enerji sönümleme kapasiteleri incelenmiştir.
2. Sonlu Elemanlar Analizi
Yapılan bu çalışmada ilk olarak çarpışma modeli SolidWorks programında kabuk eleman olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan bu
çarpışma modeli HyperMesh programında sonlu elemanlarına ayırılmıştır. Sonlu elemanlara ayırma işlemi esnasında rijit duvar, çarpışma kutusu, tampon, kompozit kaplama ve tampon takviyesi mesh işlemine tabi tutulmuştur. Mesh boyutu 10mm
alınmıştır. Sonlu elemanlarına ayırılmış kabuk eleman modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Çarpışma modeli
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Şekil 2. Deformasyona uğramış çarpışma modeli

Tasarlanan model üzerindeki parçaların malzeme teknik özellikleri, kontak algoritmaları ve sınır şartları LS-PrePost programı
ile hazırlanan kartlar ile gerçekleştirilmiştir. Malzemelerin teknik özellikleri LS-PrePost programının ara yüzü içerisindeki
*MAT komutu kullanılarak atanmıştır. Tampon ve tampon takviyesi için hafif çelik, çarpışma kutuları için ise alüminyum
(Al-6063-T5) malzemelerinin teknik özellikleri *MAT komutu altından bulunan 024_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY
sekmesine girilmiştir. Rijit duvar ve hareketli bariyer için ise aynı komut altından seçilen 020_RIGID sekmesi kullanılarak
duvara ve hareketli bariyere rijitlik özelliği tanımlanmıştır.

Tablo 1. Hafif Çelik ve Al-6063-T5 malzemelerinin teknik özellikleri[5-6]
Malzeme Türü

Yoğunluk (ρ) (kg/mm3)

Elastik Modül (E) (GPa)

Poisson Oranı

Hafif Çelik

7,85x10-6

210

0,30

Al-6063-T5

2,70x10-6

64

0,30

Tamponun üzerinde bulunan kompozit kaplama malzemesi için cam-elyaf takviyeli polimer malzeme kullanılmıştır. Bu malzemeyi
tanımlamak
için
LS-PrePost
içerisindeki
*MAT
komutunun
altında
bulunan
054/055ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE kartı kullanılmıştır. Bu kart içerisine yazılan malzemenin bazı teknik özellikleri
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. MAT54 için Cam-Elyaf takviyeli polimerin malzeme özellikleri [1]
Sembol

Parametre

Değer

ρ

Yoğunluk

2,0x10-6 kg/mm3

Ea

Elastik Modül (Boylamasına)

37,9 GPa

Eb=Ec

Elastik Modül (Enlemesine)

11,5 GPa

ν

Poisson Oranı

0,081

Gab=Gbc=Gca

Kayma Modülü

4,5 GPa
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Xc

Boylamasına Basma Dayanımı

484 GPa

Xt

Boylamasına Çekme Dayanımı

936 GPa

Yt

Enlemesine Çekme Dayanımı

25,7 MPa

Yc

Enlemesine Basma Dayanımı

143 MPa

Sc

Kayma Dayanımı

16,1 MPa

LS-PrePost programı içerisinde kompozit kaplama oluşturulurken malzemenin teknik özelliklerinin yanı sıra katman sayısı,
her bir katmanın kalınlığı ve fiber açısı gibi özelliklerde karta tanımlanmıştır.
Tablo 3. Kompozit kaplama için bazı teknik özellikler
20
0,4 mm
8 mm
±75°

Katman Sayısı
Her Bir Katmanın Kalınlığı
Toplam Kalınlık
Fiber Açısı

Şekil 3. Kompozit kaplama görünümü

Şekil 3’te kompozit kaplamanın katman sayısı görülmektedir. Son aşamada ise sonlu elemanlarına ayırılan ve malzeme kartları
oluşturulan modelin çarpışma analizleri LS-DYNA programı ile gerçekleştirilmiştir.
3. Sonuçlar
LS-DYNA sonlu elemanlar analizi programı ile yapılan çarpışma analizleri hızı 10 km/h ve ağırlığı 1000 kg olan hareketli
rijit bariyerin kinetik enerjisi tükenene kadar gerçekleştirilmiştir. Burada deformasyona uğrayan parçaların sönümlediği toplam enerji ve özgül enerji sönümlemeleri kapasiteleri incelenmiştir.
Tablo 3. Analizler sonucunda sönümlenen enerji miktarları

Kompozit Kaplama VAR
Kompozit Kaplama YOK

Çarpışma Anında
Enerji Sönümleyen
Parçalar

Sönümlenen
Enerji (kJ)

Kütle
(kg)

Özgül Enerji Sönümleme
Kapasitesi (kJ/kg)

Kompozit Kaplama

1,864

35,107

0,053

Tampon

2,285

40,237

0,056

Tampon

1,850

40,237

0,046

Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;
 Kompozit kaplaması olan çarpışma modeli incelendiğinde çelik tamponun sönümlediği enerji, kompozit kaplamanın
sönümlediği enerjiden daha çok olduğu görülmektedir.
 Her iki çarpışma modelindeki çelik tamponların sönümlediği enerji kıyaslandığında, kompozit kaplaması olan çarpışma modelindeki çelik tamponun daha çok enerji sönümlediği görülmektedir.
 Çelik tamponun üzerine kompozit kaplama yapılmasının çarpışma dayanımını geliştirdiği saptanmıştır.
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Abstract
In the present age, human abilities are transferred to inanimate beings, creating different artificial intelligence, communicating
among these objects, making decisions and acting in accordance with these decisions. When it is looked at the technologies
and developments made for this purpose, we often come across wireless sensor networks and many sensor technologies. It is
almost impossible not to mention the sensors when talking about a smart life. An inseparable part of smart cities is the transportation and traffic in the cities. For traffic, that is one of the major problems in the world, and for traffic accidents are required
that countries should take measures in this regard. Intelligent transportation systems are occurred by using smart technology
in this area. These solutions are got mostly thanks to sensors. Sensors play an active role in the determination of the number
of vehicles on the roads from the determination of the traffic density to the driving controls of the drivers. The initial question
of this study is as follows: ‘Which sensors are used in which areas of smart transportation systems and for what purpose?’. In
this research, the studies in the literature and the applications where the sensors are used for the purpose of intelligent transportation are examined and conceptual analysis is performed. As a result, the sensors used in this regard are identified and
classifications are made among these areas of use in traffic. Moreover, it is aimed to contribute to the academic literature for
further applications, which will be developed to address the problems related to the safety of the drivers in traffic and their
level of satisfaction in their journeys.
Key Words: Intelligent Transportation Systems; Sensor, Smart City; Wireless Sensor Networks;

1. Introduction
Nowadays, the growth of cities makes it impossible for people to go from place to place without using any transportation
vehicles. For this reason, the outgrowth of vehicles on the roads occurs in an uncontrolled manner. This increase not only
causes great damage to the environment but also increases the waiting times on roads for people and causes various accidents.
Studies aiming to eliminate these ailments and raise the welfare level of the society are being carried out. These systems, in
which current traffic conditions can be monitored through various algorithms, where immediate intervention can be made
when necessary, and which have the necessary equipment for both the driver and the road safety, are generally referred to as
Intelligent Transportation Systems. It is seen that these systems will be of great benefit to passengers, drivers, pedestrians and
any objects that are on roads [1].
Sensor and communication technologies are the basis of intelligent solutions that will significantly reduce the traffic problem
in large settlements [2, 3]. Low cost and highly efficient sensors are based on sensor and sensor nodes. Sensor nodes combine
to form a wireless ad hoc network. Thanks to the microcontroller, transceiver, memory, and necessary power supply within
the sensor nodes, data from many sensors connected to the node are received, evaluated and stored in memory. Communication
in these wireless networks is provided in the form of infrared, radio frequency or optical communication. Sensors that are
embedded in these objects are used in order to enable communication of inanimate beings and their own movements by transferring physical life to cyberspaces. A number of data mining and cloud computing algorithms are designed to retrieve the
desired data that are retained at the sensor nodes, to use them as needed by uploading them to a cloud system. In the transportation sector, the same system can be monitored and controlled remotely thanks to both the sensors installed on the roads and
the sensors installed in the vehicle. In addition, the communication between the vehicle and the control center and the vehicle
can be made through certain protocols in order to ensure safety and regular flow [4]. In this study, it is investigated how smart
transportation is possible by sensors and for what purposes where they are used. Sensors are said to lead to major changes in
traffic management through wireless networks. Furthermore, it is stated that the efficiency will be kept high by installing
sensor-based road systems because of their costs [5]. In this respect, sensor technology is an integral part of intelligent transport
and traffic systems.
Sensors are divided into 2 according to the area where they are used in intelligent transportation systems concept. The first of
these is the sensors placed on the roads. Thanks to the sensors located on and under the road, problems, and accidents on the
*Corresponding author, E-mail: lpolat@konya.edu.tr
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roads are prevented and reduced, and life and property safety is ensured. In the second part, there are sensors placed in the
vehicles. These sensors enable the driver to focus their attention on their trip and increase their safety and satisfaction by
providing the driver with the necessary information about the road. In the course of this study, sensors on the roads and their
places of use, and then sensors that are located in vehicles are going to be explained and the purpose and types of these sensors
will be specified.
2. Traffic Lane Sensor Technologies
Sensors on highways play a major role in the implementation of intelligent transport systems. In these applications, the main
points targeted by these sensors and wireless networks formed by the sensors are as follows [6, 7];
•
•
•
•

First of all, to ensure the safety of life, to reduce accident and damage rates,
Allocating information about physical conditions like weather, road conditions to drivers and controllers,
Guiding ambulances and firefighters by means of shortcuts for emergencies,
Optimizing the capacity of the road and thus eliminating traffic congestion.

In order to realize the above-mentioned purposes, sensors and wireless sensor networks on the roads are examined in 2 groups.
The first of these is the sensors over the traffic lane. The second group is the sensors that are buried under the traffic lane.
These sensors are mentioned in sub-titles in the continuation of our study.
2.1. Sensor Technologies Over the Traffic Lane
These sensors, which can be located on the sides of the road, in the middle or above, do not require any infrastructure or
installation. In general, these sensors are effective at image acquisition and at the processing point of these images, thanks
to algorithms through the traffic can be reached a number of provisions and can be enabled them to take action. These sensors
are positioned in different places according to their intended use. For example, microwave and radar sensors are placed adjacent to or on the traffic lane, while camera sensors are placed on traffic signs, lamps. It is also said that sensors are installed in
tall buildings on the side of the traffic lane for a wide area control and radio towers are built for these [8].
As mentioned above, there are many types of on-traffic lane sensors placed in different parts and areas of the road for different
purposes. Tewolde's research on this subject and Mimbela et al's project on this subject are examined and sensors over the
traffic lane and their functions are brought together in Table 1 below.
Table 1. Sensors Over The Traffic Lane and Their Functionalities [8, 9]
SENSOR NAME

Camera

Microwave Radar Sensor
Infrared Sensor
Ultrasonic Sensor

Passive Acoustic Array Sensor

FUNCTIONALITY OF THE SENSOR

It is used to digitalize the images on the traffic
lanes and to interpret them after processing
them.
It is used to detect vehicles on the traffic lane
and to determine the speed of vehicles and the
distance between them.
It is used for tracking traffic flow.
It is used in determining the number of vehicles
in traffic, analyzing the current situation and
calculating the occupancy rate of the traffic
lane.
It is used to determine the noise level by calculating the acoustic energy in traffic, and to determine the occupancy rate of the road.

2.1 Embedded Sensor Technologies to The Traffic Lane
They are the sensors that are embedded in the traffic lane foundation or attached to the surface of the highway during construction and adjacent to the lanes [8]. They provide more detailed and robust information about vehicles and traffic, but they
have many disadvantages. These; the high cost of maintenance and installation of the sensors, these mentioned processes take
longer, lead to traffic congestion by disrupting the order of the traffic lane [10].
There are different types of sensors used for vehicle conditions, traffic density measuring. Table 2 shows the types of sensors
embedded in the traffic lane and what they are used for.
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Table 2. Embedded Sensor Technologies to The Traffic Lane and Their Functionalities [8, 9, 11]
SENSOR NAME

Pneumatic Road Tube Sensor
Inductive Loop Detector - ILD
Magnetic Sensor

Piezoelectric Sensor

FUNCTIONALITY OF THE SENSOR

It is used in the classification of traffic density levels by
performing the existing traffic analysis.
It is used to determine vehicle crossings, number of vehicles and accordingly road occupancy rate.
It is used to detect moving or not moving vehicles on the
highway. It is also preferred for measuring traffic density.
By learning the number of axles, axle spacing and weight
of vehicles on the traffic lane, it is used in vehicle
classification, as well as in determining the speed of the
vehicle.

As indicated in the table, magnetic sensors and inductive loop detectors are used to measure the traffic density of the road
in which they are located. However, it is reported that the networks formed by magnetic sensors are less costly than the
other and provide faster data transmission due to the presence of many sensor nodes and an access point in the network
[12].
3. Sensor Technologies Inside of The Vehicle
Due to the development of the automotive sector and accessible to all segments, billions of vehicles in traffic are used. According to Tüik 2018 data, there are approximately 23 million automobiles, vans and motorcycle vehicles registered in Istanbul
[13]. Millions of major or minor damaged accidents occur in our cities caused by the driver or vehicle. In order to avoid such
mishaps, the vehicles designed in the ITS concept are equipped with high-end technologies to ensure that the driver and other
drivers have a safe journey.
Information and communication technologies in vehicles designed so far are not as frequent as they are today. Only the power,
speed, and stability of the vehicle on the road are prioritized. However, it is now seen that vehicles do not depend on just
drivers' abilities, but on design and artificial intelligence. Many sensors in the vehicle are involved in the construction of the
mentioned artificial intelligence and in the interaction of the vehicle with other vehicles and any signs or symbols on the line
it is traveling to. In this way, by creating a wireless sensor network, fast and efficient data exchange from sensors is provided
[14].
For example, before information and communication technologies reached the current level, drivers were often troubled at
their destination and they lost their correct ways frequently. Now, the most suitable, fast ways to reach the destination points
are brought to us by the applications in the mobile smart devices and different options are offered along this way. The subject
of how this works is as follows; automatic vehicle identification (AVI) system GPS and RFID tags are used as sensors to
provide vehicle tracking. The flow of data in the vehicle is provided via the Controller Area Network (CAN) bus. Real-time
location information from the vehicle provides online information for the driver and the vehicle via the Internet and all other
necessary services [1].
Traffic accidents in the world and in our country occur for many reasons, but sleep is one of the most important factors. It is
said that half of the drivers who actively drive in traffic fall asleep at the wheel [15]. It is reported that the age, sex, physiological and mental states are effective in the formation of this condition [16]. Sensors placed in the vehicle, which is within the
intelligent transportation systems and which is of great importance, make the necessary determinations about sleep and give
warnings. For example, simple webcams for the day and the IR cameras for the night are placed in the car. They monitor
changes in the driver's face and react to certain actions, and by means of image processing algorithms, all these movements
are named and sent warning signals to vehicle users [17, 18]. At the same time, the movement of the vehicle on the road,
direction and wheel rotation speed, the driver is controlled by monitoring the angles [18]. Another method for the detection of
sleep is to monitor the frequency of opening and closing of the eyelids of the user, ISCAN eye-tracking systems are used in
addition to the baseball cap in order to obtain a high-resolution image of the eye and to reach certain judgments [19].
In-car sensors with areas of use such as GPS use, sleepy driver detection, as well as other uses are available. According to the
literature review, in this study, we have classified these types of usage are under 6 main headings.
•
•

Routing / Location Assistance System
Lane Change and Tracking System

500

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

•
•
•
•

Drowsy Driver Warning System
Blind Spot Monitoring System
Adaptive Cruise Control System
Object Detection and Collision Prevention System

In our study, related studies found in the literature are examined and collected in order to determine the sensor types that are
considered to be compatible with the above-mentioned fields and they are presented in Table 3.
Table 3. Usage Areas of Sensors Inside Of Vehicle and Related Sensors [9, 20, 21, 22]
USAGE AREAS OF SENSORS OF A VEHICLE

Routing / Location Assistance System
Lane Change and Tracking System
Drowsy Driver Warning System
Blind Spot Monitoring System
Adaptive Cruise Control System

Object Detection and Collision Prevention
System

RELATED SENSORS

Gyro Sensor
Accelerometer Sensor
Radar Sensor
Speed Sensor
Camera
Camera
Camera
Radar Sensor
Light Detection, Laser Imaging - LIDAR
Laser Scanner
Radar Sensor
Proximity Sensor
Ultrasonic Sensor
Electromagnetic Sensor
Radar Sensor
Laser Sensors

3. Conclusion & Related Work
Today, it is possible to reach information from anywhere and anytime with the spread of advanced wireless sensor networks
to physical environments, by creating ad - hoc networks, by sensing, communicating and exchanging data between sensors.
In the introduction part of our study, the working principle of the sensors is mentioned.
If one of the major problems experienced all over the world especially in developed countries is the subject of traffic, the
necessary applications are carried out in order to reach a solution with the Intelligent Transportation Systems that have been
created by these sensors and gathered under one roof. In our study, transportation problems and solutions are investigated. In
fact, it is determined how these intelligent solutions, which are promised and presented, are realized thanks to sensors and
what kind of sensors are used for this purpose. It is seen that the optimum efficiency of the traffic lanes is achieved based on
the sensors and the information obtained from them. At the same time, traffic lane sensors and other mentioned sensors play
an important role for the safety of all drivers who drive vehicles on the road, and for keeping the trip satisfaction levels of
drivers high. On a large scale, the areas where sensors and wireless sensor networks are actively used in traffic, transportation
and on the vehicle are listed below:
•
•
•
•
•
•

To monitor and follow the traffic flow (access to occupancy and usage rate about the road),
Determination of the status of vehicles in traffic (determination of vehicles standing or moving, vehicle speed, evaluation of the distance between vehicles),
Monitoring traffic flow and ensuring control (providing safety of drivers, pedestrians and other related objects on the
road),
Getting vehicle driving of drivers efficient and safe,
Realization and elimination of all problems that may occur in traffic in advance,
Not keeping driving and vehicle control connected to the driver only.

It is thought that our research can be considered as a basis for the studies, projects, and activities planned to be developed on
these subjects. Any problems that may disturb safety and peace in traffic or in the vehicle are detected. And once it has been
determined that this problem will be solved by sensors, it is desirable to be assisted in where and how such sensors can be
used. In the continuation of our study, it is aimed to realize the applications that will ensure the safety of the driver with sensor
technologies that are inside of the vehicle we have identified here.

501

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

References
[1] Tewolde, G. S. (2012, May). Sensor and network technology for intelligent transportation systems. In 2012 IEEE International
Conference on Electro/Information Technology (pp. 1-7). IEEE.
[2] Abdelhamid, S., Hassanein, H. S., & Takahara, G. (2014). Vehicle as a mobile sensor. Procedia Computer Science, 34, 286-295.
[3] Guerrero-Ibáñez, J., Zeadally, S., & Contreras-Castillo, J. (2018). Sensor technologies for intelligent transportation systems. Sensors,
18(4), 1212.
[4] Mukhtar, A., Xia, L., & Tang, T. B. (2015). Vehicle detection techniques for collision avoidance systems: A review. IEEE Transactions
on Intelligent Transportation Systems, 16(5), 2318-2338.
[5] L. Latto, «www.connectorsupplier.com,» Connector Supplier + Cable Assembly Supplier, 17 05 2013. [Çevrimiçi]. Available:
https://www.connectorsupplier.com/040213-cs-intelligent-transport-systems-sensors/. [Accessed: 01 02 2019].
[6] Guerrero-Ibáñez, J., Zeadally, S., & Contreras-Castillo, J. (2018). Sensor technologies for intelligent transportation systems. Sensors,
18(4), 1212.
[7] An, S. H., Lee, B. H., & Shin, D. R. (2011, July). A survey of intelligent transportation systems. In 2011 Third International Conference
on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (pp. 332-337). IEEE.
[8] Dar, K., Bakhouya, M., Gaber, J., Wack, M., & Lorenz, P. (2010). Wireless communication technologies for ITS applications [Topics
in Automotive Networking]. IEEE Communications Magazine, 48(5), 156-162.
[9] Skordylis, A., Guitton, A., & Trigoni, N. (2006). Correlation− Based Data Dissemination in Traffic Monitoring Sensor Networks.
2006 ACM Conference on Emerging Network Experiment and Technology, Lisboa, Portugal, 2006.
[10] Mimbela, L. E. Y., & Klein, L. A. (2000). Summary of vehicle detection and surveillance technologies used in intelligent transportation
systems.
[11] Ding, J., Cheung, S. Y., Tan, C. W., & Varaiya, P. (2004). Vehicle detection by sensor network nodes.
[12] Cheung, S. Y., Coleri, S., Dundar, B., Ganesh, S., Tan, C. W., & Varaiya, P. (2005). Traffic measurement and vehicle classification
with single magnetic sensor. Transportation Research Record, 1917(1), 173-181.
[13] Kafi, M. A., Challal, Y., Djenouri, D., Doudou, M., Bouabdallah, A., & Badache, N. (2013). A study of wireless sensor networks for
urban traffic monitoring: applications and architectures. Procedia computer science, 19, 617-626.
[14] Kumbhar, M. A. (2012). Wireless sensor networks: A solution for smart transportation. Journal of Emerging Trends in Computing
and Information Sciences, 3(4).
[15] Heidemann, J., Silva, F., Wang, X., Giuliano, G., & Hu, M. (2005). Sensors for unplanned roadway events-simulation and evaluation.
SURE-SE Project Final Report.
[16] Dimitrakopoulos, G., & Demestichas, P. (2010). Intelligent transportation systems. IEEE Vehicular Technology Magazine, 5(1), 7784.
[17] Congar K., «www.euronews.com.tr,» 05 02 2019. [Çevrimiçi]. Available: https://tr.euronews.com/2019/02/05/tuik-verileri-acikladiturkiye-de-22-milyon-arac-trafige-kayitli. [Accessed: 01 08 2019].
[18] McCartt, A. T., Ribner, S. A., Pack, A. I., & Hammer, M. C. (1996). The scope and nature of the drowsy driving problem in New
York State. Accident Analysis & Prevention, 28(4), 511-517.
[19] Sungur, İ., Akdur, R., & Piyal, B. (2014). Türkiye'deki Trafik Kazalarının Analizi. Ankara Medical Journal, 14(3).
[20] Parmar, S. H., Jajal, M., & Brijbhan, Y. P. (2014). Drowsy Driver Warning System Using Image Processing 1.
[21] Sahayadhas, A., Sundaraj, K., & Murugappan, M. (2012). Detecting driver drowsiness based on sensors: a review. Sensors, 12(12),
16937-16953.
[22] Kozak, K., Pohl, J., Birk, W., Greenberg, J., Artz, B., Blommer, M., ... & Curry, R. (2006, October). Evaluation of lane departure
warnings for drowsy drivers. In Proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting (Vol. 50, No. 22, pp. 24002404). Sage CA: Los Angeles, CA: Sage Publications.

502

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Investigation of the Obstacle Behavior of an 8x8 Armored Amphibious
Vehicle: A Numerical Study
Ahmet Engin Avcıoğlu1,2 and Mehmet Murat Topaç3*
The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Dokuz Eylül University, 35397, Izmir, Turkey
BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., 35060, Izmir, Turkey
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Dokuz Eylül University, 35397, Izmir, Turkey
1
2

Abstract
Military vehicles are frequently operated on rough terrains which may cause comfort issues and driver fatigue. Road irregularities also affect the driving safety negatively. According to Test Operations Procedure (TOP), ride dynamics and ride quality
parameters for wheeled vehicles are investigated under 3 main titles, namely, ISO, absorbed power and half-round techniques.
Obstacle behavior of a military vehicle is basically investigated by using 2 techniques namely half-round and absorbed power.
In the scope of this work ride dynamics and ride quality assessments of an 8x8 armored amphibious vehicle were carried out.
For this purpose, firstly, proper suspension parameters such as spring rate and damping ratio were determined by using the
standard comfort criteria given in the literature. Subsequently, a detailed multibody dynamics (MBD) model of the vehicle
was built by using MSC Adams/Car™ commercial software, in order to investigate the vertical dynamic behavior of the
vehicle body for the selected suspension parameters. By using the Aberdeen Proving Ground (APG) test course and selected
obstacle types, driving simulations of the vehicle were also carried out. Thus, relevance of the vertical acceleration values of
driver’s seat was evaluated for various obstacle geometries and longitudinal vehicle speed values.
Keywords: Absorbed power; Defense; 8x8 armored amphibious vehicle; Multi body dynamics (MBD); Vehicle dynamics.

1. Introduction
Military vehicles are generally exposed to instantaneous and variable shock loads during off-road driving conditions. High
amplitude road excitations in harsh terrain conditions cause vibrations on vehicle body, which is a result of body fatigue. These
vibrations also affect the driving comfort and safety negatively. Because of their critical position, ride quality of drivers has a
great importance among the crew members.
Vibration behavior of a vehicle body greatly depends on suspension properties. Due to their kinematic and mechan-ical design
features, independent suspensions have vibration isolation advantages in comparison with the conventional solid axles. Therefore, implementation of double wishbone-type independent suspension systems in military vehicles is rapidly increasing.
There are some assessment techniques for the ride dynamics of ground vehicles. TOP 1-1-014 standard mentions some analysis techniques for evaluating ride dynamics and ride quality of ground vehicles and these are ISO, Absorbed Power and HalRound Obstacle techniques. ISO technique, which is an evaluation method described in ISO 2631-1:1997, utilizes the weighted root-mean-square (RMS) acceleration. The weighted RMS acceleration is expressed in meters per second squared (m/s2)
for translational vibration and radians per second squared (rad/s2) for rotational vibration. The absorbed power technique is a
measure of the rate at which energy is absorbed by a human subjected to ride vibration. It is accepted as a measure of human
tolerance to vibration for military vehicles negotiating rough terrain. The absorbed power for a given location and axis is
computed by multiplying the acceleration power spectral density spectrum by the appropriate transfer function and integrating
the resultant spectrum [3]. In the scope of this work, Absorbed Power and Hal-Round Obstacle techniques which can be found
in the TOP 1-1-014 standard were used.
2. Multibody Dynamics Modelling
Full MBD model of the 30 metric tons, mine protected, tactical wheeled 8x8 amphibious vehicle and the kinematic structure
of the double wishbone-type independent suspension are seen in Fig. 1. Mine resistant vehicle design makes the passenger
seats rigidly attached to the vehicle body. In the MBD model, passengers are rigidly connected to the vehicle body and the
internal displacement of the connecting parts such as seat, brackets and fasteners is neglected. 8x8 armored amphibious vehicle’s seat capacity is for 12 passengers; including 1 driver, 1 commander, 1gunner and 9 crew. Crew member’s weight is
130kg/person with his ammunition. Therefore, the total crew weight in the vehicle corresponds to 1560 kg.

*Corresponding author, E-mail: murat.topac@deu.edu.tr
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a

b

Figure 1. General views of: a. the 8x8 armored amphibious vehicle b. The double wishbone suspension

The vehicle dynamics model consists of the following subsystems:
- Tire (3D contact, nonlinear vertical stiffness)
- Suspension System (Fig. 1.) (Coil spring, shock absorber, bump stop, rebound stop, bushings)
- Steering System (for 1st, 2nd and 4th axles)
- Body (Monocoque body, crew, and additional loads)
- Powertrain (Engine, transmission, transfer case, differentials)
- Brake System
2.1. Tire modeling
Since the main object of this study is determination of the obstacle behavior of the vehicle body, tire vertical stiffness is as
important as the helical spring stiffness on the suspensions. 14.00R20 mathematical tire model is used in MBD model of
vehicle. Catalogue value of linear tire stiffness and the measured non-linear vertical stiffness of 14.00 R20 run-on-flat-type
tire are compared in Fig. 2. When inner surface of tire contacts with outer surface of the run-on flat component, %36.4 difference occurs between the linear and non-linear wheel vertical forces. In simulations, 14.00 R20 tire model with non-linear
vertical stiffness was used.
Pac 2002 normally works as a single point contact tire model. By activating 3D envelope in the wheel model, the tire-road
contact can be modeled more accurate (Fig 3). The simulation step size must be chosen carefully in order to make detailed
scan of the obstacle while 3D tire passes over it. As the vehicle speed increases, the step size must in-crease at a certain rate
so that; the 3D tire can collect data on the road surface with the same precision. By this way, more realistic the effects on the
vehicle body can be observed. Since the over-sensitization of the simulation will not only change the result but also increase
the simulation time after a certain limit, the optimum value cannot be deter-mined. Results of the simulations show that step
size value is from 0.005 to 0.0015 for APG parkour simulations with 14.00 R20 3D tire model. Single obstacle passing simulation step size is around 0.001, but it also depends on obstacle geometry.

a

b

Figure 2.a. Comparison of the linear and nonlinear vertical tire stiffnesses b. Front and cross section views of run-on-flat tire
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a

b

Figure 3.a. Side view of the 3D enveloping tire contact model b. Simulation step size effect on vertical wheel travel

2.2. Suspension modeling
Characteristics of the helical spring and shock absorber used in the independent suspension system are shown in Fig.4. The
spring and shock absorber forces were divided by vertical static tire forces, therefore the ordinate of the diagrams are dimensionless. Sprung and unsprung masses are considered as a single degree of freedom mass-spring model because the vertical
wheel stiffness is much greater than carrier spring stiffness. The initial suspension system spring and shock absorber coefficients at tire contact point can be simply calculated as [10]:

c FR
mA
kR
DA 
2 cFR .mA
fA 

1
2

(1)
(2)

In this work, these coefficients were selected in the ranges of 1.0-1.5 Hz for vertical body frequency, ƒA and 02.-0.3 for
damping (Lehr) factor, DA. Hence, the reduced values of spring rate, cFR and damping ratio kR can be easily calcu-lated. By
considering the suspension ratio for spring (iF) and damper (iD), the following expressions can be written as:

c F  i F2 .c FR
k D  i D2 .k R

(3)
(4)

Where CF denotes the spring stiffness and kD is the damping coefficient [8].

a

b

Figure 4.a. Spring characteristic b. Shock absorber characteristic

3. Results and Discussion
The APG test course and obstacle (half-round and trapezoidal) simulations given in military standards were performed by
using the full MBD model of the vehicle. Since the main objective of this study is determination of the obstacle behavior of
the vehicle body, vertical RMS acceleration values obtained from the simulations were evaluated for each crew member
(Fig.5.). The driver and commander seats are also located at the farthest position from the center of gravity at the front of the
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vehicle. As a result, the calculations of the driver’s ride quality are becoming more important. According to the primary results
obtained from the MBD simulations, critical regions of the vehicle body where the highest vertical peak accelerations occur,
are the driver’s and commander’s seat as expected. The limit vertical acceleration of 2.5g is used to determine the maximum
speed at which the vehicle can comfortably pass over a specified obstacle.[3]

Figure 5. Crew seating arrangement in the 8x8 armored amphibious vehicle

Geometry of the half-round and trapezoidal obstacles given in the military standard [1] are shown in Fig. 6. Variation range
of the military standard half-round obstacle radius is given in the range between 150 mm to 300 mm in 25 mm intervals.
Height range of the military standard trapezoidal obstacles also varies between 150mm to 300mm in 25mm intervals as seen
in Table 1. Bump simulations corresponding to these geometries are also shown in Fig. 7.
For half-round obstacle
For trapezoidal obstacle

R= 100 to 400 mm[1]
H= 100 to 400 mm[1], L= 200 to 500 mm[1] => L= H+100mm (inference)

Figure 6. Obstacle dimensions

Table 1. Maximum vehicle speeds for a peak value of 2.5g
Obstacle radius / height (mm)
Obstacle type
150
175
200
225
250
Half-round obstacle (km/h)
> 90
> 90
> 90
71
35
Trapezoidal obstacle (km/h)
> 90
> 90
79
44
36

a

275
28
31

300
25
29

b

Figure 7. Obstacle performance simulations: a. Half-round obstacle b. Trapezoidal obstacle

Simultaneous passing of left and right wheels on the same axle over the standard geometry obstacle test was simulated. Hence,
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peak values of vertical driver’s seat acceleration for obstacles were obtained. For each obstacle, the linear vehicle speed was
increased until the peak value of 2.5g is reached. Thanks to high mobility suspensions of the vehicle, 200 mm half-round and
175 mm trapezoidal type obstacles were passed without disturbing absorbed power by driver with a maximum simulation
speed of 90 km/h. Obstacles of 300 mm size mean significantly high amplitudes even in terrain conditions. Despite such road
disturbances, the vehicle speeds can reach up to 25 km/h. as shown in Fig. 8.

Figure 8. Maximum vehicle speeds for a maximum peak value of 2.5g vertical acceleration limit

3.2. Simulations for APG parkour
Simulations performed on APG test course (Fig. 9.) by using various vehicle speeds were divided into seven levels in the
range of 30-90 km/h. The test course is mainly used for stabilization testing of fire control system on combat vehicle. The 390
m long test course consists of symmetrical and asymmetrically arranged obstacles with A and B type trapezoidal geometries
[2]. Type A and type B obstacles have the same length and width but different heights of 110 mm and 150 mm for type A and
type B obstacles respectively.

Figure 9. 8x8 armored amphibious vehicle on APG test course

Table 2 shows the absorbed power values that calculated for the driver’s seat during APG test course simulations at different
speeds. When an 8x8 armored amphibious vehicle enters the APG course with a speed of 70 km/h, the absorbed power value
of 5.856 W occurs at the driver's seat (Table 2.). Since passing over obstacles affects vehicle speed, 70km / h course entry
speed corresponds to the average course speed of 66 km/h. As a result, 66 km/h average speed is the highest speed at which
the vehicle can complete the APG test course without exceeding an upper limit of 6W absorbed power [3]. The graphic version
of absorbed power in Table 2. is also shown in Fig. 10. It can be also observed that during the APG test course simulations,
the vertical acceleration value on the driver did not exceed 2.5 g at any vehicle speed (Fig. 11.).
Table 2. Results for APG test course
Vehicle Speed (km/h)
Parameter
30
40
50
60
70
Absorbed power (Watt)
1.024
1.884
2.845
4.289
5.856
Average parkour speed (km/h)
29.8
39.7
49.2
57.2
66.0
Maximum pitch angle (deg)
2.34
1.58
1.37
1.43
1.24
Start – average speed difference percent (%)
-0.67
-0.75
-1.60
-4.67
-5.71

80
8.640
75.6
1.13
-5.50

90
12.857
85.3
1.10
-5.22
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Figure 10. Absorbed power values for APG test course

Figure 11. APG test course driver seat vertical accelerations

4. Conclusions
Results drawn from this study are summarized as follows:
-For the selected suspension components, 200 mm half-round and 175 mm trapezoidal type obstacles can be passed at a
maximum simulation speed of 90 km/h which satisfies the comfort criteria for driver in terms of the absorbed power.
-66 km/h average speed is the highest speed at which the vehicle can complete the APG test course without exceeding an
upper limit of 6 W absorbed power.
-In order to increase the maximum comfortable speed value, a seat suspension can be implemented.
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Abstract
In this study, the alternator used for battery charging in vehicles with internal combustion engine was used as electric motor.
When the diode tray is removed, the alternator is close to the three-phase brushless DC motor. The reason for choosing such
a conversion in this way is to recover the alternators in the end-of-life vehicles and to provide the electric motor in a cheap
and easy way while converting the gokart-style small power vehicles into electricity. In the scope of the study, a three-phase
inverter circuit was designed using mosfets as the switching element, and the switching signals of the inverters were generated
by using Arduino with pulse width modulation method. The operation of the system has been tested by integrating the drive
circuit and the motor.
Keywords: At least four keywords; In alphabetical order; Separated by semicolon; Design of experiments

1. Introduction
In today's conditions where electric vehicles are gaining importance again, these vehicles should be introduced and disseminated technically. These vehicles, which consist of electric motor, motor driver and battery systems, should be provided with
the appropriate selection of the systems within them and they should work in integration with each other. In this study, a design
that can be easily implemented in school laboratories is aimed. When the automobile battery charge alternator available in the
laboratory is modified, it shows similar features as a brushless direct current motors (BLDC). The samples of this situation
can be seen on the web. After considering this samples, a driver system is designed to drive this motor. The motor and driver
system, will be also integrated to a go-kart style vehicle that can be operated with small power as a next work.
2. Structure and Working Principle of Brushless DC Motors
2.1. Structure of Brushless DC Motors
The structure of brushless DC motors (BLDC) is similar to brush DC motors; however, as indicated in their naming, they
differ in terms of whether or not they contain brushes. When the structure of brushed DC motors is examined, these motors
use the brush and commutator structure shown in Figure 1 to provide rotor movement [1].

Figure 1. Brushed DC motor [1]
*Corresponding author, E-mail: deniz.kaptan@dpu.edu.tr
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BLDC motors do not require brushes for commutation. This is done electronically. BLDC motors are more efficient than
brushed DC motors, or, in other words, when both motors have the same electrical power, more mechanical power is drawn
from the BLDC motor than the brushed DC motor. In BLDC motors, windings built into the stator make cooling easier. This
can put more load on the motor. Due to the absence of brushes, there is no loss of brushes [2]. The internal structure of the
brushless DC motors is shown in Figure 2.

(a)

(b)

Figure 2. a) Brushless DC motor with external rotor b) Brushless DC motor with internal rotor [3]

The internal structure of the transformed alternator is shown in Figure 3. When the pictures are examined, the alternator whose
diode tray is canceled is similar to the three-phase BLDC motors; but differently, it includes windings in the brush mechanism
in rotor. The machine transformed according to this structure contains the features of both dc and brushless motors. However,
it is predicted to be more similar to brushless motors.

(a)

(b)

(c)
Figure 3. Alternator structure a) Rotor b) Stator c) Brushes
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2.2. Three Phase Brushless Direct Current Motors Operation

Three-phase brushless direct current motors are also similar in structure to alternating current motors. PWM used to drive AC
motors, etc. Such techniques should be used to drive these engines.
The BLDC motor is a kind of synchronous motor with a rotor with a magnet with a magnet for determining the position of
the rotor for electronic commutation. There are stator windings fed through an inverter. The inverter is supplied from a current
source. Synchronized with the position of the rotor, the power switches in the inverter alternate in sequence. With a position
sensor placed in the rotor or without a position sensor, ie a control algorithm without a sensor, it is determined which power
switch should switch on or off [2].
3. Motor Driver Design and Implementation
3.1. Motor Driver Circuit
When the literature is examined, the drive circuit used to drive BLDC motors is given in Figure 4.

Figure 4. Motor Drive structure [1]

In order to implement this drive system, a three-phase inverter (dc-ac converter) circuit was created. IRF3205 type mosfet is
used as the switching element in the drive circuit. IRF3205 type mosfets are preferred because of their 110 A current capacity,
fast switching, very low opening resistance and high temperature operation. This generated drive system is shown in Figure
5.
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Figure 5. Three-phase inverter circuit

In addition, Arduino type microprocessor is used to trigger the mosfets and their connections are given in Figure 6.

Figure 6. Arduino Connections

In order to drive the mosfets at the top of the inverter that will be directly exposed to the 12 volt voltage coming from the
battery, the mosfet drive circuit in Figure 7 is formed by using BD135 type transistors and various resistors. Here, two NPN
transistors are used in each mosfet drive. One of each binary transistors enables the switching of the N channel mosfet, but
while doing so, it reverses the on / off signal from the Arduino, while the other NPN transistor causes the signal from the
Arduino to be reversed again to produce the desired switching.
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Figure 7. Driver circuit of the mosfets located on the top of the inverter

In order to ensure that the motor accelerates and decelerates, the potentiometer in the connection diagram in Figure 8 is used.

Figure 8. Potentiometer for adjusting motor speed

3.2. Motor Driving Algorithm
There are 6 steps for 3 phases during motor operation. In each step, switching was performed so that only two of the 3 phases
were energized. Figure 9 shows the 6 steps used during the drive of the motor and the direction of the phase current and which
mosfet is active in each step. When performing the steps in the software, one mosfet is turned off in a step, a certain period of
time is waited and then the other mosfet is turned on. If there is a change in the lower mosfets in one step, there is a change in
the upper mosfets in the other step.
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Figure 9. Motor Driving Steps
3.3. Programming with Arduino
The pins 3, 5, 6, 9, 10, 11 on the Arduino are used for triggering the mosfets (M1, M2, M3, M4, M5, M6), which are switching
elements, and the analog input A0 pin is used for the potentiometer (pot_pin). In addition, step, wait, pwm variables were
defined and initial state assignments were made as in Table 1.a to perform the switching operation. After the necessary definitions and initial status assignments, the motor drive steps shown in Figure 9 are programmed as in Table 1.b.
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Table 1. Programming the driver circuit with Arduino
(a) Variable definitions and initial state assignments

(b) Programming of motor driving steps
// the loop function runs over and over again forever

int M1=3, M2=5, M3=6, M4=9, M5=10, M6=11;
int step=10, wa’t=15;
int pot_pin=A0, pwm;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

void loop() {
//analogRead(pot_pin);

analogWrite(M1, pwm);
analogWrite(M4, pwm);

pinMode(pot_pin, INPUT);
pinMode(M1, OUTPUT);
pinMode(M2, OUTPUT);
pinMode(M3, OUTPUT);
pinMode(M4, OUTPUT);
pinMode(M5, OUTPUT);
pinMode(M6, OUTPUT);
digitalWrite(M1, LOW);
digitalWrite(M2, LOW);
digitalWrite(M3, LOW);
digitalWrite(M4, LOW);
digitalWrite(M5, LOW);
digitalWrite(M6, LOW);

delay(step);

analogWrite(M1, 0);
analogWrite(M2, 0);
analogWrite(M3, 0);
analogWrite(M4, 0);
analogWrite(M5, 0);
analogWrite(M6, 0);
pwm=255;

delay step);

}

analogWrite(M4, 0);
delay(wait);
analogWrite(M6, pwm);
delay(step);
analogWrite(M1, 0);
delay(wait);
analogWrite(M3, pwm);

analogWrite(M6, 0);
delay(wait);
analogWrite(M2, pwm);
delay(step);
analogWrite(M3, 0);
delay(wait);
analogWrite(M5, pwm);
delay(step);
analogWrite(M2, 0);
delay(wait);
analogWrite(M4, pwm);
delay(step);
analogWrite(M5, 0);
delay(wait);
}

3.4. Application and Testing of Motor Driver
When the experiments were carried out with the designed driver, overheating occurred in the 1st mosfet and this mosfet was
damaged. In order to eliminate this error, the circuit is equipped with snubber elements consisting of capacitors and di-resistors
to protect the mosfets. A sudden change in the currents falling on the stator winding of the motor during switching means that
the motor's back e.m.f increases excessively, which means that the mosfets overheat. These snubber elements provide protection by reducing overvoltage on the mosfets. After eliminating the problems in the circuit, the operation of the circuit is tested
with DC power sources between 4 volts and 10 volts and the current amount of the drive circuit is obtained as in Table 2.
Table 2. Current amounts of the drive circuit under different voltages
Voltage [volt]
Current [amper]
4 volt
1,35 amper
5 volt
1,42 amper
6 volt
1,50 amper

516

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

7 volt
8 volt
9 volt
10 volt

1,62 amper
1,86 amper
2,23 amper
2,28 amper

In addition, under the voltages in this table, the potentiometer was held in its final position and the motor was started at a
constant speed and the motor speed was calculated by taking the rotation video of the motor as shown in Figure 10 with the
notch thrown on it. The first time the motor passes through the reference point is 6.740 [s] and the second pass is 9.275 [s].

Figure 10. Speed calculation by notching the motor

Motor speed as a result of the calculation according to the operating time in the video
9.275-6.740=2.535 [rpm]
1/2.535 = 0.394 [rpm]
0.394*60=23,67 [rpm]
as obtained.

(1)
(2)
(3)

5. Results
In this study, it is aimed to design a simple and reliable motor driver circuit which is easy to implement and does not cause
excessive cost. In the first stage of the study, a motor that can be fed is determined and a circuit that can drive this motor is
designed. The designed circuit was tested with 12 volt, 60 Ah batteries used in automobiles and fed with DC power sources
in the laboratories and tested for proper operation. During the first tests, overheating of the mosfets occurred, this heating
problem was solved with snubber circuits and simple mosfet coolers. Following these improvements, the motor was tested
with three DC sources for 5-6 volts and 3-4 amperes for long periods of time and the motor was driven smoothly. The system
is then tested with a 12 volt 60 Ah car battery and continues to be tested.
References
[1] https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/sensorless-brushless-dc-bldc-motor-control/, Accessed on: 22.08.2019.
[2] Bayraktar, H. C. (2014). Control of Brushless DC Motors. Istanbul Aydin University, Institute of Science Seminar Thesis.
[3] http://www.dynetics.eu/products/rotary-motion/brushless-dc-motors/nidec-bldc-2/, Accessed on: 23.08.2019.
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Özet
Günümüzde enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte bu ihtiyacın büyük bir bölümünü karşılayan fosil yakıtların tüketimi de artmaktadır. Fosil yakıtların yanması sonucunda karbondioksit (CO2) gibi çevreye zararlı gazlar açığa çıkmakta, küresel ısınma
sorunu gibi çevreye ciddi zararlar vermektedir. Çevrenin korunması ve gelecekteki enerji kaynakları üzerindeki belirsizlik göz
önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufu uygulamalarının kullanımına yönelik çalışmalara belirgin olarak ağırlık verilmektedir. Atık ısının geri kazanımı da bu çalışmalarda önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada,
içten yanmalı motorlarda yanma sonucunda açığa çıkan atık ısıdan termoelektrik jeneratörle elektrik enerjisi üretimi
amaçlanmıştır. Bu sayede, elde edilen elektrik enerjisi araçta elektrikle çalışan elemanların bir kısmının enerji ihtiyacının
karşılanmasına katkı sağlanabilecektir. Bu amaçla motor egzoz sistemi üzerinde 15 adet termoelektrik malzeme kullanılmış
ve deney motoruyla değişken devir deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler sonucunda egzoz sıcaklığı 285 °C’de iken maksimum
23,1 V gerilim elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Egzoz atık ısısı; Enerjinin geri kazanımı; İçten yanmalı motor; Termoelektrik; Termoelektrik jeneratör.

Generation of Electrical Energy from the Internal Combustion Engine Exhaust Heat by
Thermoelectric Method
Abstract
Nowadays, with the increase in energy demand, the consumption of fossil fuels that satisfy most of this need has been increasing. Fossil fuels that emit harmful gases such as CO2 as a result of combustion cause serious damage to the environment such
as global warming. Considering the environmental protection and the uncertainty over future energy sources, studies have
been focused on the sustainable energy resources and use of energy saving methodologies. The waste heat recovery is also an
important part of these studies. In this study, it is aimed to generate electrical energy from waste heat produced from internal
combustion engines by using thermoelectric generator In this way, the obtained electrical energy can contribute to the energy
needs of some of the electrically operated elements in the vehicle. For this purpose, 15 grain thermoelectric module has been
used and full variable speed tests have been carried out with the test engine. As a result of this tests, when the exhaust output
temperature is at 285 °C it has been yielted maximum 23,1 V voltage.
Keywords: Exhaust waste heat; Energy recovery; Internal combustion engine; Thermoelectric; Thermoelectric generator.

1. Introduction
İnsanlığın gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri olan enerjinin kullanımı, dünyada nüfus artışı, ekonomik gelişmeler,
sanayileşme ile birlikte kalkınma ve refahın artmasıyla önemli oranda artış göstermektedir [1]. BP istatistik (2018) enerji
raporuna göre, dünyada 2007 yılında tüketilen toplam birincil enerji 11588,4 milyon ton eşdeğer petrol (Mtep) iken, 2017
yılında toplamda 13511,2 Mtep enerji tüketilmiştir. Bu verilere göre dünyada tüketilen toplam enerji miktarı 10 yılda %14,23
artış göstermiştir [2]. Şekil 1’de Dünyada 2007-2017 yıllarında toplam birincil enerji tüketim miktarı verilmektedir.
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Şekil 1. Dünyada 2007-2017 yıllarında toplam birincil enerji tüketimi [2]

Şekil 2. Dünyada 2007-2017 yıllarında toplam petrol tüketimi [2]
Şekil 2’de birincil enerji kaynağının %34’ünü oluşturan ve en çok tüketilen fosil yakıt kaynağı olan petrolün 2007 ve 2017
yılları arasında toplam tüketim miktarı verilmektedir. 2007 yılında tüketilen toplam petrol miktarı 4167,8 Mtep iken 2017
yılında 4621,9 Mtep’e ulaşarak %9,82’lik artış göstermiştir [2].
Dünya da fosil yakıtların yanması sonucunda günde ortalama 91 milyon ton (Mt) CO2 gazı atmosfere salınmaktadır. 2007
yılında toplam CO2 emisyonu 30078,7 Mt iken, 2017 yılında 33444 Mt’a ulaşarak %10,06’lık artış göstermiştir [2]. IEA
verilerine göre, atmosfere salınan CO2 emisyonu miktarı 1960 yılından 2014 yılına kadar taşımacılık sektöründeki payı artış
göstermiştir. 1960 yılında CO2 emisyonunun %19,17’si taşımacılıktan kaynaklanırken, 2014 yılında bu oran %20,45’e
çıkmıştır [3]. CO2 emisyonunun artması, küresel ısınma olarak bilinen atmosferdeki sıcaklığın artmasına sebep olmaktadır.
Atmosferdeki bu sıcaklık artışı buzulların erimesine, tatlı suların buharlaşarak kuraklık oluşumuna dolayısıyla canlıların
yaşaması için uygun iklim koşullarının devam etmesine engel olmaktadır [4].
Özellikle enerji ihtiyacının artışına bağlı olarak çevreye olan zararlı etkileriyle fosil yakıt tüketiminin sürekli artması ve var
olan kısıtlı kaynak rezervlerinin giderek azalması dünya enerji politikasını yeniden gözden geçirmeye, sürdürülebilirlik ve
enerjiyi verimli kullanmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda kalkınma ile enerji kullanımının devamlılığını sağlamak ve
sürdürülemez duruma düşmemesi için önlemler alınmasını gerektiren sürdürülebilir kalkınma önem kazanmıştır. Sürdürülebilirliği sağlayan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde etmek üzerine ülkemizde ve dünyada etkin çalışmalar
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra enerjinin geri kazanımı ve enerjinin verimli kullanımı konularında çalışmalar yoğun bir
biçimde sürdürülmektedir. Buna en iyi örneklerden biri atık ısı enerjisinin tekrar kazanımıdır [5-7].
Ülkemizde ve dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan otomobillerin içten yanmalı motorlarında yanma sonucunda enerjinin %30-40’ı egzozdan ısı olarak atmosfere atılmaktadır [8]. Egzozdan dışarıya salınan böylesine büyük ısı enerjisinin bir
kısmını tekrar geri kazanmak günümüz teknolojisi ile mümkündür. Dolayısıyla son yıllarda atık ısı enerjisinin geri kazanımı
konusu üzerine otomobil egzoz atık ısısından elektrik enerjisi elde etme ile ilgili çalışmalar önem kazanmıştır [7].
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B. Orr, A. Akbarzadeh, P. Lappas, araçların yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltmak amacıyla ısıl tüpler ve TEJ kullanarak araç motorunun atık ısısından elektrik enerjisi elde etmişlerdir. 8 adet termoelektrik modül (TEM) kullanılarak yapılan
deneyde maksimum güç çıkışı 37.85W olarak gözlemlemişlerdir [9].
Cao, Luan ve Wang, otomobil egzoz atık ısısının dönüşümü için ısıl tüplü yeni bir tip TEJ prototipi geliştirmişlerdir. Buna
göre TEJ, yan yüzeylerine en iyi ısıyı tutacak şekilde optimal değerleri 15º açılı ve 60 mm olacak şekilde yerleştirilen toplam
8 adet ısıl tüp ve toplamda 36 adet TEM’den oluşmaktadır. Bu modüllerden elde edilen maksimum açık devre gerilimi 81,09
V, güç çıkışı 13,08 W, basınç düşümü 1657 Pa ve TEJ’in güç aktarım verimliliği %2,58 olarak belirlemişlerdir [10].
Wojciechowski, Merkisz, Fuc, Lijewski ve Schmidt, sıkıştırma ile ateşlemeli dizel motora monte edilen TEJ prototipi tasarlamışlardır. Tasarladıkları ısı eşanjörü modeli motorun çalışma parametrelerine bağlı olarak 0,6 – 5,0 kW egzoz gazı enerjisinin kullanılmasına izin vermiştir. Fakat yine de sıcaklık dağılımı analizi, spesifik değişikliklerin tasarıma girmesiyle birlikte
25 kW'lık ısı enerjisini bile geri kazanmanın mümkün olduğunu göstermiştir. TEM’lerin %5 verimlilikte çalıştığı varsayılırsa,
sistem 750 W maksimum elektrik gücünü elde etmeye izin verebilmektedir [11].
Liang, Sun, Tian, Shu, Y. Wang ve X. Wang, tek kademeli ve çift kademeli TEJ’leri kıyaslamışlardır. Çift kademeli TEJ’den
elde edilen güç ve dönüştürme verimliliği 600 K ve 800 K aralığında tek kademeli olandan daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Çift kademeli TEJ’in maksimum güç çıkışı 18,6 W, dönüştürme verimliliği %23,2’dir [12].
Bu çalışmada TEM’ler TEJ olarak kullanılarak bir dizel motorunun çalışmasıyla egzozdan atmosfere gönderilen atık ısıdan
elektrik enerjisi elde etmek amaçlanmıştır. Bu sayede aracın elektrik enerji ihtiyacının bir kısmına katkıda bulunulması
hedeflenmektedir.
2. Termoelektrik jeneratörden elektrik üretimi
P-tipi ve n-tipi yarı iletken malzemelerden oluşan çok sayıda ısıl çiftin elektriksel olarak seri ve termal olarak paralel
bağlanmasıyla TEM’ler elde edilir. TEM’ler genellikle TEJ ve termoelektrik soğutucular olmak üzere 2’ye ayrılırlar. Bu
cihazlar hareketsiz parçalara sahiptir ve bakım gerektirmezler. TEJ’ler elektrik santrallerinden ve otomobillerden atık ısısının
geri kazanımı için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu jeneratörler aynı zamanda uzayda ve dağlık telekomünikasyon sitelerindeki uzak alanlarda güvenilir güç sağlarlar [13].
Seebeck etkisi, sıcaklık farkının elektriğe dönüşümü olarak tanımlanır. Sıcaklık farkında iki metal ya da yarı iletken arasında
termoelektrik potansiyel farkı oluşmaktadır. Bu elektrik potansiyeline Seebeck etkisi denir [14]. TEJ, Seebeck etkisine dayanarak termal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren bir güç jeneratörüdür [15]. TEJ elektrik devresi Şekil 3’te
gösterilmektedir. Bir yüzeyine sıcak ve diğer yüzeyine soğuk etki uygulandığında sıcaklık farkından dolayı TEJ sistemi elektrik üretmektedir. TEJ sistemi, içten yanmalı motorlu araçlarda ısı olarak atılan enerjinin bir kısmının geri dönüşümünü
sağlayabilmektedir.

Şekil 3. TEJ elektrik devresi [16]
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3. Materyal ve Yöntem
TEM’in jeneratör olarak kullanılabilmesi için iki yüzeyi arasında sıcaklık farkı oluşturulmalıdır. Bu sıcaklık farkının sağlanabilmesi için sıcak yüzeyinin ısıtılması ve soğuk yüzeyinin soğutulması gerekmektedir. Bu çalışmada TEM jeneratör olarak
kullanılarak otomobillerin egzoz yoluyla atmosfere salınan atık ısısından enerjinin dönüşümü sağlanıp elektrik üretmek
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak egzozun atık ısı enerjisini TEM’in sıcak yüzeyine iletebilmek amacıyla ısı eşanjörü
tasarlanmıştır. Daha sonra soğutma sistemi tasarımı, modüllerin eşanjöre yerleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Sonuçta ölçüm
elemanlarıyla birlikte sistem içten yanmalı bir motorun egzoz çıkışına montajlanarak deney düzeneği hazırlanmış ve testler
yapılmıştır.
3.1. Deney düzeneği tanıtımı
Deney düzeneği; içten yanmalı motor, egzoz gazı için eşanjör ünitesi, soğutma ünitesi ve kontrol sisteminden oluşmaktadır.
Egzoz gazı için eşanjör ünitesi ise; ısı eşanjörü ve TEM’lerden meydana gelmektedir. Soğutma ünitesi; soğutucu, soğutma
suyu haznesi, su pompası, radyatör ve fandan oluşmaktadır. Kontrol sisteminde ise, dinamometre, ölçüm aletleri ve göstergeler
yer almaktadır. Şekil 4’de deney düzeneğinin genel görünümü verilmektedir.

Şekil 4. Deney düzeneği genel görünümü.
3.2. TEJ düzeneğinin deneysel çalışması
Şekil 5’te TEJ düzeneğinin şematik gösterimi verilmektedir. Bir dizel motorun egzoz borusuna ısı eşanjörü bağlanmıştır. 15
adet TEM’in sıcak yüzeyi ısı enerjisini alması için eşanjör yüzeyine temas edecek şekilde yerleştirilmişlerdir. TEM’lerin soğuk
yüzeyi için içerisinden devirdaim yapan su geçirilen alüminyum soğutucu kullanılmıştır. Soğutucu hazneden gelen ısınmış su
radyatör ve radyatöre hava üfleyen fan yardımıyla soğutularak soğutma suyu haznesine gönderilmektedir. Yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkından dolayı elektrik üreten TEJ’in ürettiği gerilim ve akım değerleri multimetreler yardımıyla ölçülmüştür.
Ayrıca ısı eşanjörüne giren ve çıkan egzoz gaz sıcaklığı ve soğutma suyu giriş-çıkış sıcaklıklarını kontrol etmek için
termokupllar kullanılmıştır.
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1. Dizel motor, 2. Isı eşanjörü, 3. Termoelektrik modüller, 4. Alüminyum soğutucular, 5. Santrifüj pompa, 6. Su haznesi, 7.
Radyatör, 8. Santrifüj fan, 9. Voltmetre, 10. Ampermetre, 11. Anahtar, 12. Termokupllar
Şekil 5. TEJ deney düzeneği şematik görünümü
3.3. Deneysel yöntem
Bir dizel motorla tam yük-değişken devir deneyleri yapılmıştır. 1800 d/d’dan itibaren yüklenmeye başlanan motor sırasıyla
1750, 1700, 1650, 1600 d/d devirlerine düşürülmüştür. Bu şartlarda yükle birlikte gerekli ölçüm değerleri alınmıştır.
4. Araştırma Bulguları
1800 d/d’dan itibaren yüklenen motorun devir ve buna bağlı olarak egzoz gazının eşanjöre giriş – çıkış sıcaklık değişimleri
Şekil 6’da verilmektedir. Motor devri 1600 d/d iken maksimum egzoz gazı giriş sıcaklığı 442 ℃ ve maksimum egzoz gazı
çıkış sıcaklığı 338 ℃’dir. Motor yükü arttıkça devir düşmekte ve eşanjöre giriş – çıkış egzoz gaz sıcaklıkları da artmaktadır.
Fakat motor devri 1600 d/d’dan daha fazla düşürülmemiştir. Çünkü yük arttırılarak düşürülen devirle beraber motor ısısı ve
dolayısıyla egzoz gaz sıcaklıkları da hızla artmaktadır. Bu durumda, egzoza bağlı eşanjör yüzeyindeki 300 ℃’ye kadar ölçüm
yapabilen ve maksimum dayanımı 320 ℃ olan TEM’lerin zarar görmesine sebep olması durumu ortaya çıkmaktadır.

Şekil 6. Egzoz gazı eşanjöre giriş-çıkış sıcaklıkları değişimi.
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Şekil 7. Motor devir – eşanjör yüzey sıcaklığı değişimi.
Şekil 7’de 1800 d/d’dan başlayarak yüklenen motorda değişen devirlere göre ısı eşanjörü yüzeyinde ölçülen sıcaklık değişimi
verilmektedir. Eşanjör yüzey sıcaklığının maksimum değeri motor devri 1600 d/d iken 285 ℃ ve minimum değeri 1800 d/d’da
70 ℃ olarak gözlemlenmiştir.
1800 d/d’den itibaren yüklenerek 1600 d/d’ya kadar düşürülen motor devrine göre TEJ’den elde edilen açık devre geriliminin
değişimi Şekil 8’de gösterilmektedir. Yük arttırılarak düşürülen motor devri neticesinde artan sıcaklığa bağlı olarak üretilen
açık devre geriliminin de yükseldiği görülmektedir. Motor devri 1600 d/d iken maksimum gerilim değeri 23,1 V ve minimum
gerilim değeri motor yükü arttırılmaya başlamadan önce 1800 d/d’da 4,88 V olarak elde edilmiştir.

Şekil 8. Motor devri – açık devre gerilimi değişimi.
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Şekil 9. Motor devri – kısa devre akımı değişimi.
Şekil 9’da 1800 d/d’den itibaren yük arttırılarak 1600 d/d’ya düşürülen motor devri ve TEJ’den elde edilen kısa devre akımının
değişimi verilmektedir. Motor devrinin azalmasıyla üretilen kısa devre akımının arttığı görülmektedir. Maksimum akım değeri
1,22 A değeri ile 1600 d/d motor devrinde ve minimum değeri motor yüklenmeye başlamadan 1800 d/d’da 0,24 A olarak elde
edilmiştir.
5. Sonuçlar
İçten yanmalı motorla çalışan otomobillerde yakıtın yanması sonucu enerjinin yaklaşık üçte biri egzozdan atık ısı olarak atmosfere salınmaktadır. Küresel ısınmaya sebep olarak çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olan CO2 gazının atmosferdeki
miktarı fosil yakıtların yanmasıyla ciddi oranda artmaktadır. Dünya’da artan enerji ihtiyacına bağlı olarak, kısıtlı kaynak
rezervine sahip olan fosil yakıtların kullanımı da artmaktadır. Bu durum ilerleyen yıllarda enerji talebini karşılamada ciddi
sıkıntılara yol açacaktır. Isının geri kazanımını sağlayarak enerji verimliliği sağlamak amacıyla yapılan bu tez çalışmasında
içten yanmalı motorlarda yanma sonucunda atık olarak atmosfere salınan ısı enerjisinden TEJ sistemi ile elektrik enerjisi
üretimi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan ölçümlere göre; eşanjöre giren ve çıkan egzoz gaz sıcaklığı ile eşanjör yüzeyindeki sıcaklık değerleri 1600 d/d’de
maksimum ve sırasıyla 442, 338, 285℃ olarak gözlemlenmiştir. TEM’lerin sınırlı dayanım sıcaklıklarından dolayı 1600
d/d’dan alt devirler için yükleme yapılmamıştır. Bu şartlarda üretilen açık devre gerilimi değeri egzoz gaz sıcaklığıyla orantılı
olarak 1600 d/d’da maksimum 23,1 V, kısa devre akımı 1600 d/d’de maksimum 1,22 A olarak elde edilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyon Başkanlığı tarafından desteklenmiştir (Proje
no: 2017-50-01-068).
Kısaltmalar
CO2

Karbondioksit

Mt

Milyon ton

Mtep Milyon ton eşdeğer petrol
TEJ

Termoelektrik jeneratör

TEM Termoelektrik modül
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Acoustic Polyvinyl Butyral Performance of Automotive Laminated Glasses
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Abstract
Glasses in cars are one of the most important parts of the passenger safety. In order to prevent injury during an accident, the
glass must not be detached from the body and should not damage the occupants when it is broken. Tempered or laminated
glass is used in automobiles in order to minimize the damages that may occur. Tempering is a special heat treatment and
increases the strength of the glass three times. It breaks down into very small pieces that do not contain a sharp tip, so that it
does not cause injury during breakage. Laminated glasses are produced by combining two or more glass plates with Polyvinyl
Butyral (PVB) layer under heat and pressure. Prevents injuries during broken glass by keeping broken pieces in place. It is
also used for the protection of life and property against external narrowing. All glasses according to ECE 43 Regulation norms;
visibility and thickness, optical deflection, vision, light transmittance, ball impact, head impact, puncture, radiation, rut-bet
and resistance to heat, perspiration and thermal shock are tested. According to the type of polyvinyl butyral used in laminated
glass, it is divided into two as acoustic or non-acoustic. Today, the noise level inside the cab has become an important criterion
in terms of customer taste and preferences. This acoustic polyvinyl butyral used in the windows provides a more acoustically
comfortable environment for passengers by reducing the noise permeability such as wind noise, engine noise and environmental traffic sound transmitted to the passenger cabin by reducing the sound permeability at high frequencies. In this article;
the production of laminated glass, tests for safety control and comparison of sound insulation perfor-mance between acoustic
polyvinyl butyral and non-acoustic polyvinyl butyral are presented.
Keywords: Acoustic PVB performance; Automotive windshield; Laminated automotive glass; Polyvinyl butyral.

1. Introduction
1.1. What is Laminated Glass?
Laminated glass is mainly used in the windshield of vehicles. Nowadays, in some cars it is possible to see laminated glass on
the door windows and rear window and sunroof. Laminated windshields have high quality standards and are manufactured in
such a way as to prevent injury from head shock during an accident (figure 1).

Figure 1. Impacted Laminated Windscreen

*Corresponding author, E-mail: pervin.calisan@tofas.com.tr
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1.2. Advantages of Using Laminated Glass
The advantages of laminated glass are such as below.





PVB minimizes the risk of fractures and injuries by keeping broken parts in place.
Prevents injuries and protects against external impacts. The PVB in the intermediate layer prevents or delays the external effect according to the glass thickness and impact size.
It provides both color protection and heat insulation by preventing the passage of ultraviolet rays by 97%. Especially
Low-E coated glass has high temperature control.
Thanks to the PVB used in laminated glass, sound is damped and noise control is provided.

1.3. Laminated Glass Production
Two flat glass plates are taken and edge cutting and edge lapping operations are performed on CNC glass cutting machines.
Screen printing is done and printing drying process takes place. By bending the mold is performed. The glasses are then
washed and made ready for assembly.
The process of heating glass plates with polyvinyl butyral (PVB-0.76mm thickness) layers to about 80-100 °C and then bonding to each other by printing method is defined as pre-lamination process. In the autoclave process, which is another step of
the process, PVB which is actually opaque in color becomes transparent and permanently adheres to the glass plates in the
autoclave device. During the autoclave, the air remaining between the glass plates dissolves in the PVB and becomes fluid,
filling all the gaps between the plates.
The resulting 3-layer laminated glass is subjected to all optical tests. Secondary processes such as roving, reference pins are
applied to the glass (figure 2).

Figure 2. Flow Chart of Laminated Glass Production

In laminated windshields, total glass thicknesses are obtained by applying PVB of 0.76 mm thickness between 2.1 mm or 1.6
mm outer layer and inner glass layer of the same thickness.
In common use, the windshield outer glass layer thickness is 2.1 and the inner glass layer thickness is 1.6mm (Total thickness
4.46mm) Table 1.
Table 1. Windscreen Thickness Values
Layer Name
Outer Glass Layer
PVB
Inner Glass Layer

Thickness (mm)
2.1
0.76
2.1 or 1.6

Laminated glasses are divided into 2 according to PVB property.
1.4. Standard Laminated Glass
It is made by placing a high purity polymer layer (PVB) in accordance with automotive standards, usually 0.76 mm thick,
between two glass plates between two glasses of the same or different thickness. Figure 3. It has superior safety and security.
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Figure 3. Standard Laminated Glass

1.5. Acoustic Laminated Glass
The difference of acoustic laminated glass from standard laminated glass is that the PVB between the two glass plates has a
high sound insulation property, fig. These windows have been developed to provide an acoustically more comfortable environment for the user in the passenger compartment by providing effective sound insulation in high noise environments. Acoustic
laminated windows are used in passenger vehicles for the purpose of reducing noise such as traffic noise, engine noise and wind
noise, as well as in construction machines that work in heavy noise pollution. Acoustic laminated glass has superior safety and
security performance as well as sound insulation.

Figure 4. Acoustic Laminated Glass

Nowadays, the noise level inside the cabin has become one of the important factors affecting the customer's taste in terms of
driving comfort. Insulation materials with different material contents are used as a sound barrier in front of sound waves in order
to reduce the sound problems carried by air from the sound sources (engine, exhaust, suction, transmission, etc.) into the cabin.
On vehicles, engine compartment, roof, floor, etc. Insulation materials used in panels such as felt, polyurethane, etc.), sound
absorption based on the reflection of sound waves and the conversion of sound energy to heat energy with the sound absorption
properties of vehicles or noise sources such as traffic noise in the cabin to reduce the sound level transmitted to the cabin. .
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However, the windows in the vehicles are one of the important transmission routes in terms of their size in terms of engine noise,
road noise, wind noise and the transmission of traffic noise to the cabin by air. Applications such as acoustic film layer placed
between glass thicknesses and different glass thicknesses are the main solutions used in glass for sound insulation.
1.6. Windshield Sound Transmittance Test and Car Cab Interior Noise Level Measurements
In vehicles, the sound insulation performance of the glass is measured by sound permeability tests (Transmission Loss Tests).
Conduction loss tests are performed on the stationary vehicle as shown in Figure 1, based on the acoustic reciprocity principle.
According to this principle, the loss of sound transmission from outside the car into the cabin is calculated by the difference
between the sound pressure level produced by the sound source placed at the driver's ear level and the sound pressure levels
measured by four microphones placed around the windscreen outside the vehicle as shown in figure 2.
Eq. (1) is used to calculate loss of voice transmission:
𝑁𝑅 = 𝐿𝑝(𝑠) − 𝐿𝑝(𝑟) = 20 log(𝑃𝑠⁄𝑃𝑟)

(1)

Where Lp (s) and Lp (r) refer to sound pressure levels in dB in the source and receiver areas, respectively. Ps and Pr also
indicate the sound pressure levels in terms of pascal in the source and receiver area, respectively as shown on figure 5.

Figure 5. Transmission loss test due to reciprocity principle

Figure 6. Transmission loss test for windscreen

In order to improve the acoustic comfort level of a vehicle, the effect of the acoustic film layer applied on the windshield is
primarily determined by conduction loss measurements on the stationary vehicle according to the reciprocity principle. The
measurements were carried out with the same thickness glasses with and without acoustic film on the vehicle positioned in
the semi-anechoic chamber. As shown in Figure 8, it was determined that the glass containing the acoustic film improved the
sound transmission level in the frequency range of 1600Hz - 6300Hz, on average 4.3dB.
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Figure 7. Effect of acoustic film layer applied on windshield on transmission loss level

In order to determine the effect of the improvement seen in the 1600Hz - 6300Hz range in stationary conditions on the perception of the customer, measurements were made on the same vehicle with and without acoustic film on the test track during
the third gear full acceleration maneuver. As can be seen in Figure 9, the measurements have shown improvements in total
sound level of 2dB (A) and sensation index up to 3%.

Figure 8. The effect of the acoustic film layer applied on the windshield on the acoustic comfort level inside the cabin (3rd gear full
throttle acceleration)
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The sensory index level is a measurement parameter that indicates what percentage of people inside the cabin are perceived
by the other party, and a 2% change in sensory index is indicated as a difference that can be easily perceived by customers.
In order to determine the effect of glass thickness on acoustic comfort level, similar measurements were carried out with two
different windshields with 4.46mm and 4.96mm thickness, and the results were examined. As shown in Figure 10, the transmission loss measurements on the stationary vehicle showed improvements up to 1.5dB in the 200Hz - 10000Hz frequency
range.

Figure 9. Effect of windscreen thickness on transmission loss level

As shown in Figure 11, low level improvements of up to 1% were observed in the measurements carried out in the third gear
full acceleration maneuver while driving on the test track.

Figure 10. Effect of windshield thickness on acoustic comfort level in the cab (3rd gear full throttle acceleration)

2. Conclusions
It was determined that the acoustic PVB film layer applied to the windshield was effective especially in the frequency range
of 1600Hz to 6300Hz. The increase in glass thickness was effective in a wider frequency band than the acoustic film layer
(200Hz-10000Hz), but when the sound insulation performance was examined, it was observed that the acoustic film layer was
more effective than the increase in glass thickness. In the maneuvers reflecting customer driving (3rd gear full acceleration
and driving at high speeds), it was found that the acoustic film layer had a low effect on the total sound level, but in the
automotive industry, a significant improvement in the sensory index which was more consistent with customer perception.
Particularly in passenger vehicles where airborne noise problems occur, the use of an acoustic film layer provides a significant
improvement in customer perception or sensation.
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Nomenclature
PVB

Polyvinyl Butyral
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Özet
Bu çalışmada deneysel verilerden elde edilen sonuçlar kullanılarak dizel yakıtı ile çalışan taşıtlarda çift yakıt sistemi (doğal
gaz + motorin) kullanımının sağlayacağı muhtemel yakıt ekonomisi hesaplanmıştır. Motorin ile çalışan bir dizel motoru, çift
yakıt sistemi ile çalışacak şekilde modifiye edilmiş ve bu motor üzerinde deneyler yapılmıştır. 16 Nm, 12 Nm, 8 Nm ve 4 Nm
yük konumlarında gerçekleştirilen deneylerde, önce motorin yakıtı kullanılarak deneyler yapılmış ve yakıt tüketimleri ölçülmüştür. Ardından her bir deney için silindir içerisine motorin yakıtının girişi kısılarak yükün yarıya düşmesi sağlanmış ve
azalan motor yükü silindir içerisine doğalgaz yakıtı sevk edilerek tamamlanmıştır. Yakıt ekonomisinde, 16 Nm yük konumunda %25,91, 12 Nm yük konumunda %21,63, 8 Nm yük konumunda %4,68, 4 Nm yük konumunda ise %2,63 oranında
iyileşmeler gerçekleştiği görülmüştür. Bu veriler incelendiğinde, yük taşıma amacı ile kullanılan ağır vasıta taşıtlara çift yakıt
sistemi uygulanması ile vasıta başına yıllık 6483 Avro, 41231 TL (1 € = 6,36 TL) yakıt tasarrufu sağlanabileceği tahmin
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çift yakıt sistemi; Dizel motor; Sıkıştırılmış doğal gaz; Yakıt ekonomisi.

Economic Analysis of the Use of Natural Gas in Diesel Engines
Abstract
In this study, possible fuel savings are calculated by using dual fuel system (natural gas + diesel) in vehicles working with
diesel fuel. The diesel engine, which runs with diesel fuel, has been modified to operate with dual fuel and experiments have
been carried out. The tests were carried out at 16 Nm, 12 Nm, 8 Nm and 4 Nm load positions using diesel fuel and the fuel
consumption was measured. Then, in each test, the fuel supply was reduced in half by reducing the load to half and natural
gas fuel was sent to the cylinder to complete the reduced engine load. Fuel economy improved by 25.91% at 16 Nm load
position, 21.63% at 12 Nm load position, 4.68% at 8 Nm load position and 2.63% at 4Nm load position. When these data are
examined, the application of dual fuel system for heavy vehicles used to transport loads purpose will result in fuel savings of
6483 EUR, 41231 TL (1 € 1 = 6.36 TL) per vehicle per year.
Keywords: Compressed natural gas; Diesel engine; Dual fuel system; Fuel economy.

1. Introduction
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) verilerine göre 2035 yılına kadar dünyada petrol talebinin artış göstereceği ancak
2035 yılından sonra azalma eğilimine gireceği öngörülmektedir. Azalan petrol talebinin yerini ise doğal gaz ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının dolduracağı tahmin edilmektedir [1]. Yük taşıma amacı ile kullanılan ağır vasıta kamyonlar ulusal ve
uluslararası yollarda yıllık ortalama 150 000 km yol kat etmektedirler [2]. %75,7 seviyesinde enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için enerjiyi verimli ve tasarruflu şekilde kullanmak gereklidir [1]. Bir otomobilden yılda ortalama on kat fazla yol kat
eden ağır vasıtalar için yakıt ekonomisi son derece önemlidir [3]. Taşıma giderleri arttıkça ürün fiyatlarının artması ile birlikte
buna bağlı olarak da enflasyon ve cari açıkta da artış gerçekleşmektedir [4]. Bu gibi nedenlerden dolayı ağır yük taşıtlarında
yakıt ekonomisi sağlamak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır [5-8]. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıtı ile motorin yakıtının
bir arada kullanıldığı çift yakıtlı sistemler ise bu çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutmaktadır [9]. Resim 1’de doğal gaz
dönüşümü yapılmış bir ağır vasıta taşıt görülmektedir [10].

*Sorumlu yazar, E-mail: odemirci@erzinczan.edu.tr
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(a)
(b)
Resim 1.a. Çift yakıt (doğal gaz + motorin) dönüşümü gerçekleştirilmiş ağır vasıta aracın doğal gaz tüpleri
Resim 1.b. Motor içerisine yakıt sevk borularının ve enjektör giriş noktalarının gösterimi

Bu çalışmada dizel yakıtı ile çalışan 4 zamanlı bir dizel motor, çift yakıt (doğal gaz + motorin) kullanılacak şekilde dönüştürülerek deneyler yapılmış ve bu deneylerden elde edilen veriler ile ağır vasıta kamyonlarda sağlanabilecek yakıt tasarruf miktarları tahmin edilmiştir.
2. Materyal ve Metot
Deneyler Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü, İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı’nda
yapılmıştır. Deneylerde kullanılan motorun ve yakıtların temel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Deney motorunun ve kullanılan yakıtların temel özellikleri [11,12]
Motor Tipi

4 zamanlı, Sıkıştırma ile ateşlemeli

Enjeksiyon Tipi

Direkt Enjeksiyonlu

Silindir Hacmi

395

cm3

Sıkıştırma Oranı

18:1

Maksimum Moment

19,6 Nm [2200 d/d]

Maksimum Güç

5,4 kW [3000 d/d]

Silindir Çapı x Strok

86 x 68 mm

Motorin

Doğal gaz

Setan Sayısı

40-50

-

Oktan Sayısı
Kendiliğinden Tutuşma
Sıcaklığı
Alt Isıl Değer
Yakıtın 1 atm basınç,
15 ºC sıcaklıktaki
fiziksel hali
Kimyasal Formül

-

>120

210 ºC

580 ºC

42500 kJ/kg

47140 kJ/kg

Sıvı

Gaz

C4-C12

CH4

Cussons P8160 marka tek silindirli motor test düzeneğinde yapılan deneylerde, öncelikle motor maksimum moment devrinde
(2200 d/d) çalıştırılarak 16 Nm, 12 Nm, 8 Nm ve 4 Nm olmak üzere 4 farklı yük konumunda %100 motorin yakıtı ile yakıt
tüketimi ölçülmüştür. Tüketilen motorin miktarını ölçmek için 1 g hassasiyete sahip hassas terazi kullanılmıştır. %100 motorin
yakıtı ile yapılan deneylerin ardından motorda çift yakıt ile yapılacak çalışmalar için literatürden elde edilen verilerden yük
değişim oranı %50 tercih edilmiştir [10,13-15]. Her bir motor yükü için elde edilen değer %50 oranında azalacak şekilde
motorin yakıtı kısılmıştır. Azalan bu yük doğal gaz yakıtı silindir içerisine sevk edilerek tamamlanmıştır. Doğal gaz yakıt
tüketimini ölçmek için gaz kütle akış ölçeri kullanılmıştır. Yakıt tüketimi ölçümleri motor kararlı çalışma sıcaklığına ulaştığında 5 dakika süreyle yapılmıştır. Ekonomik analiz için kg/h olarak ölçülen motorin tüketimi L/h birimine dönüştürülmüştür.
L/h olarak ölçülen doğalgaz yakıt tüketimi ise sm3/h (standart metre küp/saat) birimine dönüştürülerek analizler gerçekleştirilmiştir. 16 Nm motor yükü için örnek bir hesaplama gerçekleştirecek olursak;
Tek yakıt (%100 motorin) ile gerçekleştirilen deneylerde motorun saatlik yakıt tüketimi;
𝐵%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= 1,00776 𝑘𝑔/ℎ olarak ölçülmüştür.

Motorin yakıtının yoğunluk değeri, yakıt spesifikasyon sertifikasında 0,83 kg/L olarak verilmiştir [16]. Motorun saatte tükettiği hacimsel yakıt miktarı ise;
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𝑉%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

=

𝐵%100 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛
𝑑𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

(1)

eşitliği ile hesaplanmıştır. Burada;
𝑉%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= Saatlik hacimsel yakıt tüketimi (L/h),

𝐵%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= Saatlik kütlesel yakıt kütlesi (kg/h),

𝑑

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= Motorin yakıtının yoğunluğu (kg/L)’dir.

Örnek olarak 1,00776 kg/h olarak ölçülen saatlik yakıt kütlesi, yakıt yoğunluğuna bölünerek saatlik tüketilen yakıt hacmi elde
edilir.
𝑉%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

=

1,00776 𝑘𝑔/ℎ
0,83 𝑘𝑔/𝐿

ise 𝑉%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= 1,214 𝐿/ℎ olarak hesaplanır.

Motorinin litre fiyatı 6,29 TL olarak alınmıştır [17]. Ancak ekonomik analizde para birimi olarak Avro cinsinden de hesaplamalar yapılmıştır. 23 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 1€ = 6,46 TL olarak alınmıştır [18]. Bu bilgiler ile motorin yakıtının Avro
olarak litre fiyatı 0,97 € olarak hesaplanmış ve analizler bu değer üzerinden gerçekleştirilmiştir. Motorin yakıtının saatlik yakıt
maliyetini aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır;
𝑀%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= 𝑉%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= Motorun saatlik yakıt maliyeti (€/h)

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

× 𝐶𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

(2)

burada;
𝑀%100

𝐶 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= Motorin yakıtının litre fiyatı (€/L) ‘dır.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak;
𝑀%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= 1,214 𝐿/ℎ × 0,97 €/L

𝑀%100

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= 1,177 €/h olarak elde edilir.

Çift yakıt ile yapılan deneylerde ise motorin yakıtı kullanımı için yukarıda belirtilen yöntem uygulanmıştır. Akaryakıt istasyonlarında motorin yakıtı için litre birimi ile yakıt sevki yapılmakta ancak doğal gaz yakıtı için sm3 birimi ile yakıt dolumu
ve fiyatlaması gerçekleştirilmektedir. Akaryakıt istasyonlarında 23 Ağustos 2019 tarihi itibariyle doğal gaz yakıtı 3,94 TL/sm3
olarak fiyatlandırılmaktadır [14]. Avro para birimi olarak hesapladığımızda ise doğal gaz yakıtı 0,61 €/sm3 olarak fiyatlandırılmıştır (1€ = 6,46 TL). Gaz kütle akış ölçerinden L/dak olarak ölçülen doğal gaz yakıt tüketimi, önce L/h olarak hesaplanmış
ardından birim dönüşümleri gerçekleştirilerek sm3/h birimi olarak dönüştürülmüştür. Çift yakıt ile gerçekleştirilen yakıt tüketimine bir örnek verecek olursak, saatlik olarak 0,36378 kg/h olarak ölçülen çift yakıt motorin tüketimi, motorinin yoğunluk
değeri ile (0,83 kg/L) çarpılarak saatte tüketilen yakıt hacmi değeri olan 0,438289 L/h hesaplanır. Elde edilen bu değer motorin
yakıtı litre fiyatı ile çarpılarak (0,97 € ) çift yakıt sistemindeki motorin yakıtının saatlik maliyeti olan 0,425 € değeri elde edilir.
Doğal gaz yakıtı için örnek bir hesaplama gerçekleştirecek olursak, 16 Nm yük için çift yakıt deneyleri gerçekleştirilirken gaz
kütle akış ölçerinden doğal gaz tüketim değeri 12,2 L/dk olarak ölçülmüştür. Saatlik tüketim ise 732 L/h olarak hesaplanmış
ve birim dönüşümü yapılarak saatlik doğalgaz tüketimi 0,732 sm3/h olarak hesaplanmıştır. Bu değer doğal gaz yakıtının
pompa fiyatı olan 0,61 € değeri ile çarpılarak çift yakıt sistemindeki saatlik doğal gaz yakıt tüketim değeri 0,447 € olarak
hesaplanmıştır. Çift yakıt deneylerindeki motorin ve doğal gaz tüketimlerini topladığımızda çift yakıt sisteminin yakıt tüketim
değeri ortaya konulmuştur.

𝑀ç𝑖𝑓𝑡

𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

= 𝑀ç𝑖𝑓𝑡

𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

+ 𝑀ç𝑖𝑓𝑡

𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑑𝑜ğ𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑧

(3)
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burada;

𝑀ç𝑖𝑓𝑡

𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

= Motorun çift yakıt deneylerindeki saatlik toplam yakıt maliyeti (€/h)

𝑀ç𝑖𝑓𝑡

𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛

= Çift yakıt deneylerindeki motorin yakıtının saatlik yakıt maliyeti (€/h)

𝑀ç𝑖𝑓𝑡

𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑑𝑜ğ𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑧

= Çift yakıt deneylerindeki doğal gaz yakıtının saatlik yakıt maliyeti (€/h)

Örnek bir hesaplama yapacak olursak;
𝑀ç𝑖𝑓𝑡

𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

= 0,425 €/h + 0,447€/h

𝑀ç𝑖𝑓𝑡

𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

= 0,872 €/h olarak bulunur.

16 Nm yük konumunda %100 motorin yakıtı ile gerçekleştirilen deneylerde saatlik yakıt tüketim maliyeti 1,177 €/h iken, çift
yakıt sistemi ile yapılan deneylerde %25,91 oranında yakıt maliyetinde tasarruf sağlanarak 0,872 €/h olarak gerçekleşmiştir.
2. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Ekonomik Analiz
16 Nm, 12 Nm, 8 Nm ve 4 Nm motor yükü konumlarında %100 motorin ve çift yakıt (motorin + doğal gaz) kullanılarak
gerçekleştirilen deneylerde elde edilen yakıt maliyeti grafiği Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. 16 Nm, 12 Nm, 8 Nm ve 4 Nm motor yükü ile gerçekleştirilen deneylerde elde edilen yakıt maliyetleri

Şekil 1’de gösterilen yakıt maliyetleri grafiği incelendiğinde 16 Nm motor yükü için çift yakıt sisteminin yakıt maliyeti %100
motorin yakıtı ile yapılan deneylere göre %25,91 oranında iyileşerek 0,872 €/h olarak hesaplanmıştır. 12 Nm motor yükünde %100 motorin ile gerçekleştirilen deneylerde 0,80 €/h olan yakıt maliyeti, çift yakıt sistemi ile gerçekleştirilen deneylerde %21,63 oranında iyileşerek 0,627 €/h olarak hesaplanmıştır. Çift yakıt sistemi ile 8 Nm motor yükünde %4,68, 4 Nm
motor yükünde ise %2,63 oranında iyileşme sağlanarak yakıt maliyetleri sırasıyla 0,59 €/h ve 0,37 €/h olarak hesaplanmıştır.
8 Nm ve 4 Nm motor yüklerindeki yakıt tasarrufu oranının 16 Nm ve 12 Nm motor yüklerine göre düşük olmasının başlıca
sebebi, silindir içi sıcaklıkların düşmesi ve doğal gaz yakıtının oktan sayısının yüksek olması nedeni ile yanmaya karşı direnç
göstermesi olarak açıklanabilir [19].
2019 yılı Haziran ayı itibariyle TÜİK verilerine göre Türkiye’de 845 931 adet kamyon bulunduğu bildirilmiştir [20]. Yük
taşıma sektöründe kullanılan kamyonların 100 kilometre mesafede ortalama 32,5 litre motorin tüketimi gerçekleştirdiği ve
yılda ortalama 150 000 kilometre yol kat ettiği varsayılmıştır [2]. Reel veriler elde edebilmek için Türkiye’deki mevcut kamyon adedinin %85 oranında faal olarak ulusal ve uluslararası yollarda çalıştığı varsayılmış ve ekonomik analiz 719 000 kamyon üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bir kamyon üzerinden hesaplama yaparsak yılda 150 000 km yol kat edip 100 kilometrede
32,5 litre motorin harcayan bir kamyon yıllık 48750 litre motorin tüketimi gerçekleştirir. Motorinin litresi 0,97 Avro olarak
hesapladığımızda yıllık 47287 € motorin yakıtına para harcanmıştır. Gerçekleştirilen deneylerde değişen yüklerde değişen
yakıt tasarruf oranları elde edilmiştir. Bu yakıt tasarruf oranlarının ortalamasını alırsak ortalama %13,71 gibi bir yakıt tasarruf
oranı ortaya çıkmaktadır. Bu yakıt tasarruf oranı değerini hesaplamalarımızda referans değer olarak alırsak;
47287 € × 0,1371 = 6483€ kamyon başına yıllık yakıt tasarruf miktarı olarak elde edilir. Türk Lirası olarak ise kamyon
başına yıllık;
6483€ × 6,46 = 41880 TL yakıt tasarrufu gerçekleştirilebilir.
536

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Kamyonlar için çift yakıt sistemi montaj maliyeti ortalama 5000 € olarak değerlendirildiğinde yaklaşık 9-10 ay gibi kısa bir
süre içerisinde sistemin kendisini amorti edeceği öngörülmektedir [10,14-15].
3. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada deneysel verilerden elde edilen sonuçlar eşliğinde karayolu taşımacılığı yapan ve dizel yakıtı ile çalışan kamyonlarda çift yakıt sistemi (doğal gaz + motorin) kullanılması ile elde edilecek muhtemel yakıt tasarrufu hesaplanmıştır. Çift
yakıt sistemi ile gerçekleştirilen deneylerde %100 motorin yakıtı ile yapılan deneylere göre yakıt ekonomisinde, 16 Nm yük
konumunda %25,91, 12 Nm yük konumunda %21,63, 8 Nm yük konumunda %4,68, 4 Nm yük konumunda ise %2,63 oranında iyileşmeler gerçekleşmiştir. Bu veriler incelendiğinde, yük taşıma amacı ile kullanılan ağır vasıtalara çift yakıt sistemi
uygulanması ile vasıta başına yıllık 6483 Avro yakıt tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada tek silindirli bir dizel motordan elde edilen sonuçlarla karayolu taşımacılığı yapan taşıtlar için bir yaklaşımda bulunulmuştur. Çalışmanın karayolu taşımacılığı yapan kamyon motorları üzerinde çift yakıt sistemi dönüşümü yapılarak uygulanması ve optimum çalışma parametrelerinin belirlenmesi daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlarla, ağır vasıta taşıtların
devlet desteği alınarak çift yakıt sistemine dönüşümü teşvik edilebilir. Doğal gaz dolum istasyonlarının ülke çapında sayısının
artırılması da ağır vasıta taşıt sahiplerinin çift yakıt sistemine geçiş sürecini hızlandıracaktır.
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Araç Üstü Asansör İçin Sepet Tasarımı ve Analizi
Hamit Solmaz1, Batuhan Kızılkan1* ve Berk Telli1
1

Automotive Engineering Department, Faculty of Technology, Gazi University, Ankara, 06500, Turkey

Özet
Bu çalışmada, asansörlü taşımada kullanılan sepetin daha fazla yük taşıması ve taşıma alanının arttırılması amaçlanmıştır.
Aynı zamanda sepetin hafifletilerek tasarlanması da amaçlanmıştır. Tasarım hedeflerine ulaşıldıktan sonra sepetin taşıması
amaçlanan yüklere maruz bırakılarak yapısal analizi yapılmıştır. Hafifletilmesi amaçlanan asansör sepetinin malzemesi,
elastisite modülü ve yoğunluk değerleri farklı malzemelerde karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar neticesinde
asansör sepetinin malzemesi alüminyum olarak belirlenmiştir. Asansör sepetinin ölçüleri, taşıma kapasitesini artırmak için
maksimum alan elde edilecek şekilde belirlenmiştir. Üç boyutlu çizim ve tasarımın yapısal analizi CATIA programında
yapılmıştır. Yapısal analiz sonucunda elde edilen değerler alüminyumun elastisite değeri ile karşılaştırılmış ve emniyet
katsayısının yeterli görülmediği yerlerde iyileştirmeler yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Asansör; Elastisite modülü; Sepet; Yapısal analiz.

Basket Design and Analysis for Truck Mounted Lift
Abstract
In this study, it is aimed to increase the load area and increase the carrying area of the basket used for carrying the elevator. It
is also intended to lighten the basket. After reaching the design targets, structural analysis was done by exposing the basket to
the intended loads. The materials of the elevator basket, the modulus of elasticity and the density values of the elevator basket
intended to be alleviated were compared in different materials. As a result of these comparisons, the material of the elevator
basket was determined as aluminum. The dimensions of the elevator basket have been determined in such a way that the
maximum space is obtained to increase the carrying capacity. Structural analysis of three-dimensional drawing and design
was done in CATIA program. The results obtained from the structural analysis were compared with the elasticity value of
aluminum and improvements were made where the safety coefficient was not considered sufficient.
Keywords: Basket; Elevator; Modulus of elasticity; Structural analysis.

1. Introduction
Günümüz koşullarında değişen yaşam şartları ve taşra hayatının zorlukları sebebiyle insanların taşınma ihtiyacını doğurmuştur.
Şehirleşme ile birlikte başlayan yüksek katlı binalar inşa edilmiştir. İnsanların bu binalara taşınması güçleşmiştir. Bu binaların
kat sayılarının fazla olması ve gelişen teknoloji ile ev eşyalarındaki artışlar taşınmayı zorlaştırmıştır. Binaların yükselmesi
insanların katları çıkma zorluğu ve gündelik eşyalarını taşıması zorluğu bina içi asansörlerinin kullanımını yaygınlaştırmıştır.
Eskiden taşınan insanlar eşyalarını bina içi asansörlerle taşıyorlardı. Ancak bu taşıma asansörlere zarar verdiği için sadece yük
taşımaya özel bina içlerine yük asansörleri yapılmıştır. Bu asansörler yolcu taşıma asansörlerine göre daha büyük ve taşıma
kapasitesi daha fazladır.
Bina içi yolcu asansörlerinde site yönetiminin aldığı karar ile eşya taşımanın yasak olması ve yük asansörlerinin her binada
olmadığı için mobil nakliyat asansörleri kullanılmaya başlanmıştır. Binalarda hiç asansörün olmadığı durumlarda insan gücü
devreye girmektedir. İnsan gücünün yetemediği ve her dakikanın önemli olduğu bu dönemde insan gücünün zamana ayak
uyduramaması sonucunda asansörlü taşımacılık yaygınlaşmıştır. Neredeyse bütün nakliyat firmaları asansörlü taşımacılık
sistemine geçiş yapmıştır.

*Sorumlu yazar, E-mail: bthnkzlkn95@gmail.com
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Karryyev’in yapmış olduğu çalışmasında 8 kişilik insan asansörü tasarlamıştır. Belirlemiş olduğu değerlerden yola çıkarak;
asansör mukavemet hesapları için, kabin iskeleti ve döşemesindeki gerilmeler, karşı ağırlık karkas hesabı yapılmıştır [1].
Güvenlik tertibatı çalışması için; kabin, karşı ağırlık ve halat için eğilme, bükülme, birleşik gerilme ve ray için eğim sehim
hesaplamaları yapılmıştır [1]. Kabin yüklemesi için sertleştirilmiş V kanal kullanmıştır. Halat hesabında 5 adet 10 mm çaplı
taşıyıcı halat kullanmıştır. Tahrik kasnakların eşdeğer sayısının değerlerini kullanarak güvenlik katsayısı tespiti yapmıştır [1].
Kabin Alt ve Üst kirişlerde eğilme gerilmesi hesaplamalarında NPU 100 malzemesinin uygun olduğunu gözlemlemiştir. Kabin
iskeleti yan kirişlerinin hesaplamalarında NPL 65 malzemesinin kullanılmasının uygun olduğunu görmüştür. Kabin
döşemesinde taşıyıcı olarak 4 adet (65x65x7) profil kullanılmasını uygun görmüştür. Karşı ağırlık alt kirişinin NPU 260 ve
üst kiriş için NPU 240 malzemesinin kullanılmasını uygun görmüştür [1].
Koçer’in yapmış olduğu yüksek lisans tezinde, bir hidrolik vincin tasarımını, analizini ve optimizasyonun yapmıştır.
Tasarladığı vinç 3 m’den 10 ton kaldırma kapasiteli ve 360◦ sonsuz dönüşlü sisteme sahiptir. Bom üzerine gelen tüm kuvvetleri
ve gerilmeleri hesaplamıştır. Pro-Engineer CAD modülü ile geliştirilecek vince ait katı model oluşturulmuş ve sonlu elemanlar
yöntemi ile mühendislik analizleri yapılmıştır. Elde etmiş olduğu teorik değerler, tasarım ve analiz sonuçlarına uygun olarak
imalatını gerçekleştirmiştir. Vinç üzerinde yaptığı test ve deney sonuçlarını karşılaştırmıştır. Tasarımını yaptığı vincin,
hesaplamaları ve sonlu elemanlar yöntemini kullanarak analizleri gerçekleştirmiştir. Sonrasında gerekli optimizasyon
çalışmaları yaparak sistem için uygun konstrüksiyon belirlenmesinin ardından prototip üretimini yapmıştır [2].
Onur’un yapmış olduğu çalışmada, beş kişilik asansörün kabininin modellemesi için kullandığı boyutları belirlemiştir. Birinci
yaklaşıma göre mukavemet hesaplamaları sonucunda, üst askı kirişi için NPU 100 (100x100x6) profil kullanmıştır.
Maksimum gerilme değerini 34.52 N/mm2 bularak NPU 100 malzemesinin uygun olduğu gözlemlemiştir. Kabin alt kirişinin
maksimum gerilme değerini 13.34 N/mm2 bularak NPU 100 (100x100x6) profilin kullanılmasına karar vermiştir. Kabin yan
kirişleri için NPU 65 (65x65x5,5) profilin kullanılmasını uygun görmüştür [3].
İkinci yaklaşıma göre mukavemet hesaplamaları sonucunda, üst askı kirişi için NPU 100 profil kullanmıştır. Maksimum
gerilme değerini 32.02 N/mm2 bularak NPU 100 malzemesinin uygun olduğu gözlemlemiştir. Kabin alt kirişinin maksimum
gerilme değerini 16.4 N/mm2 bularak NPU 100 profilin kullanılmasına karar vermiştir. Kabin yan kirişlerinin maksimum
gerilmesini 9.82 N/mm2 bularak NPU 65 malzemesinin kullanılmasını uygun görmüştür. Bu iki hesaplama yönteminden de
tüm kirişler için sehim hesaplamaları yapılmış, malzeme ve profillerin uygun olduğu gözlemlenmiştir [3]. Hesaplamalar
sonrasında SolidWorks programında modelleme işlemini bitirdikten sonra Ansys Workbench programında yapısal analizini
yapmıştır. Bilgisayarda yapılmış olan sonlu elemanlar metodu ile birinci ve ikinci yaklaşıma göre bulunan değerler birbirine
yakın çıkmıştır. Analiz sonucunda seçilen malzemelerin ve boyutların uygun olduğu gözlemlenmiştir [3].
Doğan’ın yapmış olduğu yüksek lisans tez çalışmasında, üç duraklı, dört kişilik kabinli 0,63 m/s hızla çalışacak endirekt
yandan tahrikli hidrolik asansörün hesaplamalarını yapmıştır. Hidrolik asansöre ait konstrüktif değerleri belirlemiştir. Toplam
1000 kilogramlık yükü kaldıracak halatın uzunluk, maksimum çekme yükü ve emniyet katsayısını hesaplamıştır. Maksimum
çekme yükü 11733 N hesaplanmıştır. Halat standartlarından TS 1918/7 normundan 6x19 SEALE tipi lift özlü çelik telli halat
seçilmiştir. Kullanılacak olan halat sayısı 6 olarak belirlemiş ve buna göre toplam halat ağırlığını 24 kilogram ve toplam
uzunluğunu 62,4 m olarak belirlemiştir. Gerçek çekme kuvveti 1901.7 N ve emniyet katsayısı 29,4 olarak bulmuştur [4].
Hidrolik silindir seçiminde, uygun gördüğü silindire göre sistem minimum yükte, tam yükte endirekt ve direkt haldeki statik
basınçları hesaplayarak seçmiş olduğu silindirin uygunluğunu doğrulamıştır [4].
Ertürk’ün yüksek lisans çalışmasında, karşı ağırlık modellemesini ve gerilme analizini yapmıştır. Kabin kütlesini 710 kg,
beyan yükünü 300 kg, karşı ağırlık karkası içine konan ağırlık 600 kg ve karşı ağırlık karkası 112 kg olarak belirlemiştir. Bunu
sonucunda karşı ağırlığı 860 kg olarak bulmuştur. Yapılan analiz sonucunda karşı ağırlık karkasının malzemesi sade karbonlu
çelik olarak seçmiştir. Karşı ağılık karkasında oluşan en yüksek gerilme üst noktasında gözlemlemiştir. Seçilen malzemenin
akma gerilmesinden yaklaşık 1/4 ‘ü kadar olduğu görmüştür. Yapılmış olan karşı ağırlık modellemesi üzerine mekanik
frenleme kuvveti etki ettiğinde karşı ağırlık karkasında meydana gelen gerilme akma gerilmesi değerini geçtiği görülmüştür.
Bu nedenle karşı ağırlık modelinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır [5].
Birinci iyileştirme çalışmasında karkasın üst noktasına destek parça eklenmiştir. Ancak bu iyileştirme sonuç vermemiştir.
İkinci iyileştirme çalışmasında, parça çıkararak istenilen akma değerine yaklaşmıştır. Üçüncü iyileştirme çalışmasında, ikinci
iyileştirme üzerine birinci iyileştirmedeki gibi parça eklemiş ancak istenilen sonuca ulaşamamıştır. Dördüncü iyileştirme
çalışmasında ise saç malzemesinin kalınlığını arttırmış, 5 mm kalınlığındaki malzemeyi 6 ve 8 mm’ye çıkartmıştır. Dördüncü
iyileştirme çalışmasında istenilen değere ulaşılmıştır. En uygun malzemenin 6 mm kalınlığındaki karşı ağırlık modelidir [5].
Asansörlü taşıma sistemi bazı yeterliliklere sahip olmalıdır. Bu yeterliliklerin başında asansör sepetinin taşıma kapasitesi,
sepetin katlara göre değişen açı ayarı, açıyı değiştirmek için gereken enerji ihtiyacı, dayanıklılık ve kullanım ömrü gelmektedir.
Bütün bunlar karşılandığında maliyet çok yükselmektedir. Bu maliyet üreticiyi üretim ve satış açısından zorlamıştır, tüketiciyi
ise alım gücü yönünden zorlamıştır. Asansör sisteminin maliyeti açısında getirmiş olduğu zorluk sebebiyle yeni fikirlere
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Yapılan çalışmada, mobil taşıma asansöründe ihtiyaç duyulan özelliklerin araştırılmıştır. Bu özelliklerin sağlanması için yeni
fikirler ortaya konulmuştur. Araştırmalar sonuncunda sepetin kendi ağırlığı, dayanıklılığı ve maliyete göre sepetin
alüminyumdan yapılması uygun görülmüştür. Sepetin taşıma alanın arttırılması bakımından ölçüler belirlenmiştir. Ölçüler
belirlendikten sonra Catia programında üç boyutlu olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan sepet dayanmasını istediğimiz 400
kilogramlık yük altında yapısal analizi Catia programında yapılmıştır. Bu yük yayılı yük olarak uygulanmış ve yer çekim
kuvveti de hesaba katılmıştır. Analizler sonucunda üç boyutlu tasarımda iyileştirmeler yapılmıştır.
2. Materyal Metot
2.1. Asansörün tanımı
Asansör, yolcuları ve yükleri bir düzeyden başka bir düzeye taşıyan sistemdir. Asansörleri, ağır yük asansörlerinden ve
vinçlerden ayırmak gerekir. Asansörler, bir kabin veya platformdan oluşan, kılavuz raylar arasında hareket eden, iki veya daha
fazla durak arasında insan ve yolcu taşıyan sistemdir [6].
2.2. Araç üstü modüler asansör
Yüksek katlar için ideal bir yöntemdir. Aracın şasesine monte edilir, ihtiyaç halinde istenen yere gidebilir. Hidrolik sistemler
ile asansör rayları istenen kata ulaşabilir. 55 m ye kadar araç üstü asansör bulunabilmektedir. 400 kg’a kadar yük taşıyabilir.
Araç üstü modüler asansör Şekil 1’de görülmektedir [7].

Şekil 1. Araç üstü modüler asansör [8]

2.3. Şehir içi nakliyat asansörü
Genellikle nakliyat kamyonunda taşınmaktadır. İhtiyaç halinde binaya işçilerin aracılığı ile kurulmaktadır. Şebeke elektriği ile
çalışmaktadır. Bu yüzden evden uzatma kablo ile elektrik sağlanmaktadır. Daha az katlarda tercih edilen bir yöntemdir. 200
kg’a kadar yük taşıma özelliğindedir. Şekil 2’de şehir içi nakliyat asansörü görülmektedir [9].
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Şekil 2. Şehir içi nakliyat asansörü [9]

2.4. Sonlu elemanlar metodu
Doğada karşılaşılan karmaşık mühendislik problemlerinin çözümler de oldukça karmaşıktır. Problemin karmaşık olması
çözüm aşamasını da hassasiyetten uzaklaştırır. Karmaşık problemlerin kısa yoldan çözüme götürülmesi fiziksel bir sistemin
matematiksel olarak ifade edilmesi mantığına göre çalışan sonlu elemanlar metodu kullanılarak yapılabilir. Çözümsüz gibi
görünen problemler bile bu metotla çözülebilmektedir [10].
Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan sonlu elemanlar metodu (Finite Element Method) ilk kez uçak gövdelerinin
gerilme analizi için 1956 yılında geliştirilmiş olup, daha sonraki on yıl içerisinde uygulamalı bilimler ve mühendislik
problemlerinin çözümünde de kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda da bu metot ve çözüm teknikleri geliştirilmiş
ve günümüzde pek çok problemin çözümü için kullanılan en iyi metotlardan birisi halini almıştır [10].
Sonlu elemanlar metodundaki temel mantık, karmaşık bir problemi basite indirgeyerek çözüme götürmektir. Bu metotta
çözüm bölgesi, çok sayıda, basit, küçük, birbirine bağlı, sonlu eleman adı verilen alt bölgelere ayrılmaktadır. Yani kısacası,
oldukça büyük olan bir model daha kolay çözülebilen, birbirine çok sayıda düğüm noktalarıyla bağlanmış parçalara ayrılarak
çözümü kolay bir hale getirilmektedir. Düğüm noktalarının oluşturduğu ızgaraya benzeyen yapıya ağ (mesh) denir. Bu ağ,
yapının belli yükleme koşulları altında nasıl davranacağını belirleyen malzeme bilgileri ile programlanmıştır. Düğüm noktaları
yapının çalışma koşulları altında ortaya çıkan gerilme seviyelerini verir. Hesaplanan gerilme seviyesine göre yapının ilgili yük
altındaki davranışı gözlemlenir [10].
2.5. Üç boyutlu modelleme ve yapısal analiz
Tasarımı yapılacak olan sepetin ölçüleri, ortak çalışılan sanayii kuruluşu ile belirlenmiştir. Ölçüler belirlendikten sonra tasarım
Catia V5 programında modellenmiştir. Şekil 3’de sepetin ana ölçüleri görülmektedir.

Şekil 3. Sepetin ana ölçüleri
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Asansör sepetinin ölçüleri;
 Ana tabla 1400 mm X 1000 mm
 2 adet yan kapak 1000 mm X 500 mm
 1 adet büyük kapak 1400 mm X 500 mm
 1 adet küçük kapak 1400 mm X 250 mm
 2 adet köşe kapak 500 mm X 500 mm
Asansör sepetinin modellemesinin ardından yapısal analizi Catia V5 programında yapılmıştır. Asansör sepetinin taşıyacağı
yük 400 kg’dır. Sepetin yüzeyine 3924 N yayılı yük uygulanmıştır. Yer çekimi ivmesi 9,81 m/s2 olarak uygulanmıştır.
3. Sonuçların Değerlendirilmesi
Yapılan analiz sonuçlarının ardından maksimum gerilmeler bağlantı elemanlarında olduğu gözlemlenmiştir. Maksimum yer
değiştirmeler de köşe kapaklarda gözlemlenmiştir. Gözlemlemeler sonucunda yapılan iyileştirmelerin ardından nihai tasarım
ölçülerine ulaşılmıştır.
Bağlantı elemanında kullanılan borunun çapı 30 mm kalınlığı ise 2 mm olarak belirlenmiştir. Borunun içine geçecek mil ise
26 mm çapındadır.
Bu sepetin ana tablası ile kapakları, bir çerçeve ve altına destekler konularak oluşturulmuştur. Destekler çerçevenin 5 mm
altına yerleştirilmiştir. Desteklerin üzerine ve çerçevenin içine yerleştirilen plexiglass kalınlığı 5 mm’dir. Desteklerin 5 mm
aşağı yerleştirilmesi sayesinde plexiglass ile çerçeve düz bir yüzey oluşturmuştur. Tablo 1’de tasarım için kullanılan malzemenin özellikleri görülmektedir.
Tablo 1. Alüminyum ve plexiglass malzemesinin özellikleri

Young Modülü
Poisson Oranı
Yoğunluk
Isıl Genleşme
Akma Gerilmesi

Alüminyum
7x1010 N/m2
0.346
2710 kg/m3
2,36x10-5 Kdeg
9,5x107 N/m2

Plexiglass
2,9x109 N/m2
0.4
1200 kg/m3
7x10-5 Kdeg
5,5x107 N/m2

30x40x3 mm’lik alüminyum profil ana tabla ile kapakların çerçevesinde ve destek profillerinde kullanılmıştır. 50x50x5
mm’lik alüminyum profil ana tabla da iki şerit halinde kullanılmıştır. Bağlantı elemanı kullanılarak sepet ve ray birbirine
bağlanır. Bu sebeple böyle bir profil seçilmiştir. Şekil 4’te bağlantı elemanı ve alüminyum profil görülmektedir.

Şekil 4. Bağlantı elemanı, alüminyum profil

Tasarımın tamamlanmış halinin net ağırlığı 70.585 kilogramdır. Sepetin açık halindeki ölçüleri 2450x1802 mm’dir. Kapakları
kapatıldığından 1512x1112 mm’dir. Sepetin kapalı haldeki maksimum yüksekliği 558 mm’dir. Şekil 5’de sepetin kapalı hali
görülmektedir.
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Şekil 5. Sepetin kapalı hali

Modelleme bittikten sonra sepetin yapısal analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda maksimum gerilme 5.58x107 N/m2’dir. Maksimum gerilme bağlantı elemanında oluşmaktadır. Maksimum yer değiştirme miktarı 2.13 mm’dir. Maksimum yer değiştirmeler köşe kapaklarda görülmektedir ancak bu değer bir problem yaratmadığı görülmüştür. Şekil 6’de sepetin gerilme analizi,
şekil 7’de yer değiştirme analizi görülmektedir.

Şekil 6. Sepetin gerilme analizi

Şekil 7. Sepetin yer değiştirme analizi
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Diğer kapaklarda meydana gelen yer değiştirme 1 mm’den az oldukları için yer değiştirmeler herhangi bir problem
oluşturmamaktadır.
Bu tasarımın gerilme analizi sonucunda emniyet katsayısı 1,7 olarak hesaplanmıştır. Bu emniyet katsayısı uygun görüldüğü
için tasarım sonlandırılmıştır.
4. Sonuçlar
Yapılan tez çalışmasında araç üstü asansör sepeti tasarlanmıştır. Sepet tasarlanırken sanayinin sorununa yönelik çalışmalarda
bulunulmuştur. Bu çalışmalar sepet ağırlığının hafifletilmesi ve kapasitesinin arttırılmasına yöneliktir. Bu iyileştirmeler
yapılırken maliyet ve kullanım ömrü göz önünde bulundurulmuştur. Araç üstü mobil asansör sektörü gelişmekte olduğu için
yapılan tez çalışması kapsamında detaylı bir çalışma yapılmamıştır.
Tasarlanan sepet, kullanılmakta olan sepetlere göre taşıyacağı yük ve taşıma alanı arttırılmıştır. Sepetin köşelerine iki adet
kapak eklenerek taşıma alanının arttırılmıştır. Bu kapaklar sayesinde kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Aynı zamanda sepetin
dayanımı ek profillerin eklenmesi ve profil boyutlarının değiştirilmesi ile arttırılmıştır. Sepetin ağırlığının hafifletilmesi için
alüminyum malzemesi kullanılmıştır.
İlk yapılan tasarımda elde edilen emniyet katsayısı 1,3 olarak hesaplanmıştır. İkinci yapılan analizde iyileştirme sonucunda
emniyet katsayısı 1,52 olarak hesaplanmıştır. Nihai tasarımın sonunda, bağlantı elemanının boru çapı 30 mm ve kalınlığı 2
mm’dir. Mil çapı ise 26 mm’dir. Gerilme değeri 5.58x107 N/m2’dir. Maksimum yer değiştirme köşe kapaklarda meydana
gelmektedir ve bu değer 2.13 mm’dir. Emniyet katsayısı 1,7 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ile tasarımın uygun ve
üretilebilir olduğuna karar verilmiştir. Bu tasarımın ağırlığı 70.585 kilogramdır.
Bu sepet tasarımında 1.7 bulunan emniyet katsayısı, bağlantı elemanının boru çapı ve kalınlığı artırılarak artırılabilir. Ancak
bu sefer de sepet ağırlığı artacağından en iyi tasarımın bu olduğu düşünülmektedir.
Tasarım boyutlarının değiştirilebileceği gibi malzemenin de değiştirilmesi ile sepet ağırlığı hafifletilebilir. Farklı tasarımlar
yapılarak taşıma alanı ve taşıma kapasitesi artırılabilir.
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Özet
Bu çalışmada benzine metanol ilavesinin 4 farklı ateşleme avansında, 10 farklı metanol içeriğinde ve sabit 3000 1/min motor
devrinde motor performansına etkisi Buji ile Ateşleme Motor Bölgesel Simülasyonu ile sayısal olarak incelenmiştir. Çok
sayıda reaktif bileşen ve reaksiyon içeren kinetik mekanizmalarla reaktif sistemlerin sayısal simülasyonu için ANSYS
Chemkin yazılımı kullanılmıştır. Benzin için izo-oktan ve nheptan bileşikleri kullanılmıştır. Çok bölgeli ve sıfır boyutlu
modelde yanma sırasındaki kimyasal reaksiyonlar için 1389 bileşenli, 5935 reaksiyonlu detaylı reaksiyon modeli kullanılmıştır.
40 farklı durumda yapılmış olan parametrik çalışma sonuçları için MATLAB yazılımı aracılığıyla interpolasyon yapılmıştır.
İnterpolasyon sonucunda tahmin edilen yeni değerler, kimyasal kinetik kullanılmış model sonuçlarına oldukça yakın elde
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Benzinli Motor Modellemesi; Çok Bölgeli ve Sıfır Boyutlu Model; Kimyasal Kinetikler; Metanol İlavesi.

Investigation of Combustion in Methanol-Gasoline Mixtures by Detailed Chemical Kinetic
Model
Abstract
In this study, the effects of methanol addition on engine performance at 4 different ignition timing, 10 different methanol
percentage and 3000 rpm were investigated by SI engine Zonal Simulator numerical simulations. ANSYS Chemkin was used
for numerical simulations of reacting systems with kinetic mechanisms, including numerous of chemical species and reactions.
Iso-octane and n-heptane species were used as gasoline surrogate. A detailed chemical reaction mechanism involves 1389
species and 5935 reactions was used for simulating chemical reactions which occur combustion in the multi-zone and zerodimensional model. The interpolation was done for parametric study results of 40 different cases by MATLAB. The new
interpolation predicted values showed very good agreement with results of chemical kinetics model.
Keywords: Chemical Kinetics; Methanol Addition; Multi-zone and Zero-dimensional Model; SI Engine Modeling.

1. Introduction
Dünya’da artan nüfus ve sanayileşme nedeniyle enerjiye olan talep günden güne artmaktadır. Fosil yakıtların sınırlı rezervleri
ve günümüzde kullanılan motorlu taşıtların egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin, önlemler alınmasını gerektiren
bir çevre sorunu haline gelmesi içten yanmalı motorlar için alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ihtiyacını meydan
getirmiştir. Bu enerji kaynaklarının başında içten yanmalı motorlarda saf halde ya da benzin ile karıştırılarak kullanılabilen
bitkisel kökenli etanol, metanol ve bütanol gibi alkol yakıtları gelmektedir [1,2].
Yenilenebilir biyolojik kaynaklar ve bitkisel atıklardan da elde edilebilen alkol yakıtları petrol yakıtına alternatif olan bir
biyokütle enerji dönüşümü olarak adlandırılabilir. Fiziksel veya kimyasal işlemler sonucu üretilmektedir. Alkol üretiminde
arpa, pirinç, patates gibi tarım bitkileri atıkları kullanılabilmektedir. Bu nedenle tarımsal arazisi fazla olan Amerika gibi
ülkelerde alkol kullanımı günden güne artmaktadır. Alkol yakıtları içerisinde en yaygın olarak kullanılan yakıt metanoldur.
Bunun en önemli sebeplerinden arasında vuruntu direncinin benzine göre daha yüksek olması, alternatif yakıtlara göre daha
uzuz maliyetli olması ve emisyon değerlerinin daha düşük olmasıdır. Metanol içten yanmalı motorlarda saf halde ya da karışım
halinde de kullanılabilir. Saf halde kullanıldığında benzin ve dizel motorların yakıt sistemlerinde önemli bir değişiklik
gerektirmemektedir. Karışım olarak kullanıldığında ise herhangi bir değişiklik gerektirmez. Metanolün birim kütlesinin ısıl
değeri düşük olduğundan dolayı yaygın olarak kullanılmamaktadır [3–7].
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545

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Abu-Zaid ve arkadaşları (2004) benzin ile metanol karışımını motor performansına etkilerini incelemişlerdir. Deneyleri 1000
– 2500 d/d motor devri aralığında çeşitli metanol – benzin karışımları kullanarak yapmışlardır. Deneyler sonucunda en iyi
motor performansını maksimum motor gücü ve minimum özgül yakıt tüketimini hacimsel olarak %15 metanol, %85 benzin
karışımında elde etmişlerdir. Ayrıca metanol katkısı ile yakıtın oktan sayısını arttırması sonuncunda buji ile ateşlemeli motorun
daha yüksek sıkıştırma oranlarında çalışabilmesine imkan sağladığı belirtilmiştir [8].
Balki ve Sayın (2015) sıkıştırma oranının motor performansı ve egzoz emisyon üzerine etkilerini incelemişlerdir. Deneylerde
tek silindirli bir motor kullanarak 8/1, 8,5/1, 9/1, ve 9,5/1 olmak üzere dört farklı sıkıştırma oranı tercih etmişlerdir. Deneyleri,
tam yük, 2400 1/min sabit motor hızı ve 1,0 sabit hava fazlalık katsayısında gerçekleştirmişlerdir. Deneylerden elde edilen
sonuçlara göre saf metanol kullanımında, sıkıştırma oranının artması ile birlikte özgül enerji tüketimi ve özgül yakıt
tüketiminin azaldığı, ortalama efektif basınç ve ısıl verimin ise arttığı gözlemlenmiştir [9].
Elfasakhany (2015) etanol, metanol, benzin karışımlarının motor performansına ve egzoz emisyonlarına etkisini incelemiştir.
Deneyler sonucunda düşük miktarda etanol-metanolün benzin ile karışımını etanol-benzin, metanol-benzin ve saf benzin
karışımları ile karşılaştırmıştır. Etanol-metanol-benzin karışımının saf benzine göre CO ve HC emisyonlarında önemli ölçüde
düşüş sağladığı belirlemiştir. Metanol-benzin karışımının ise diğer testlere göre en düşük emisyon oranına sahip olduğunu
gözlemlemiştir [10].
Temür ve arkadaşları (2017) benzin ve metanol-benzin karışımlarını 7/1, 8/1, ve 9/1 sıkıştırma oranlarında motor performansı
ve egzoz emisyonlarına etkisini incelemişlerdir. Deneyleri, dört zamanlı, tek silindirli, buji ile ateşlemeli bir motorda ve motor
dinamometresi kullanarak 10 Nm ve 20 Nm motor yükünde 2000 d/d’da sabit hızda yapmışlardır. Deneyler sonucunda
karışımdaki metanol oranının artmasıyla özgül yakıt tüketimi artarken, efektif verim, NOx, HC, CO2 ve CO emisyonlarının
arttığını gözlemlemişlerdir [11].
Zhen ve arkadaşları (2013) gerçekleştirdikleri çok boyutlu simülasyonla metanol ile çalışan yüksek sıkıştırma oranlı buji ile
ateşlemeli motorda vuruntuyu incelemişlerdir. Ateşleme avansının, EGR’nin, karışım konsantrasyonunun ve yanma odası
tasarımının etkilerini 3 boyutlu hesaplamalı Akışkanlar dinamiği modeli ile incelemişlerdir[12].
Metanol içten yanmalı motorlar için en çok tercih edilen alternatif yakıtlardan biridir. Daha yüksek sıkıştırma oranına sahip
buji ile ateşlemeli motorda kullanılabilir. Yüksek sıkıştırma oranlı direkt enjeksiyonlu kademeli dolgulu motorda, direkt
enjeksiyonlu buji ile ateşlemeli motorda, turboşarjlı port enjeksiyonlu yüksek sıkıştırma oranlı motorlarda kullanımı
görülmektedir [12].
2. Modelleme
2.1. Modellemede Kullanılan Yakıt İçeriği
4 farklı ateşleme avansında (-10°, -15°, -20°, -25°) simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 95 oktanlı benzin-metanol karışımlarının
modellenmesinde benzine eş değer temel bileşen olarak %95 izo-oktan ve %5 n-heptan kullanılmıştır. Farklı metanol
oranlarındaki yakıtların molar yüzdelik dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Yakıt bileşenlerinin molar yüzdelik dağılımı
Yakıt
No
1

Metanol
CH3OH
0

İzo-oktan
iC8H18
95

n-heptan
nC7H16
5

Toplam

2

5

90,25

4,75

100

3

10

85,5

4,5

100

4

15

80,75

4,25

100

5

20

76

4

100

6

25

71,25

3,75

100

7

30

66,5

3,5

100

8

35

61,75

3,25

100

9

40

57

3

100

10

100

0

0

100

100

2.2. Modellemesi Yapılan Motora Ait Teknik Özellikler
Modelden elde edilen verilerin deney verileri ile karşılaştırılabilmesi için kimyasal kinetiklerin kullanıldığı modele Tablo 2’de
gösterilen kullanımda olan motora ait teknik bilgiler girilmiştir.
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Tablo 2. Modellemesi yapılan motora ait teknik özellikler [13,14]
Motor marka-model
Motor tipi
Kurs hacmi (cm3)
Sıkıştırma oranı
Silindir çapı (mm)
Kurs (mm)
Maksimum motor gücü [kW]
Maksimum moment [Nm]
Emme supabı açılması (IVO) (°KA) [14]
Emme supabı kapanması (IVC) (°KA) [14]
Egzoz supabı açılması (EVO) (°KA) [14]
Egzoz supabı kapanması (EVC) (°KA) [14]

Lombardini LGA 340 OHC
Buji ile ateşlemeli, 4 zamanlı, tek silindirli
338
8,5:1
82
64
8,1 (3800 1/min motor devrinde)
23,7 (2600 1/min motor devrinde)
14° önce ÜÖN
52° sonra AÖN
50° önce AÖN
14° sonra ÜÖN

2.3. Buji ile Ateşlemeli Motor Bölgesel Simülasyon
Buji ile Ateşleme Motor Bölgesel model, çok bölgeli (yanmış bölge ve yanmammış bölgeli) ve sıfır boyutlu (geometrik
şekilden bağımsız) bir modeldir. Silindirin kapalı bir sistem olduğu emme supabı kapanışı ve egzoz supabı açılışı arasındaki
silindir içindeki gaz bileşimini simüle etmek için kullanılmaktadır. Buji ile Ateşlemeli Motor Bölgesel modeli 2 adet homojen
bölge içermektedir. Yanmamış bölgede (1.bölge) içeriği simülasyon parametrelerinde ve bu çalışmada Tablo1’de belirtilmiş
olan yakıt-hava karışımı bulunmaktadır. Yanmış bölgenin (2.bölge) içeriği başlangıçta boş olup tutuşma sonrasında yanma
ürünleri ile dolmaktadır. Tutuşma sonrasında yanmamış ve yanmış bölgeler arasında türbülanslı ön karışımlı bir alev cephesi
ilerlemesi bulunmaktadır. Bölgesel modeldeki alev cephesinin fiziksel büyüklüğü göz ardı edilerek sadece taze yakıt-hava
karışımını yanma ürünlerine dönüştüren bir arayüz olarak değerlendirilir [15].
Buji ile Ateşlemeli Motor Bölgesel Simülasyonu kütle değişimine ve bölgesel kütlelere bağlı olarak üç aşamada
değerlendirilebilir [15].
Birinci aşama, ön yanma aşaması, emme supabı kapanışından yanma başlangıcına kadar olan aşamadır. Bu aşamada karışım
sadece yanmamış bölgede olup herhangi bir madde geçişi yoktur. Şekil 1.a’da gösterilen bu aşama sıfır bölgeli HCCI motor
modeli gibidir [15].
İkinci aşama, yanma aşaması, yanma başlangıcından yanma bitişine kadar gerçekleşir. Bu aşamada türbülanslı ön karışımlı
alev, Şekil 1.b’de gösterildiği gibi, silindir içindeki yanmamış yakıt-hava karışımına doğru ilerlerken yanmış çekirdek genişler.
Herhangi bir krank açısındaki yanmış gazın kütlesel dağılımı, bölgeler arasındaki kütlesel debiden türetilebilen Wiebe
fonksiyonu ile hesaplanabilir. Wiebe fonksiyonu için gerekli bir parametre olan yanma aşamasının uzunluğu yanma süresi
olarak belirtilmiştir [15]. Bu çalışmadaki tüm modellerde yanma süresi 46° KA sabit olarak belirtilmiştir. Bu aşamada her 2
bölgede bir miktar madde bulunduğundan model, çok bölgeli model haline gelir. Wiebe fonksiyonu sadece bu aşamada
geçerlidir [15]. Krank açısına bağlı olarak silindirde yanan yakıt miktarının belirlenmesinde en yaygın kullanılan yöntemlerden
biri Wiebe fonksiyonudur [16,17]. Modeldeki alev cephesi sadece bu aşamada görülmektedir. Tam ve ani yanma
varsayımından dolayı alev cephesi sıfır kalınlıkta ve adyabatik olmalıdır [15]. Yanmamış bölgedeki o anki gaz karışımına göre
sabit entalpi, sabit basınç denge durumunun bulunmasından sonra yanmış gaz bileşimi tespit edilebilir.
Şekil 1.c’de gösterilen yanma sonrası (genişleme) aşaması son aşamadır. Yanmanın bitişinden egzoz supabının açıldığı ana
kadar olan aşamadır. Yanma veriminin % 100 olarak belirtilmesinden dolayı yanma aşamasından sonra yanmamış gaz
kalmadığından, yanmamış bölgede hiçbir madde olmadığından model tekrar 1. aşama gibi tek bölgeli modeldir [15].

(a)

(b)

(c)

Şekil 1. Buji ile Ateşleme Motor Bölgesel Simülasyonun Aşamaları [15]

Yanma reaksiyonlarının modellenebilmesi için Mehl ve arkadaşları tarafından LLNL’de geliştirilen, içten yanmalı motordaki
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geniş basınç ve sıcaklık aralığında ölçülen değerlerle iyi bir uyum göstermiş olan 1389 bileşenli, 5935 reaksiyonlu (Gasoline
Surrogate mechanism ver. 1.0 2012-03-30) detaylı reaksiyon mekanizması kullanılmıştır [18].
Birçok araştırmacı tarafından türbülanslı kararlı akış üzerindeki katı bir duvar benzetimi (analojisi) varsayımı ile ısı transferi
katsayısı türetilmektedir. Deneysel çalışmalarda renkli pirometre ve hızlı tepkili termokupllar kullanılmıştır. Bu kategoride en
çok kullanılan yaklaşım 1967’de Woschni tarafından sunulmuştur [19]. Bu çalışmada da kullanılmış olan Woschni Isı Transferi Korelasyonuna ilişkin katsayılar Tablo 3’de gösterilmektedir.
Tablo 3. Modele ait teknik özellikler
Simülasyon Baslangıç-Emme supabı kapanması (IVC) (°KA)
Simülasyon Bitiş- Egzoz supabı açılması (EVO) (°KA)
Motor devri (1/min)
Simülasyon Başlangıcındaki Sıcaklık (K)
Simülasyon Başlangıcındaki Basınç (atm)
Yanma Profili
Yanma Süresi (°KA)
Yanma Verimi (ηc)
Hava Fazlalık Katsayısı (HFK)
Yakıt Bileşenleri-Alt Isıl Değerleri [20]

Silindir kapağı sıcaklığı (K)
Silindir sıcaklığı (K)
Hava sıcaklığı (K)
Hava bileşimi (molar %)
Isı Transferi
Woschni Isı Transferi Korelasyonu a, b, c katsayıları
Silindir Cidar Sıcaklığı (K)
Woschni Isı Transferi Ortalama Gaz Hızı için c11,c12, c2 (cm/sK) katsayıları (Sıkıştırma, Yanma, Genişleme Boyunca)
Wiebe Fonksiyonu n, b katsayıları

-128° (0° ÜÖN)
130° (0° ÜÖN)
3000
353
1
Wiebe Fonksiyonu
46°
%100
1
Metanol (19920 kJ/kg),
nheptan (44430 kJ/kg),
izooktan (44600 kJ/kg)
383
373
373
0,21 O2 - 0,79 N2
Woschni Isı Transferi Korelasyonu
0,1 - 0,8 - 0
434
2,28 - 0,318 - 0,324
4-7

3. Modelleme ve İnterpolasyon Sonuçları
4 farklı ateşleme avansında 10 farklı yakıt içeriği için gerçekleştirilen 40 farklı simülasyonun motor performans verisi matlab
yazılımında işlenmiş, 3 değişkenli interpolasyonlarla Şekil 2’deki grafikler elde edilmiştir. İnterpolasyon sonucunda 3000
1/min’deki en yüksek motor gücünün 8,693 kW ve en düşük özgül yakıt tüketiminin 228,6592 g/kWh ile -18,5714 ateşleme
avansında yakıt olarak sadece benzin kullanımında elde edileceği ortaya çıkmıştır. Chemkin yazılımında gerçekleştirilmiş
simülasyonda 18,5714 ateşleme avansında yakıt olarak sadece benzin kullanımında motor gücü 8,568 kW ve özgül yakıt
tüketimi 228,7 g/kWh değerleri ile matlab interpolasyonla tahmin edilmiş değerlere oldukça yakın elde edilmiştir.
Modelde yanma verimi (ηc) 100 kabul edildiği, sürtünme gücü, mekanik verim hesaba katılmadığı için el edilen güç Tablo
2.’de belirtilen efektif güçten daha fazla gerçekleşmiştir. Şekil 2.a’da gösterildiği gibi simülasyonda kullanılan tüm yakıt bileşenleri için ateşleme avansının -18°’den daha az ve daha fazla olduğu durumlarda daha düşük indike güç elde edilmektedir.
Metanolün alt ısıl değerinin benzine göre daha düşük olmasından dolayı yakıt içeriğindeki metanol miktarının artışına bağlı
olarak daha düşük indike güçler elde edilmiştir.
Şekil 2.b’de gösterildiği gibi simülasyonda kullanılan tüm yakıt bileşenleri için ateşleme avansının -18°’den daha az ve daha
fazla olduğu durumlarda güç değerlerindeki değişimle orantılı olarak daha düşük motor tork değerleri elde edilmektedir. Simülasyonlar 3000 1/min sabit devirde yapıldığı için motor tork verisindeki değişim doğrudan indike güçle orantılı olduğundan
yakıt içeriğindeki metanolün artışı ile içeri alınan enerji düştüğünden daha düşük güç ve tork değeri elde edilmiştir. Matlab
interpolasyon sonucunda 3000 1/min’deki en yüksek motor torkunun 27,2767 Nm ile -18,5714 ateşleme avansında yakıt olarak sadece benzin kullanımında elde edileceği ortaya çıkmıştır. Aynı şartların uygulandığı Chemkin yazılımında gerçekleştirilmiş simülasyonda ise motor torku 27,27 Nm elde edilmiştir.
Şekil 2.c’de parametrik çalışma sonucunda özgül yakıt tüketiminin ateşleme avansına ve yakıtın metanol içeriğine bağlı olarak
değişimi gösterilmektedir. Özgül yakıt tüketimi -18° ateşleme avansına kadar azalmakta iken bu değerden daha yüksek ateşleme avansı değerlerinde tekrar artmaya başlamaktadır. Özgül yakıt tüketimi, metanolün ısıl değerinin daha düşük olmasından
dolayı yakıt içeriğindeki metanol oranının artışına bağlı olarak artmaktadır.
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Şekil 2.d’de parametrik çalışma sonucunda yakıt dönüşüm veriminin ateşleme avansına ve yakıtın metanol içeriğine bağlı
olarak değişimi gösterilmektedir. Yakıt dönüşüm verimi-18° ateşleme avansına kadar artmakta iken bu değerden daha yüksek
ateşleme avansı değerlerinde tekrar azalmaya başlamaktadır. Chemkin çıktı dosyalarında “Indicated thermal efficiency” indike
ısıl verim olarak isimlendirilmiş olan yakıt dönüşüm veriminin (ηc) hesaplanmasında Denklem (1) kullanılmaktadır [16,21].

f 

1
3600

sfc(mg/J) QHV (MJ/kg) sfc(g/kWh) QHV (MJ/kg)

(1)

sfc özgül yakıt tüketimini QHV ise yakıtın ısıl değerini ifade etmektedir.
Denklem (1)’de görüldüğü gibi yakıt dönüşüm verimi, yakıt içeriğindeki metanol oranının artışına bağlı olarak gerçekleşen
özgül yakıt tüketimindeki artışa ve yakıtın azalan ısıl değerine bağlıdır. Metanol oranının artışıyla yakıtın ısıl değeri daha fazla
düştüğü için yakıt dönüşüm verimi artmaktadır.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 2. Simülasyon sonuçlarının interpolasyonundan elde edilmiş motor performans değişimleri .
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4. Sonuçlar ve Öneriler
Bu çalışmada detaylı reaksiyon modeli ile farklı metanol oranlarındaki yakıtların farklı ateşleme avanslarındaki motor performans parametrelerinde değişim incelenmiş olup, elde edilen verilerden matlab yazılımıyla interpolasyon yapılmıştır. İnterpolasyon sonucunda tahmin edilen en iyi performansı verecek ateşleme avansı için reaksiyon modeli çalıştırıldığında elde edilen
verilerle iyi bir uyum yakalanmıştır. İnterpolasyon tahmini motor torku ve özgül yakıt tüketimi 0,9998 uyum gösterirken
indike güçte %1,45’lik bir sapma tespit edilmiştir. Deneysel verilerle modelde kullanılan ampirik katsayıların, verimlerin düzenlenmesi ve parametrik çalışmaların sonuçları üzerinde gerçekleştirilen interpolasyon ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği
modellemelerine göre daha kısa sürede geçerliliği yüksek sonuçlar alındığı görülmektedir.
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Hekzan ve Heptan Karışım Yakıtları Kullanılan HCCI bir Motorda
Performans Yanma ve Emisyon Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
Alper Calam
Gazi University, Technical Education Vocational High School, Dept. of Machine and Material Technology, 06760, Ankara, Turkey

Özet
Bu çalışmada buji ile ateşlemeli motordan dönüşümü yapılmış, tek silindirli, port enjeksiyon sistemine sahip bir HCCI motor
kullanılmıştır. Referans n-heptan ve H50 yakıtlarının HCCI yanması, performans ve egzoz emisyonlarına etkisi incelenmiştir.
Deneyler 65 oC giriş sıcaklığında, 1200 d/d’da ve farklı lambda değerlerinde gerçekleştirildi. Silindir içi basın, ısı dağılımı,
KA10, KA50, indike termik verim, MPRR, CO ve HC emisyonları incelenmiştir. Karışımın zenginleşmesi silindir içi basıncı
artırmıştır. En yüksek silindir içi basınç H50 yakıtı kullanımında 1,6 lambda değerinde 70,91 Bar olarak elde edilmiştir. Karışımın zenginleşmesi yanma başlangıcını avansa alırken, vuruntunun artmasına neden olmuştur. Ancak yanmanın iyileşmesi
ile HC ve CO emisyonlarının iyileştiği kaydedilmiştir. KA50, lambda değişiminden hassas bir şekilde etkilenmektedir. En
yüksek indike termik verim H50 yakıtı kullanımında %37,5 olarak belirlenmiştir. H50 yakıtı kullanımında HC ve CO emisyonlarının n-heptan yakıtına göre sırası ile ortalama %4,96 ve %19,5 iyileştiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Düşük sıcaklık yanması; Egzoz emisyonları; HCCI; Yanma.

Experimental Investigation of Performance Combustion and Emission Characteristics in an
HCCI Engine Fuelled Hexan and Heptane Fuel Mixtures
Abstract
In this study, a single cylinder port injection system HCCI engine was used which was transformed from spark ignition engine.
The effects of reference n-heptane and H50 fuels on HCCI combustion, performance and exhaust emissions was examined.
Experiments were performed at 65 oC inlet air temperature, 1200 rpm engine speed and different lambda values. In-cylinder
pressure, heat release rate, KA10, KA50, indicated thermal efficiency, MPRR, CO and HC emissions were examined. The
enrichment of the mixture increased the in cylinder pressure. The highest in-cylinder pressure was obtained at 70.91 Bar with
1.6 lambda when using H50 fuel. However, it has been noted that HC and CO emissions have improved with advanced combustion. The KA50 was sensitive to lambda replacement. The highest indicated thermal efficiency was 37.5% while using
H50 fuel. While using H50 fuel, HC and CO emissions improved by 4.96% and 19.5%, respectively, compared to n-heptane
fuel.
Keywords: Combustion; Exhaust emissions; HCCI; Low temperature combustion.

1. Giriş
Homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli (HCCI) motorlar küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı
olabilecek gelecek vaat eden bir yanma teknolojisidir. Yüksek sıkıştırma oranlarında, hemen hemen sabit hacimde gerçekleşen
yanma, fakir hava yakıt karışımının kullanımı ve gaz kelebeği ile kısma işleminin yapılmaması HCCI motorlarda yüksek
termik verim elde edilmesini sağlar. Yanmanın düşük sıcaklıklarda gerçekleşmesi ve fakir ancak homojen hava yakıt karışımı
çok düşük azotoksit (NOx) emisyonlarına neden olur. Ancak piston üst ölü noktaya (ÜÖN) ulaşmadan önce erken ateşeleme
nedeniyle gerçekleşen vuruntu, HCCI motorlarda karbonmonoksit (CO) ve hidrokarbon (HC) emisyonlarının artmasına neden
olur [1-3].
HCCI motorlarda hava yakıt karışımı yanma başlamadan önce homojen olarak hazırlanmaktadır ve sıkıştırma zamanı sonunda
sıcaklık artışının etkisiyle karışım kendiliğinden tutuşturulmaktadır [4]. Bu nedenle HCCI motorlar, hava yakıt karışımın
hazırlanması bakımında buji ile ateşlemeli motorlara, yanmanın başlaması açısından ise dizel motorlara benzemektedir [5].
HCCI yanma, sıvı ve gaz yakıtları kullanımında, iki ve dört zamanlı motorlarda başarılı bir şekilde sağlanabilmektedir [6-10].
HCCI motorlarda homojen karışım, port enjeksiyon ya da erken direkt enjeksiyon ile sağlanmaktadır. HCCI motorlar yüksek
*Sorumlu yazar, E-mail: acalam@gazi.edu.tr
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termik verim, düşük NOx ve is emisyonları nedeniyle birçok araştırmacının dikkatini çekmektedir. Bununla birlikte yanma
başlangıcı, düşük çalışma aralığı, özellikle düşük yüklerde HC ve CO emisyonlarının kontrolü gibi çözülmesi gereken bazı
sorunları bulunmaktadır [11].
HCCI yanmasının en temel sorunu yanmanın tamamen kimyasal kinetikler ile kontrol edilebilmesidir. Bu nedenle karışımın
konsantrasyonu, lambda ve karışımın termodinamik durumu HCCI yanması için oldukça önemlidir. Bu motorlarda dizel ve
buji ile ateşlemeli motorlarda olduğu gibi yakıt enjeksiyonu ve ateşleme zamanlaması gibi harici sistemler bulunmamaktadır
[12]. Ayrıca dar çalışma aralığı HCCI motorların en önemli sorunlarındandır [13]. HCCI çalışma aralığının genişletilmesi
HCCI’nin ayırt edici özelliği olan yüksek verimlilik ve emisyon avantajlarını gerçekleştirmek için kritik öneme sahiptir.
Araştırmacılar çalışma aralığının genişletilebilmesi için değişken supap zamanlaması, egzoz gazı geridönüşümü (EGR) ve
değişken sıkıştırma oranı gibi yöntemler üzerine araştırmalarına devam etmektedir [14-16]. Ayrıca farklı fiziksel ve kimyasal
özelliklere sahip yakıtların HCCI yanması üzerine etkileri halen incelenmektedir [17-19].
Maurya ve Agarwal [20] çalışmalarında etanolün iki silindirli, dört zamanlı bir HCCI motorda yanma karakteristikleri ve
emisyonlara etkilerini incelemişlerdir. Çalışmalarını 120-150 oC arasında değişen emme havası giriş sıcaklıklarında ve farklı
hava-yakıt karışım oranlarında gerçekleştirmişlerdir. Deney sonuçlarında, emme havası giriş sıcaklığının ve hava-yaktı
karışımı oranının maksimum silindir-içi basınca oldukça önemli etki ettiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, HC ve CO
emisyonlarının arttığını, fakat NOx oluşumunun 10 ppm değerinden daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Calam ve diğ. [21]
yaptıkları çalışmada sıkıştırma oranının RON20 ve RON40 yakıtları kullanarak yanma, performans ve emisyonlar üzerinde
ki etkilerini araştırmışlardır. Silindir-içi basıncın ve ısı dağılım oranının karışımın fakirleştikçe azaldığını tespit etmişlerdir.
Yakıt oktan sayısının artmasıyla yanma süresini arttırdığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, sıkıştırma oranının artmasıyla
yanma süresinin azaldığını tespit etmişlerdir. Zheng ve diğ. [22] n-bütanol yakıtın tek silindirli ve yüksek sıkıştırma oranlı
(18.2:1) bir HCCI motorda yanma karakteristiklerine etkisini incelemişlerdir. Test sonuçlarında, NOx ve is emisyonlarının
büyük oranda azaldığını tespit etmişlerdir. HCCI çalışma aralığının n-bütanol kullanımı ile genişlediğini rapor etmişlerdir.
Bu çalışmada hekzan yakıtı kullanımının HCCI yanması üzerine etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Hekzan, n-heptan
yakıtı ile hacimsel olarak %50 oranında (H50) karışım haline getirilmiştir. H50 ve referans n-heptan yakıtının HCCI yanması
üzerine etkileri, 1200 d/d motor hızında vuruntu ve tekleme sınırları belirlenmiştir.
2. Materyal ve Metot
Deneyler tek silindirli, dört zamanlı port enjeksiyonlu HCCI test motorunda gerçekleştirilmiştir. Motora 30 kW güç absorbe
edebilen bir DC dinamometre bağlanmıştır. Motor test düzeneğinin şematik görünümü Şekil 1’de verilmiştir. Ayrıca test
motorunun teknik özellikleri Tablo 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Deney düzeneği
Tablo 1. Test motorunun teknik özellikleri
Model
Silindir sayısı
Silindir çapı (mm)
Kurs (mm)
Hacim (cc)
Sıkıştırma oranı
Maksimum güç (kW)
Maksimum motor hızı (d/d)

Ricardo-Hydra
1
80.26
88.90
540
13:1
15
5400
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Dinamometre kontrol panelinden motor hızı, motor yağı ve soğutma suyu sıcaklıkları, enjektör açık kalma süresi ve emme
havası giriş sıcaklıkları kontrol edilebilmektedir. Deneyler sabit 1200 d/d motor hızı ve 65 oC emme havası giriş sıcaklığında,
farklı lambda değerlerinde ve tam gaz kelebek açıklığında gerçekleştirilmiştir. Emme havası giriş sıcaklığı ve egzoz gazı
sıcaklığı K-tipi termokupullarla ölçülmüştür. Silindir-içi basınç ölçümü için Kistler 6121 marka piezoelektrik basınç
dönüştürücü kullanılmıştır. Alınan basınç değerleri Cussons P4110 marka yanma analiz cihazıyla yükseltilmiş ve National
Insturements USB 6259 marka veri aktarım kartıyla dijital verilere dönüştürülmüştür. Ayrıca silindir içi piston pozisyonunun
belirlenmesi için 0,36o krank açısı hassasiyetine sahip bir enkoder kullanılmıştır. Enkoderden gelen sinyaller silindir içi basınç
sinyalleri ile beraber bilgisayara kaydedilmiştir.
Bosch BEA350 egzoz gaz analiz cihazıyla CO, HC ve NO değerlerinin yanında lambda değerleri de belirlenerek kayıt altına
alınmıştır. Deneylere geçmeden önce, motor SI modunda çalıştırılmış ve çalışma sıcaklığına getirilmiştir. Daha sonra buji
ateşlemesi durdurulmuş ve HCCI moda geçilmiştir.
Deneylerde iki farklı yakıt kullanılmıştır. N-heptan ve %50 n-heptan-%50 hekzan içeren (H50) karışım yakıtlarının HCCI
yanması üzerine etkisi incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Tablo 2’de deneyde kullanılan yakıtların bazı özellikleri verilmiştir.
Tablo 2. Test yakıtlarının özellikleri
Kimysal formulü
Yoğunluk (kg/m3)
Oktan sayısı
Isıl değer (kJ/mol)
Kaynama noktası (oC)
Mol kütlesi (g/mol)

Hekzan
C6H14
659
26
4163.2
69
86.17

n-Heptan
C7H16
679.5
0
4817
98
100.16

Basınç verileri MATLAB yazılım dilinde hazırlanan bir algoritma ile işlenmiştir. Isı dağılımı hesaplanırken termodinamiğin
birinci yasısına göre hesaplama yapılmış ve bir çevrim boyunca kütle ve gaz kaçakları ihmal edilmiştir. Isı dağılımı
hesaplaması için (1) numaralı eşitlik kullanılmıştır.
dQ
d



k
k 1

P

Bu eşitlikte,
ve

dV
d



1
k 1

V

dP
d



dQısı

(1)

d

dQ net ısı çıkışını, P ve V silindir basıncını ve silindir hacmini göstermektedir. d krank açısı değişimi

k özgül ısıların oranıdır.

dQısı ise silindirden silindir duvarına ısı transferini göstermektedir.
d

Isıl verim (2) numaralı eşitlikle hesaplanmıştır.

t 

Wnet
mn  heptan  QLHV n heptan  mhekzan  QLHV Hekzan

(2)

Bu eşitlikte Wnet net işi, mLHV hekzan ve mLHV nhep tan hekzan ve n-heptan yakıtlarının yakıt tüketimini, QLHV hekzan ve

QLHV nhep tan ise hekzan ve n-heptan yakıtlarının alt ısıl değerlerini ifade etmektedir.
3. Sonuçlar ve Değerlendirme
Şekil 2’de n-heptane ve H50 yakıtları kullanımında lambdaya bağlı olarak silindir içi basınç ve ısı dağılımının değişimi
görülmektedir. N-heptan yakıtı kullanımında lambdanın 1,7 ve 2,7 aralığında HCCI yanma sağlanmıştır. Lambdanın 1.7
olduğu karışım şartları n-heptan yakıtı için HCCI motorun vuruntu sınırıdır. Bununla birlikte lambdanın 2,7 olduğu şartlar ise
tekleme sınırıdır. Karışımın zenginleşmesi ile silindir içerisine sürülen enerji miktarı da artış göstereceğinden lambdanın
azalması ile silindir içi basınç ve ısı dağılımı artış göstermektedir. Ancak n-heptan yakıtının düşük vuruntu dayanımı, tüm
lambda değerlerinde maksimum silindir içi basınç ve ısı dağılımının ÜÖN’dan önce gerçekleşmesine neden olmuştur. Şekil
2’de aynı zamanda H50 yakıtının vuruntu ve tekleme sınır şartlarında silindir içi basınç ve ısı dağılımı görülmektedir. H50
yakıtı ile lambdanın 1,6 ile 2,5 aralığında HCCI yanma sağlanmıştır. H50 karışım yakıtının oktan sayısı n-heptan yakıtına göre
yüksektir (~13). Bu nedenle maksimum silindir içi basınç ve ısı dağılımı pik değerlerinin n-heptan yakıtına göre gecikmeye
alındığı görülmektedir. Ancak yine de hekzan yakıtının düşük yoğunluğu ve buharlaşma sıcaklığı nedeniyle silindir içi basınç
ve ısı dağılı pik değerleri tüm lambda değerlerinde ÜÖN’dan önce meydana gelmiştir. Hekzan yakıtının da kolay
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buharlaşabilmesi vuruntu sınırının n-heptan yakıtına göre fazla değişim göstermemesine neden olmuştur. N-heptanın karışım
yakıtlarına göre daha yüksek alt ısıl değere sahip olması en yüksek silindir içi basınçlarının tüm lambda değerlerinde n-heptan
yakıtı ile elde edilmesini sağlamıştır.

Şekil 2. N-Heptan ve H50 yakıtlarının 1200 d/d’da farklı lambda değerlerinde silindir içi basınç ve ısı dağılımının değişimi

İçten yanmalı motorlarda kümülatif ısı dağılımının %10’unun gerçekleştiği krank açısı yanma başlangıcı olarak ifade
edilmektedir ve KA10 olarak gösterilmektedir. Şekil 3’de n-heptan ve H50 yakıtlarına ait farklı lambda değerlerinde KA10’un
değişimi görülmektedir. Her iki deney yakıtı kullanımında da karışımın zenginleşmesi ile yanmanın daha erken krank
açılarında başladığı görülmektedir. Bunun temel nedeni silindir içi reaksiyon hızıdır. Sıkıştırma zamanının başlaması ile artan
gazların sıcaklığı silindir içerisinde daha fazla miktarda bulunan yakıt taneciklerinin kolayca buharlaşarak tutuşmasını
sağlamaktadır. Ancak karışımın fakirleşmesi ile yakıt miktarı azalmakta ve HCCI yanmasının başlaması için gereken süreç
uzayarak yanma başlangıcının gecikmeye alınmasına neden olmaktadır. H50 yakıtının sahip olduğu oktan sayısı yanma
başlangıcının n-heptan yakıtına göre bir miktar gecikmeye alınmasına neden olmuştur.

Şekil 3. Yanma başlangıcının lambdaya bağlı değişimi

Şekil 4’te KA50 ve indike termik verimin değişimi görülmektedir. İçten yanmalı motorlarda kümülatif ısı
dağılımının %50’sinin gerçekleştiği krank açısının yeri termik verimi önemli ölçüde etkilemektedir. Maksimum termik
verimin elde edilebilmesi için KA’nin ÜÖN’dan 8-10 oKA sonra gerçekleşmesi gerekmektedir. Şekil 4 incelendiğinde her iki
test yakıtı kullanımında da özellikle zengin karışım şartlarında yanmanın büyük bir bölümünün ÜÖN’dan önce gerçekleştiği
görülmektedir. Bu nedenle piston üzerine uygulanan negatif iş artış göstermekte ve indike termik verim düşük elde
edilmektedir. Karışımın fakirleşmesi ile silindir içi reaksiyon hızı azalmakta ve KA50 gecikmeye alınmaktadır. Bu durum
indike termik verimin artmasına olanak tanımıştır. Ancak her iki deney yakıtının da düşük oktan sayısına sahip olması tüm
lambda değerlerinde KA50’nin ÜÖN’dan önce gerçeklemesine neden olmakta ve indike termik verimin istenen seviyelere
ulaşamadığı görülmektedir. En yüksek indike termik verim H50 yakıtı kullanımında, lambdanın 2.5 olduğu şartlarda H50
yakıtı kullanımı ile %37,5 olarak kaydedilmiştir. Bu şartlar altında KA50 ÜÖN’dan 1,08 oKA önce meydana gelmektedir.
H50 yakıtı kullanımı ile KA50’nin gecikmeye alınması piston üzerine etkiyen negatif işin azalmasına neden olmakta ve indike
termik verimin n-heptan yakıtına göre daha yüksek olmasını sağlamıştır. N-heptan yakıtı kullanımında en yüksek indike termik
verim lambdanın 2.7 olduğu şartlarda %34 olarak kaydedilmiştir.
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Şekil 4. K50 ve indike termik verimin lambdaya bağlı değişimi

Şekil 5’de maksimum basınç artış oranının (MPRR) lambdaya bağlı değişimi görülmektedir. MPRR, her krank açısında piston
üzerine etki eden basıncı ifade etmektedir. İçten yanmalı motorlarda MPRR’nin 10 Bar/oKA’nın üzerinde olması, kararsız
çalışma bölgesini ve vuruntuyu ifade etmektedir. Her iki deney yakıtı kullanımında da lambdanın artışına bağlı olarak MPRR
azalmıştır. Bunun temel nedeni karışımın fakirleşmesi ile silindir içerisine sürülen yakıt enerjisi de azalmaktadır. Böylece
açığa çıkan basınç değerleri de azalmaktadır. Karışımın zenginleşmesiyle silindir içi basınç artış göstermekte ve kritik bir
lambda değerinden sonra vuruntu oldukça fazla olmaktadır. Bu çalışmada n-heptan yakıtı için MPRR lambdanın 1,7 olduğu
şartlarda kritik vuruntu sınırının üzerine çıkmış ve 12,45 Bar/oKA olarak kaydedilmiştir. H50 yakıtının oktan sayısının nheptana göre yüksek oluşu daha zengin karışım şartlarında da HCCI yanmasının elde edilmesini sağlamıştır. H50 yakıtı
kullanımında n-heptan yakıtına göre daha zengin karışım şartlarında (Lambda=1,6) daha düşük MPRR (11,49 Bar/oKA) elde
edilmiştir. Tüm lambda değerlerinde de H50 yakıtı için daha düşük MPRR sağlanmıştır. H50’nin n-heptan yakıtına göre daha
kararlı çalışma bölgesinde olduğu ifade edilebilir.

Şekil 5. MPRR’nin lambdaya bağlı değişimi

Şekil 6’da lambdaya bağlı olarak HC ve CO emisyonlarının değişimi görülmektedir. HCCI motorlarda yanma sonu gaz
sıcaklıkları HC ve CO emisyonlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Vuruntu sınırına yakın zengin karışım şartlarında silindir
içi gaz sıcaklıkları da yüksek olacağından HC ve CO emisyonları düşük olmaktadır. Ancak karışımın fakirleşmesi ile gaz
sıcaklıkları azalmakta ve aynı zamanda yanma süresi uzamaktadır. Buna bağlı olarak silindir duvarlarından gerçekleşen ısı
kayıpları da artış göstermektedir. Bu nedenle silindir içi gaz sıcaklıklarının ekstra olarak azalması HC ve CO emisyonlarını
hızlı bir şekilde artırmaktadır. H50 yakıtı kullanımında n-heptan yakıtına göre HC ve CO emisyonları azalmıştır. Her iki
emisyon değeri için de karışımın fakirleşmesi ile emisyonların artış gösterdiği görülmektedir. En yüksek HC ve CO
emisyonları n-heptan yakıtı için lambdanın 2,7 olduğu fakir karışım şartlarında sırası ile 367 ppm ve %0,105 olarak
kaydedilmiştir. Hekzan yakıtı kullanımında ise en fakir karışım şartlarında (Lambda=2,5) HC ve CO emisyonları sırası ile 348
ppm ve %0,078 olarak kaydedilmiştir.
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Şekil 6. HC ve CO emisyonlarının lambdaya bağlı değişimi

4. Sonuçlar
Bu çalışmada hekzan yakıtının HCCI yanması üzerine etkileri incelenmiştir. Buji ile ateşlemeli bir motordan dönüşümü
yapılan, tek silindirli, port enjeksiyon sistemine sahip bir deney motorunda 65 oC emme havası giriş sıcaklığında, 1200 d/d
motor hızınd ve farklı lambda değerlerinde deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. H50 yakıtının HCCI yanması üzerine etkileri
referans n-heptan yakıtı ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuçlar gösteriyor ki H50 yakıtı kullanımı ile HCCI yanması
kontrol altına alınabilmektedir. Silindir içi basınç artış göstermekte, yanma başlangıcı ÜÖN’ya yaklaşmakta ve indike termik
verim artış göstermektedir. En yüksek indike termik verim H50 yakıtı kullanımında lambdanın 2,5 olduğu şartlarda %37,5
olarak elde edilmiştir. H50 yakıtı kullanımında vuruntu temayülü de n-heptan yakıtına göre azalmıştır. HC ve CO egzoz
emisyonları n-heptan yakıtına göre H50 yakıtı kullanımında sırası ile ortalama %4,96 ve %19,5 oranında iyileşmiştir.
Kısaltmalar
CO
EGR
HC
HCCI
H50
KA
MPRR
NOx
ÜÖN

Karbon monoksit emisyonu
Egzoz gazı geridönüşümü
Hidrokarbon emisyonu
Homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli motor
%50 hekzan %50 n-heptan yakıtı
Krank açısı
Maksimum basınç artış oranı
Azotoksit emisyonu
Üst ölü nokta

Kaynaklar
[1] Tanaka, S., Ayala, F., Keck, J. C., and Heywood, J. B. (2003). Two-stage ignition in HCCI combustion and HCCI control by fuels and
additives. Combustion and Flame, 132(1-2), 219-239.
[2] Aceves, S. M., Flowers, D. L., Westbrook, C. K., Smith, J. R., Pitz, W., Dibble, R., Christianse, M., Johansson, B. (2000). A multizone model for prediction of HCCI combustion and emissions. SAE Transactions, (No. 2000-01-0327).
[3] Epping, K., Aceves, S., Bechtold, R., and Dec, J. E. (2002). The potential of HCCI combustion for high efficiency and low emissions. SAE Technical Paper, (No. 2002-01-1923).
[4] Tanaka, S., Ayala, F., and Keck, J. C. (2003). A reduced chemical kinetic model for HCCI combustion of primary reference fuels in a
rapid compression machine. Combustion and Flame, 133(4), 467-481.
[5] Bessonette, P. W., Schleyer, C. H., Duffy, K. P., Hardy, W. L., and Liechty, M. P. (2007). Effects of fuel property changes on heavyduty HCCI combustion. SAE Technical Paper, (No. 2007-01-0191).
[6] Aceves, S. M., Flowers, D. L., Martinez-Frias, J., Smith, J. R., Westbrook, C. K., Pitz, W. J., Dibble, R., Wright, J.F., Akinyemi, W.C.,
Hessel, R. P. (2001). A sequential fluid-mechanic chemical-kinetic model of propane HCCI combustion. SAE Transactions, (No.
2001-01-1027).
[7] Lu, X. C., Chen, W., and Huang, Z. (2005). A fundamental study on the control of the HCCI combustion and emissions by fuel design
concept combined with controllable EGR. Part 2. Effect of operating conditions and EGR on HCCI combustion. Fuel, 84(9), 10841092.
[8] Lü, X., Hou, Y., Zu, L., and Huang, Z. (2006). Experimental study on the auto-ignition and combustion characteristics in the homogeneous charge compression ignition (HCCI) combustion operation with ethanol/n-heptane blend fuels by port injection. Fuel, 85(1718), 2622-2631.
[9] Ganesh, D., and Nagarajan, G. (2010). Homogeneous charge compression ignition (HCCI) combustion of diesel fuel with external
mixture formation. Energy, 35(1), 148-157.

556

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

[10] Ma, J., Lü, X., Ji, L., and Huang, Z. (2008). An experimental study of HCCI-DI combustion and emissions in a diesel engine with dual
fuel. International Journal of Thermal Sciences, 47(9), 1235-1242.
[11] Zhao, F., Asmus, T. N., Assanis, D. N., Dec, J. E., Eng, J. A., and Najt, P. M. (2003). Homogeneous charge compression ignition
(HCCI) engines. SAE Technical Paper, (PT-94).
[12] Hasegawa, R., and Yanagihara, H. (2003). HCCI combustion in DI diesel engine. SAE Transactions, (No. 2003-01-0745).
[13] Urushihara, T., Yamaguchi, K., Yoshizawa, K., and Itoh, T. (2005). A Study of a Gasoline-fueled Compression Ignition Engine~
Expansion of HCCI Operation Range Using SI Combustion as a Trigger of Compression Ignition~. SAE Transactions, (No. 2005-010180).
[14] Urushihara, T., Hiraya, K., Kakuhou, A., and Itoh, T. (2003). Expansion of HCCI operating region by the combination of direct fuel
injection, negative valve overlap and internal fuel reformation. SAE Transactions, (No. 2003-01-0749).
[15] Kim, D. S., and Lee, C. S. (2006). Improved emission characteristics of HCCI engine by various premixed fuels and cooled
EGR. Fuel, 85(5-6), 695-704.
[16] Haraldsson, G., Tunestål, P., Johansson, B., and Hyvönen, J. (2002). HCCI combustion phasing in a multi cylinder engine using
variable compression ratio. SAE Transactions, (No. 2002-01-2858).
[17] Polat, S. (2016). An experimental study on combustion, engine performance and exhaust emissions in a HCCI engine fuelled with
diethyl ether–ethanol fuel blends. Fuel Processing Technology, 143, 140-150.
[18] Turkcan, A., Altinkurt, M. D., Coskun, G., and Canakci, M. (2018). Numerical and experimental investigations of the effects of the
second injection timing and alcohol-gasoline fuel blends on combustion and emissions of an HCCI-DI engine. Fuel, 219, 50-61.
[19] Kozlov, V. E., Chechet, I. V., Matveev, S. G., Titova, N. S., and Starik, A. M. (2016). Modeling study of combustion and pollutant
formation in HCCI engine operating on hydrogen rich fuel blends. International Journal of Hydrogen Energy, 41(5), 3689-3700.
[20] Maurya, R. K., and Agarwal, A. K. (2011). Experimental study of combustion and emission characteristics of ethanol fuelled port
injected homogeneous charge compression ignition (HCCI) combustion engine. Applied Energy, 88(4), 1169-1180.
[21] Calam, A., Solmaz, H., Yılmaz, E., and İçingür, Y. (2019). Investigation of effect of compression ratio on combustion and exhaust
emissions in A HCCI engine. Energy, 168, 1208-1216.
[22] Zheng, M., Han, X., Asad, U., and Wang, J. (2015). Investigation of butanol-fuelled HCCI combustion on a high efficiency diesel
engine. Energy Conversion and Management, 98, 215-224.

557

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

İçten Yanmalı Motorlarda Kullanılan Farklı Tip Kam Profillerinin
Dinamik Analizi
Çağatay Nacak1*, Hamit Solmaz1, Murat Ciniviz2
1
2

Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 06500, Türkiye
Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 42700, Türkiye

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özet
Taşıtlarda kullanılan supap mekanizmaları genellikle mekanik olarak tasarlanmıştır. Bu durum, mekanik sistemin
elektronik sisteme göre daha kararlı ve düzenli çalışmasından kaynaklanmaktadır. Kam mekanizmalarında itici ile kam
profilinin teması oldukça önemlidir. Profil ve iticinin aralığı sabit olduğundan kam profilinin tam ve doğru
şekillenebilmesi için eğrilik yarıçapı hesabının yapılmalıdır. Kam profili tasarlanırken hareket denklemi belirlendikten
sonra düz yüzeyli veya masuralı iticili mekanizmasına karar verilmesi gerekmektedir. Mekanizmanın tasarımı sırasında
kullanılan denklemlerin oluşturulmasında eğrilik yarıçapı hesabı yapılması gereklidir. Bu çalışmada düz yüzeyli iticili
ve masuralı itici kullanarak tasarlanan kam profillerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan tasarımlarda, basit
harmonik hareket, sikloid hareket ve polinomik hareketlerden olan 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisi olmak üzere en
sık kullanılan üç farklı kam profil eğri denklemi kullanılmıştır. Oluşturulan profillerin devirden bağımsız şekilde yer
değiştirme, hız ve ivme değerleri hesaplanmıştır. Supapların açık kalma süreleri 120o kam açısıdır. Supapların kalkma
miktarı 6 mm, 8 mm ve 10 mm olarak belirlenmiştir ve farklı supap kalkma yükseklik değerlerinin etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kam profili; Kam mekanizması; Kam profil denklemleri; Eğrilik yarıçapı

Dynamic Analysis of Different Type Cam Profiles Using in Internal Combustion
Engines

Abstract
Generally, valve mechanisms use in vehicles are mechanically designed. This is due to the more stable and regular
operation of the mechanical system than the electronic system. Contact between the pusher and the cam profile is very
important at cam mechanisms. Due to cam profile and pusher have constant-breadth, the radius of curvature must be
calculated for the exact and accurate shaping of the cam profile. When designing the cam profile, it is necessary to
decide the mechanism with flat faced or roller followers after the motion equation are determined. It is required to
calculate the radius of curvature to form the equations used during the design of the mechanism. In this study,
comparison of cam profiles which are designed by using flat faced follower and roller follower has been made. In the
designs, three most commonly used cam profile curve equations, namely simple harmonic motion, cycloid motion and
4-5-6-7 polynomial motion, are used. Displacement, velocity and acceleration values of the designed profiles were
calculated independently from the revolution. Valves opening period 120o cam angles. The amount of lift up of the
valves was determined as 6 mm, 8 mm and 10 mm and the effect of different valve lift height values was analysed.
Keywords: Cam profile; Cam mechanism; Cam profile equations; Radius of curvature
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Giriş
Günümüzde genellikle içten yanmalı motorların supap mekanizması mekanik olarak tasarlanmıştır. Bu durumun
en temel nedeni, mekanik sistemin elektronik sisteme göre daha kararlı ve düzenli çalışmasıdır. Motorun çalışması
için gerekli dolgunun supap mekanizmasından sağlandığı düşünüldüğünde, mekanizmanın çalışmasında
oluşabilecek en ufak arızada motorda büyük derecede hasar oluşacaktır. Silindir içerisine alınan dolgu miktarının
ve yanmış gazların dışarı atılmasının sağlanması, supapların belirlenen uygun noktalarda açılıp kapanmasıyla
olmaktadır. Yüksek hızlarda bu noktalar, motorun optimum şartlarda çalışması için belirleyicidir. Aynı zamanda
yüksek ivmelerde çalışan motorlarda iyileşme ve dayanıklılık sağlamak için mekanik yükler ile supap ivmesi
düşük hızlara kıyasla düşük tutulmalıdır.

*Corresponding author, E-mail: nacakcagatay@gazi.edu.tr
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Kam ve itici sistemin ilk dinamik modellemesi Hrones tarafından 1948 yılında yapılmıştır. Oluşturulan model tek
serbestlik dereceli olup, basit kütle ve yay sisteminden oluşan, itici ve kam sistemi incelenmiştir [1]. Hundal ise
çeşitli lineer ve non-lineer viskoz sürtünme değerlerinde, kam sıçramasından sonra supap mekanizmasının serbest
hareketi üzerine çalışmalar yapmıştır [2].
Kam profili tasarımı ile ilgili çalışmalarda matematiksel tasarımlarda kam profilini geometrik olarak parçalara
ayırıp, sonrasında matematiksel olarak bulunması sağlanmıştır [3]. Ayrıca parçalı polinomlar kullanılarak yapılan
matematiksel modelde optimizasyon tekniği ile supap iticisinin yer değiştirme hareketini tanımlayarak kam profili
belirlenmiştir [4]. Son yıllarda bilgisayar destekli tasarımlarda ise daha hassas çalışmalar yapılmıştır. Bu
programlar yardımıyla kam tasarımı ve kam şekli optimizasyonunu örneklendirilmiştir. Çalışmalarda kam profili
ile yer değiştirme eğrisinin bağının olduğunu belirlenmiştir [5, 6].
Supap mekanizması tasarımında mekanizmanın kullanılacağı motorun çalışma hızı aralığı önem arz etmektedir.
Tasarımlarda, düşük hızlar için kam mekanizmasını rijit cisim olarak ve uygulanan kuvvetleri statik olarak almak
yeterli iken, artan hızlarda, atalet kuvvetleri ve mekanizma elemanlarının elastik özellikleri önem kazanmaktadır.
Ayrıca, yüksek hızlarda atalet kuvvetleri sistemde etkili olan en önemli kuvvetlerdir. Bu kuvvetler titreşime sebep
olmakla beraber, gürültüye, aşınmaya ve olası kırılmalara yol açabilir [7]. Bununla beraber kam profili, supap
kalkma miktarı ve supap açık kalma süresi, supap yayının sertliği optimize edilmemiş supap mekanizmaları
kullanılan motorlarda volumetrik verimin düşük olması kaçınılmazdır [8].
Kam mekanizmalarında itici ile kam profilinin teması oldukça önemlidir. Profil ve iticinin aralığı sabit olduğundan
kam profilinin tam ve doğru şekillenebilmesi için eğrilik yarıçapı hesabı yapılmalıdır. Genellikle kam
mekanizmalarında dairesel yay profilleri ve sikloidal veya poliminal hareket denklemleri kullanılmaktadır [9, 10].
Kam profili tasarlanırken hareket denklemi belirlendikten sonra düz yüzeyli veya masuralı iticili mekanizmasına
karar verilmesi gerekmektedir. Mekanizmanın tasarımı sırasında kullanılan denklemlerin oluşturulmasında eğrilik
yarıçapı hesabı yapılması gereklidir [11]. Eğrilik yarıçapı hesabıyla temas basıncı ve kam profilindeki yorulmanın
analizi de yapılabilmektedir [12].
Bu çalışmada düz yüzeyli iticili ve masuralı itici kullanarak tasarlanan kam profillerinin karşılaştırılması
yapılmıştır. Yapılan tasarımlarda, basit harmonik hareket, sikloid hareket ve polinomik hareketlerden olan 4-5-67 polinomik hareket eğrisi olmak üzere en sık kullanılan üç farklı kam profil eğri denklemi kullanılmıştır.
Oluşturulan profillerin devirden bağımsız şekilde yer değiştirme, hız ve ivme değerleri hesaplanmıştır. Supapların
kalkma miktarı 6 mm, 8 mm ve 10 mm olarak belirlenmiştir ve farklı supap kalkma yükseklik değerlerinin etkisi
incelenmiştir. Supapların açık kalma süreleri 120o kam açısıdır.
2. Matematiksel Model
Kam millerinin tasarımında en önemli parametre kam profilinin belirlenmesidir. Bunun sebebi silindir içerisine
alınan dolgu miktarı bu sayede belirlenmektedir. Kam profilinin belirlenmesi için ilk etap hareket denklemlerinin
belirlenmesidir. Yaptığımız çalışmada kullandığımız basit harmonik, sikloid ve 4-5-6-7 polinomu hareket eğrilerin
yer değiştirme, hız ve ivme denklemleri verilmiştir.
2.1. Hareket denklemlerinin belirlenmesi
Çalışmamızda üç farklı profil kullanılmıştır. Şekil 1’de basit harmonik hareket eğri yapısı verilmiştir. Eğri
incelendiğinde çember üzerinde bulunan noktaların dikey izdüşümü ile hareket meydana gelmektedir. ‘0’
noktasından başlayan ve daire yarıçapının izdüşümü olan ‘P’ noktası, dairenin çapı olan ‘h’ mesafesi boyunca
takip eden ‘Q’ noktası dikey basit harmonik hareketle ilerlemektedir.

Şekil 1. Basit harmonik hareket eğri yapısı [11]
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Buradan yola çıkıldığında, basit harmonik hareketin yer değiştirme denklemi,

s

h
1  cos 
2

(1)

olarak bulunur. Burada ‘ϕ’ dönme açısını ifade etmektedir. Yer değiştirme, açısal olarak ‘ϕ’ açısına bağlıdır ve yer
değiştirme eğrisi ‘ϕ’ açısı ile eş zamanlı artmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, dönme açısı ‘ϕ’ ile daire
oluşturan kam açısı ‘θ’ arasındaki ilişki    olarak tanımlanır. Bu ilişkide ‘β’ herhangi bir parçanın periyodu
 
olarak tanımlanmıştır. Bağımsız değişken olan θ’yı, β’ya bölerek denklem standartlaştırılır. Eşitlik 1’in son hali,
s

h
 
 1  cos 
2
 

(2)

olur. Eşitlik 2’ye göre sırasıyla hız ve ivme denklemi;

ds h 


sin
d 2 


(3)

d 2s h 2


cos
2
2
d
2


(4)

şeklinde olur. Şekil 2’de ise sikloid hareket eğrisi görülmektedir. Sikloid hareket eğrisi bir daireden türetilir ve
sinüs ivme eğrisine sahiptir. Bu açıdan bakıldığında sikloid hareket eğrisi kam eğrileri arasında dinamik özellik
bakımından en uygun kam sisteminin tasarlanmasını mümkün kılabilmektedir. Şekil 2’de görüldüğü üzere, itici
dairenin çevresi, iticinin yükselme ‘h’ değerine eşittir. İvmelenme eğrisi sürekli olduğu için, bazı durumlarda ivme
maksimum olduğu halde bile diğer eğrilere kıyasla yüksek hızlar uygulanabilir. Bu sayede performansı yüksek
kam sistemleri tasarlanabilmektedir.

Şekil 2. Sikloid hareket eğri yapısı [11]

Burada A noktası merkez olarak kabul edilirse ve bir daire çizilirse yarıçapı

h
2

kadar olur. Bu daire, yatay eksen

için kullanılan parça sayısıyla bölünür. Buradan yola çıkarak yer değiştirme,

s

h
2



h
2

sin 

olur. Burada ϕ dönme açısını ifade etmektedir. Şekil 2’ye bağlı kalarak

(5)







2

şeklinde ifade edilirse yer

değiştirme,

2  
 1

sin

 
  2

s  h

(6)
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olur. Eşitlik 6 baz alındığında sırasıyla hız ve ivme değerleri;

ds



d

h

2  
 1  cos


 

2

ds
d

2



2h


2

sin

2 


(7)

(8)

şeklinde olur. Kam profil eğrilerinde kullanılan fonksiyonlardan birisi de polinomlardır. Polinomlar, özellikle
otomotiv gibi yüksek hızlı mekanizmalarda ve özel uygulamalarda kullanılması onun en önemli
avantajlarındandır. Bundan dolayı çalışmamızda 4-5-6-7 polinomu ile oluşturulan kam eğrisini kullandık. Kam
profillerinde kullanılan polinomlar için genel denklem;

s  C0  C1  C2 2  C3 3    Cn n

(9)

şeklindedir. Profil eğrisinin tam olarak ortaya çıkabilmesi için sadme değerinin başlama ve bitiş anında sıfır olması
gereklidir bu yüzden yedinci dereceden polinom kullanılmalıdır. Bu durum dikkate alındığında sınır şartı sekize
çıkacaktır. Eşitlik 9, 4-5-6-7 polinomuna göre düzenlendiğinde;

s  C0  C1  C2 2  C3 3  C4 4  C5 5  C6 6  C7 7

(10)

olur. Burada hareket eğrisinin sınır şartları,
θ = 0 iken s = 0,

d 2s
d 3s
ds
= 0,
= 0, 3 = 0
2
d
d
d

θ = 1 iken s = 1,

d 2s
d 3s
ds
= 0,
= 0, 3 = 0
2
d
d
d

olarak bulunmaktadır. Eşitlik 10’da gerekli işlemler yapıldığında yer değiştirme, hız ve ivme eşitlikleri;
5
6
7
   4


 
s  h 35    84    70    20   


   
   

(11)

3
4
5
6




 
ds
 h 140    420    420    140   
d




   

(12)

2
3
4
5




 
d 2s
 h  420    1680    2100    840   
d2




   

(13)

şeklinde olur. Hareket denklemleri belirlendikten sonra seçilen mekanizmaya (düz yüzeyli itici veya masuralı itici)
göre kam boyutları belirlenmektedir.
2.2. Kam boyutlarının belirlenmesi

Yer değiştirme, hız ve ivme değerlerinin belirlendiği hareket eğrisinin seçimi yapıldıktan sonra kam boyutları
hesaplanmalıdır. Kam boyutunu etkileyen iki ana faktör bulunmaktadır. Bunlar düz yüzeyli itici veya masuralı itici
kullanan mekanizma için kam ökçe çap ölçüsünü içermektedir. Her iki itici mekanizması için de kam daire
merkezleri, kamın dönme merkezindedirler.
Düz yüzeyli itici kullanılan mekanizmalar, masuralı iticili mekanizmalara göre farklılık göstermektedir. Masuralı
itici kullanılan mekanizmalarda içbükeylik olabilirken, düz yüzeyli itici kullanan mekanizmalarda bu mümkün
değildir. Bununla beraber negatif eğrilik yarıçapı olan kamlarda bu mekanizmalar kullanılamamaktadır. Şekil 3’de
düz yüzeyli iticiye sahip bir kam mekanizması görülmektedir. Kam profilinin belirlenebilmesi için kam sabit
tutulmuş ve itici, kam etrafında saat yönünde ‘θ’ kadar döndürülmüştür. İtici ile kamın temas noktası xp, yp ile
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ifade edilmiştir. İtici ekseni ile kam ekseni arasında ‘L’ kadar bir mesafe meydana gelmektedir. Bu sırada itici ise
‘s’ mesafesi kadar hareket etmiştir. Buradan yola çıkarak Şekil 3 anında temas noktasının koordinatları;

Şekil 3. Düz yüzeyli iticiye sahip kam mekanizması

x   ro  s  sin   L cos 

(14)

y   ro  s  cos   L sin 

(15)

olur. Kam milinin ‘dθ’ kadar dönmesi sonucu iticideki toplam yer değiştirme miktarı ‘ds’ kadar olacaktır. Düz
yüzeyli iticilerde, itici tarafından kam yüzeyine uygulanan kuvvet Şekil 3’de görüldüğü gibi daima kam profiline
diktir. Bu durum dikkate alındığında ‘L’ mesafesi;

L

ds
dθ

(16)

şeklinde olmaktadır. Bulunan bu denklem dikkate alındığında Eşitlik 14 ve Eşitlik 15;

ds
cos 
d
ds
y   ro  s  cos  
sin 
d

x   ro  s  sin  

(17)
(18)

olarak tanımlanır. Kam profilinin polar koordinatta çizilebilmesi için ‘α’ açısının bilinmesi gereklidir. Şekil 3
dikkate alındığında ‘α’ açısı;
 L 

 ro  s 

  arctan 

(19)

olur. Buradan itici ile kam profilinin temas noktası;

   

(20)

olmaktadır. Son olarak ‘xp’, ‘yp’ noktasının koordinat merkezinden uzaklığı ise;
rp  L2   ro  s  
2

x 2p  y 2p

(21)

olarak yazılabilir. Verilen bu eşitlikler sayesinde düz yüzeyli itici kullanılan mekanizmalar için uygun kam profili
ölçüsünü belirlemek mümkündür.
Günümüzde düz yüzeyli itici mekanizmasına göre masuralı itici mekanizması daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Masuranın kam profilini takip etmesi bu mekanizmalara çok büyük hareket kolaylığı sağlamaktadır. Bu durum,
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kam profili belirlenirken oluşacak bir miktar içbükeyliğe izin vermektedir. Şekil 4’te masuralı iticili kam
mekanizmasının bir görseli görülmektedir. Kam profilinin elde edilebilmesi için kam sabit tutulmuş ve masuralı
itici kam etrafında, kam milinin dönüş yönünün tersine ‘θ’ kadar döndürülmüştür. İtici ile kamın arasındaki basınç
açısı ‘α’, temas noktası teğet açısı ise ‘ψ’ ile tanımlanmıştır. Şekil 4’te görüldüğü üzere ‘L’ mesafesi basınç açısı
ile değişmektedir.

Şekil 4. Masuralı iticiye sahip kam mekanizması

Şekil 4’e göre kam profilinin x ve y koordinatları;
x   ro  s  ri  sin   ri sin

(22)

y   ro  s  ri  cos   ri cos

(23)

olarak tanımlanabilir. Burada ro temel daire yarıçapını, ri ise masura yarıçapını ifade etmektedirler. Eşitlik 22 ve
23’de görüldüğü üzere kam profilinin belirlenebilmesi için teğet açısı ‘ψ’ ve basınç açısı ‘α’nın tanımlanması
gerekmektedir. Şekil 4 anında ‘α’ açısı;
ds




d

  arctan 

  ro  s  ri  



(24)

olarak elde edilir. Buradan teğet açısı,

   
(25)
ile hesaplanabilir. Belirtilen bu eşitlikler sayesinde masuralı itici kullanılan mekanizmalar için uygun kam profili
ölçüsünü belirlemek mümkündür.

2.3. Eğrilik yarıçapının belirlenmesi
Kam mekanizmalarında oluşturulan profilin uygun bir şekilde tasarlanabilmesi için eğrilik yarıçapının bilinmesi
gerekmektedir. Parametrik olarak denklemi verilen eğrinin herhangi bir noktasının eğrilik yarıçapı,
 x   2   y   2 


x y  x y

3/ 2

(26)

bağıntısıyla bulunur. Burada x = x(θ) ve y = y(θ) olacak şekilde hesaplanır. Her iki itici mekanizması için de kam
ökçe dairesinin eğrilik yarıçapı hesaplamasında kullanılacak x ve y koordinatları için,

x  ro sin 
y  ro cos

(27)
(28)

eşitlikleri kullanılır. Belirtilen denklemler yardımıyla parametrik olarak denklemi verilen eğrinin herhangi bir
noktasındaki eğrilik yarıçapı belirlenebilir
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3. Analiz Sonuçları ve Değerlendirme
Bu çalışma kapsamında, kam mekanizmalarında kullanılan uygun kam profilinin bulunması için çalışmalar
yapılmıştır. Devirden bağımsız şekilde farklı eğri modelleri üzerinden, üç farklı supap kalkma yüksekliği dikkate
alınarak yer değiştirme, hız ve ivme değerleri incelenmiştir. Bu değerler incelenirken supap açık kalma derecesi
120o olarak alınmıştır. Uygun kam profillerinin bulunması için her profilin eğrilik yarıçapı ölçüleri hesaplanarak
aralarında kıyaslama yapılmıştır. 6 mm, 8 mm ve 10 mm olarak belirlenen supap kalkma miktarlarının eğrilik
yarıçapına etkisini incelemek adına, her iki itici mekanizmasında üç farklı kam profili için karşılaştırma
yapılmıştır. Şekil 5’de hareket eğrilerinin yer değiştirme grafikleri görülmektedir.

a) 6 mm

b) 8 mm

c) 10 mm
Şekil 5. Farklı supap kalkma yüksekliklerinde oluşan yer değiştirme grafikleri

Şekil 5a’da supap kalkma yüksekliği 6 mm olduğu için o yükseklikte maksimum seviyeye ulaşılmıştır. 4-5-6-7
polinomik eğri hareket denklemi ile oluşturulan kam profili daha geç açılıp daha erken kapanmaktadır. Kam açısı
2o geçtikten hemen sonra açılmakta ve içeri hava yakıt karışımını almaya başlamaktadır. Profilin özelliği olarak
kam profili, tepe noktasında daha uzun süre kaldığı görülmektedir. Sonrasında kam açısı 117o olunca
kapanmaktadır. Sikloid hareket denklemi üretilen profil, polinomik hareket eğrisine göre daha erken açılmaktadır
ve daha geç kapanmaktadır. Kam açısı 1o geçtikten hemen sonra açılmaktadır ve kam açısı 118o olunca
kapanmaktadır. Basit harmonik hareket denklemi üretilen profil en erken açılıp en geç kapanan profildir yaklaşık
kam açısı 0,5o olunca açılmakta 119,5o olunca kapanmaktadır. Fakat bu profilde kam tepe noktasında daha kısa
süre durmaktadırlar. Silindir içerisine alınan hava/yakıt karışımı en fazla bu eğri ile yapılan kam profilinde elde
edilir. Şekil 5b’de ise hareket eğrilerinin 8 mm supap kalkma yüksekliğinde oluşan yer değiştirme grafiği
görülmektedir. Burada supap kalkma yüksekliği maksimum 8 mm’ye ulaşmıştır. 60o kam açısında tüm profiller en
üst seviyeye ulaşmıştır. Bu anda supap açıklığı maksimum düzeydedir. 4-5-6-7 polinomik hareket denklemi ve
sikloid hareket denklemi ile oluşturulan profillerde maksimum noktada açık kalma süresi daha fazla iken basit
harmonik hareket ile yapılan profilde bu süre daha kısadır. Basit harmonik hareket denklemi üretilen profil en
erken açılıp en geç kapanan profilken, Sikloid hareket denklemi üretilen profil, 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisine
göre daha erken açılmaktadır ve daha geç kapanmaktadır. Şekil 5c’de ise 10 mm supap kalkma yüksekliğinde
oluşan yer değiştirme grafiği görülmektedir. Supap kalkma yüksekliği 10 mm ulaşan incelenmiştir. Açılma ve
kapanma zamanları tüm kalkma yüksekliklerinde aynı kam açısında olmuştur. Fakat supap açılma yüksekliği 10
mm’ye çıkmıştır. Diğerlerinden daha yükseğe çıktığı için bu durumda içeri daha fazla hava/yakıt karışımı
alınmasına fırsat vermektedir. Şekil 6’da kam profillerinin hız eğrileri vardır.
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a) 6 mm

b) 8 mm

c) 10 mm
Şekil 6. Farklı supap kalkma yüksekliklerinde oluşan hız grafikleri

Değerlere baktığımızda, kıyasladığımız eğriler 30o ve 90o’de maksimum hız değerlerine ulaştığı görülmektedir.
Şekil 6a’da 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisinde maksimum hız 13,13 mm/s’ye ulaşmaktadır. Bu eğri denklemi,
profili gereği tepe noktasında yaklaşık 5o sabit bir şekilde hareket etmektedir. Sikloid hareket eğrisinde maksimum
hız 11,46 mm/s olurken basit harmonik hareket eğrisinde 9 mm/s olmaktadır. Şekil 6b’de ise 8 mm supap kalkma
yüksekliğinde oluşan hız grafiği görülmektedir. Basit harmonik hareket eğrisinde maksimum hız 12 mm/s’ye
ulaşmaktadır. Kam burnu tepe noktaya geldiğinde diğer eğrilere göre, bu konumda daha az kalmaktadır. Sikloid
hareket eğrisinde maksimum hız 15,28 mm/s olurken 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisinde hız 17,5 mm/s
olmaktadır. Şekil 6c’de ise 10 mm supap kalkma yüksekliğinde oluşan hız grafiği görülmektedir. Grafiklerde
görüldüğü gibi tüm supap kalkma yüksekliklerinde eğri aynı şekilde oluşmaktadır. Fakat yükseklik arttıkça hız da
artmaktadır. Basit harmonik hareket eğrisinde maksimum hız 15 mm/s olmaktadır. Sikloid hareket eğrisinde
maksimum hız 19,1 mm/s olurken 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisinde hız 21,88 mm/s olmaktadır. Şekil 7’de ise
ivme grafikleri görülmektedir.

a) 6 mm

b) 8 mm
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c) 10 mm
Şekil 7. Farklı supap kalkma yüksekliklerinde oluşan ivme grafikleri

İvme değerleri incelendiğinde, her üç grafikte de sikloid hareket eğrisi ve 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisi ivmesi
0 mm/s2 ile başlamaktadır. Şekil 7a’da basit harmonik hareket eğrisi 27 mm/s2 ile başlamaktadır. En yüksek ivme
değeri sikloid harekette 34,38 mm/s2, 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisinde ise 44,98 mm/s2’ye ulaşmaktadır. Şekil
7b’de ise basit harmonik hareket eğrisi 36 mm/s2 ile başlamaktadır. Basit harmonik hareket eğrisi ile yapılan
profilde azalan ivme hareketi görülmektedir ve bu azalan ivme paraboliktir. En yüksek ivme değeri sikloid
harekette 45,84 mm/s2, 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisinde ise 59,96 mm/s2’ye ulaşmaktadır. Supap kalkma
yüksekliği arttıkça ivme değerleri artmıştır. Şekil 7c’de 10 mm supap kalkma yüksekliğine ait ivme değerleri
görülmektedir. Basit harmonik hareket eğrisi 45 mm/s2 ile başlamaktadır. Sikloid hareket eğrisi ile elde edilen
profilin ivme değeri 57,3 mm/s2 olurken 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisinde 74,96 mm/s2 olmaktadır. Elde edilen
bu değerler ile yer değiştirme, hız ve ivme grafikleri oluşturulmuştur.
Kam profilinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da itici türünün belirlenmesidir. Kam profil
denklemi seçildikten sonra, itici türü belirlenerek kam profili tam anlamıyla oluşturulur. Eğer düz yüzeyli itici
kullanılmak istenirse, kam ökçe yarıçap ölçüsü dikkat edilecek huşulardan birisidir. Ölçü gereğinden büyük olursa
maliyeti artıracakken, kam ökçe yarıçapı ölçüsü gereğinden küçük seçilirse, profil eğrisi kendi kendini alttan
kesecektir bu yüzden en uygun minimum yarıçap ölçüsü 65 mm olarak belirlenmiştir ve çalışmamızda bu ölçü
kullanılmıştır. Belirlenen ölçünün uygunluğunun belirlenmesi için eğrilik yarıçapının bilinmesi gereklidir. Supap
kalkma yükseklerinin farklı olması durumundaki etkilerini görebilmek adına yükseklik değerleri 6 mm, 8 mm ve
10 mm olarak kabul edilmiştir. Şekil 8’de düz yüzeyli iticili kam mekanizmaları için oluşturulan kam profillerinde
oluşan eğrilik yarıçapı değerleri görülmektedir.

a) 6 mm

b) 8 mm
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c) 10 mm
Şekil 8. Düz yüzeyli iticili kam mekanizmaları ile oluşturulan kam profillerinde eğrilik yarıçapları

Grafik incelendiğinde, basit harmonik hareket eğrisi haricindeki diğer hareket eğrileri 65 mm eğrilik yarıçapı ile
başlamışlardır. Basit harmonik hareket eğrisinin oluşturduğu profilin eğrilik yarıçapının büyük olmasından dolayı
başlangıçta diğerlerine göre daha az eğrilik olduğunu göstermektedir. Supap kalkma yüksekliği 6 mm’de eğrilik
yarıçapı 93 mm, 8 mm’de eğrilik yarıçapı 102 mm ve 6 mm’de eğrilik yarıçapı 111 mm olmuştur. Basit harmonik
hareket eğrisinde tepe noktasına kadar sürekli eğrilik yarıçapı azalmaktadır. Bu durum profildeki eğriliğin 60o’ye
kadar arttığını göstermektedir. Sikloid hareket eğrisi ile oluşturulan profilde eğrilik 6 mm’de 19o de, 8 mm’de 21o
de ve 10 mm’de 24o de en az eğrilik durumuna sahiptir. Supap kalkma yüksekliği arttıkça profil eğriliğin kam açısı
da değişmektedir. 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisi ile oluşturulan profilde eğrilik 6 mm’de 23o de, 8 mm’de 25o
de ve 10 mm’de 27o de en az eğrilik durumuna sahiptir. Kam profilleri incelendiğinde bu noktalarda kam burnu
oluşmaya başladığı görülmektedir. Yaklaşık 50o civarı bu profiller için eğrilik yarıçapının en düşük olduğu
noktalardır. Bunun sebebi, kam burnunun daha düz olduğu yani dwell (bekleme) konumuna gelmesidir. Bu
noktaları geçtikten sonra eğrilik yarıçapının artarak daha düz hale geldiği görülmektedir.
Şekil 9’da masuralı itici kullanan supap mekanizmalarında kullanılan hareket eğrilerinin eğrilik yarıçapı ölçüleri
verilmiştir. 65 mm kam ökçe yarıçapındadır ve masura yarıçapı 3,5 mm ölçüsündedir. Aynı şekilde supap kalkma
yükseklikleri 6 mm, 8 mm ve 10 mm’dir. Eğrilik yarıçapı için bulunan değerler, müsaade edilen minimum değerin
altına inmesi istenmez. Eğer ki bu durum gözden kaçırılacak olursa kam profili ile itici arasında fazla sürtünmeye
ve dolayısıyla aşınmaya sebep olabilir.

a) 6 mm

b) 8 mm

567

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

c) 10 mm
Şekil 9. Masuralı iticili kam mekanizmaları ile oluşturulan kam profillerinde eğrilik yarıçapları

Oluşturulan grafikte, yapısı gereği basit harmonik hareket eğrisi ile oluşturulan profil diğerlerinden farklı eğrilik
yarıçapı ölçüsü ile başlamaktadır. Başlangıçta supap kalkma yüksekliği 6 mm’de eğrilik yarıçapı 120 mm, 8
mm’de eğrilik yarıçapı 156 mm ve 6 mm’de eğrilik yarıçapı 223 mm olmuştur ve ölçü giderek azalmaktadır. Bu
durum profilin eğriliğinin tepe noktasına kadar sürekli arttığını göstermektedir. Sikloid hareket eğrisi ile yapılan
profilde görüldüğü üzere 14o civarında eğrilik yarıçapı artarak profilin eğriliği azalmaktadır. Elde edilen profillerde
görüldüğü üzere ifade edilen değerler kam burnu oluşmaya başladığı andaki noktalardır. Daha sonraki derecelerde
eğrilik artarak devam etmektedir. Yaklaşık 45o’ye kadar eğrilik yarıçapı azalmaktadır ve sonrasında tepe noktasına
kadar artış devam etmektedir. Bunun sebebi, 45o den sonra kam profilinin uç kısmı oluşmaya başlamıştır. 4-5-6-7
polinomik hareket eğrisi ile oluşturulan profilde kam burnu başlangıcına kadar eğrilik yarıçapı artmaktadır. 16o de
kam açısında eğrilik diğer noktalara göre daha azdır. Ancak daha sonra eğrilik giderek artmaya devam etmektedir.
Kam profilinin tepe noktasına doğru gelindiğinde eğrilik azalmaya başlamıştır. Bunun sebebi öncekilerdeki gibi
uç noktanın oluşmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Supap kalkma yüksekliği arttıkça eğrilik yarıçapı da
artmaktadır. Kam ökçesinden eğrinin oluştuğu noktaya geçiş yüksek supap kalkma miktarında daha az eğrilikle
gerçekleşmekte olduğu anlaşılmaktadır.
4. Sonuçlar

Bu çalışmada, düz yüzeyli iticili ve masuralı itici kullanarak tasarlanan kam profillerinin karşılaştırılması
yapılmıştır. Yapılan tasarımlarda, basit harmonik hareket, sikloid hareket ve polinomik hareketlerden olan 4-5-67 polinomik hareket eğrisi olmak üzere en sık kullanılan üç farklı kam profil eğri denklemi kullanılmıştır.
Oluşturulan profillerin devirden bağımsız şekilde yer değiştirme, hız ve ivme değerleri hesaplanmıştır. Supapların
kalkma miktarı 6 mm, 8 mm ve 10 mm olarak belirlenmiştir ve farklı supap kalkma yükseklik değerlerinin etkisi
incelenmiştir. Supapların açık kalma süreleri 120o kam açısıdır.
Düz yüzeyli itici için farklı bir iticiye ihtiyaç yoktur fakat masuralı itici mekanizmanın tasarımında kullanılan
iticinin masura çapı 7 mm olarak kabul edilmiştir. Kam profillerinin ökçe yarıçapı 65 mm olarak belirlenmiştir.
Kam mekanizmalarında, oluşturulan profillerde hareket eğrilerin kendilerine özgü durumları ön plana çıkmaktadır
bundan dolayı ökçe yarıçapı olağandan büyük seçilmiştir. Kullanılan profiller büyük motorlar ve daha fazla güç
isteyen için idealdir. Oluşturulan eğriler, farklı supap kalkma yüksekliklerinde birbirleri ile kıyaslanarak kam
mekanizmaları yönünden uygunluğu değerlendirilmiştir. Her iki itici mekanizması ile elde edilebilecek en uygun
kam profilini bulabilmek için eğrilik yarıçapı hesabı yapılmış ve karşılaştırılmıştır.
Düz yüzeyli itici ile oluşturulan mekanizmalarda sikloid hareket eğrisi ve 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisi ile
tasarlanan profillerde bekleme süresi daha fazla olduğu için kam çıkıntıları basit harmonik hareket denklemi ile
oluşturulan profile göre biraz daha düzdür. Masuralı iticiye sahip mekanizmalar için tasarlanan profillerin
tamamında kam çıkıntıları daha kavislidir. Hareket denklemleri farklı supap kalkma yüksekliklerinde devirden
bağımsız bir şekilde incelendiğinde, basit harmonik hareket denklemi üretilen profil en erken açılıp en geç kapanan
profildir. Fakat diğerler profillerde tepe noktasında daha uzun süre kalmaktadır. Bunun sebebi, kam burunlarının
daha düz olmasıdır. Supap kalkma yükseklikleri değiştikçe değişen sadece yükseklik değerleridir. Hız eğrileri
incelendiğinde, 4-5-6-7 polinomik hareket eğrisi, diğerlerine kıyasla daha hızla açılıp kapanmaktadır. Bu durum,
yüksek devirlerde silindir içerisine hızlı bir şekilde dolgu alınmasını ve yanmış gazların dışarı atılmasını
sağlamamıza olanak sağlamaktadır. Supap kalkma yüksekliği arttıkça, hızın da arttığı görülmektedir. Bu durum,
supapların aynı kam açısında daha yükseğe çıkmasından kaynaklıdır. Ayrıca, supap yüksekliğinin artması silindir
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içine daha fazla hava/yakıt karışımı alınmasını sağlayacaktır. İvme değerleri, hızın türevi olduğundan supap
kalkma yüksekliği arttıkça artmaktadır.
Kam profilinde uygun değerleri elde edebilmek ve oluşturulan profillerde olağan dışı bir durum olup olmadığını
gözlemleyebilmek için profillerin eğrilik yarıçapı hesabı yapılmıştır. Supap kalkma miktarının eğrilik yarıçapına
etkisi incelemek için üç farklı yükseklik değerleri tanımlanmıştır. Düz yüzeyli iticili mekanizmalarda supap
kalkma miktarı arttıkça eğrilik yarıçapı artarken, toparlaklı iticili mekanizmalarda sadece kam burnu oluşumunda
artış görülmüştür.
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Elektrikli Bir Araçta Rejeneratif Fren Sisteminin Bulanık Mantık Yöntemi ile
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Özet
Bu çalışma kapsamında bulanık mantık kontrol stratejisi ile rejeneratif fren sistemi modellenmiştir. Rejeneratif fren
bulanık mantık kontrol stratejisi üyelik fonksiyonu olarak araç hızı, batarya şarj doluluk oranı (SOC), fren pedal konumu
ve batarya paketi akım değerlerinin girdisi sağlanmıştır. Modeli oluşturulan kontrol sistemi çıkışı olarak ise aracın
kullanımı boyunca yaptığı frenlemenin, araç güvenliği ön planda tutularak, maksimum seviyede rejeneratif frenleme ile
yapması sağlanmıştır. Önden çekişli olan elektrikli aracın dinamik modeli çıkarılarak, toplam fren kuvvetinin ön ve arka
akslara dağılımının da etkisi dahil edilmiştir. Rejeneratif frenlemenin incelenebilmesi için elektrikli bir aracın modeli
oluşturulmuştur. Elektrikli araç modeli kapsamında araç güç aktarma sistemi, direnç kuvvetleri, gaz/fren pedal
kontrolcüsü ve sürüş çevrim alt modelleri oluşturulmuştur. Araç tahriğini sağlayan ve rejeneratif frenleme esnasında
jeneratör olarak çalışan elektrik motoru olarak UQM marka ve “PowerPhase 75” model maksimum 240 Nm tork
üretebilen ve 8000 dev/dk hıza ulaşabilen yüksek verimli, doğru akım motoru tork ve verim haritaları kullanılmıştır.
Batarya paketinin tasarımı ve modellenmeside ise lityum iyon pil hücreleri kullanılmıştır. Modeli oluşturulan aracın
NEDC, ECE-15, EUDC, FTP ve US06 sürüş çevrimleri üzerinde kullanımı sağlanmıştır. Simülasyon sonucunda enerji
tüketimine etkisi incelenmiştir. Bulanık mantık kontrol stratejisi yöntemi ile modellenen rejeneratif fren sisteminin,
elektrikli araç üzerinde NEDC %15,4, ECE 15 %19,7, EUDC sürüş çevriminde ise %11,9 oranlarında enerji tasarrufu
sağladığı sonucu elde edilmiştir. Elektrikli araç üzerinde, konvansiyonel rejeneratif fren kullanımı yerine, bulanık mantık
yöntemi ile kontrol edilen rejeneratif fren kullanımı NEDC %4,8, ECE-15 %3,78 ve EUDC sürüş çevrimlerinde
kullanımda %5,44 enerji tasarrufu sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bulanık mantık, Elektrikli araç, Modelleme, Rejeneratif fren

Controlling the Regenerative Brake System with Fuzzy Logic Method on an
Electric Vehicle
Abstract
In this study, regenerative braking system is modeled with fuzzy logic control strategy. Regenerative brake fuzzy logic
control strategy membership function is provided to input vehicle speed, battery charge level (SoC), brake pedal position
and current values of battery pack.As the control system output, the braking made during the use of the vehicle is provided
with maximum regenerative braking by keeping the safety of the vehicle in the foreground. The dynamic model of the
front-wheel drive electric vehicle has been calculated and the effect of the distribution of total braking force on the front
and rear axles has been included. In order to examine regenerative braking, an electric vehicle model was created. Within
the scope of electric vehicle model, vehicle power train system system, resistance forces, accelerator / brake pedal
controller and driving cycle sub-models have been created. UQM brand and ''PowerPhase 75'' model, which can generates
maximum 240 Nm torque and can reach 8000rpm direct current motor, has been used to operates as a generator during
regeneratif breaking. Also, torques and efficiency maps has been used. Lithium ion battery cells were used in the design
and modeling of the battery pack. The modeled vehicle is used on NEDC, ECE-15, EUDC, FTP and US06 driving cycles.
As a result of the simulation, the effect on energy consumption was investigated. The regenerative braking system
modeled by the fuzzy logic control strategy method results in an energy saving of NEC %15,4, ECE 15 %19,7 on electric
vehicle and %11,9 on EUDC driving cycle. It is concluded that regenerative brakes are controlled by fuzzy logic method
leads to energy saving on NEDC %4.8, ECE-15 %3.78 and %5.44 on EUDC driving cycles instead of conventional
regenerative brakes.
Keywords: Fuzzy logic, Electric vehicle, Modelling, Regenerative brake
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1. Giriş
İlk elektrikli araç, kurşun asit pillerin icadından 25 yıl sonra, 1884 yılında Thomas Parker tarafından üretilmiştir. Bu
tarihten sonra birçok elektrikli araç modeli ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, içten yanmalı motor teknolojisinin gelişimi
ve seri üretim maliyetlerindeki düşüş elektrikli araçları geride bırakmıştır.1970 ve 1980 yılları arasında yaşanan enerji
krizi, elektrikli araçları ön plana çıkarmıştır. Ancak, geleneksel araçların yüksek hızlarına ve uzun menzillerine
ulaşamadılar. Bu nedenle, yeterli teknolojik gelişme sağlanamamıştır.Bugüne kadar birçok şirket elektrikli araçlar
üretmiştir. Ancak, bu araçların menzili kısa ve yüksek hızlara ulaşamamaktadır. Elektrik motoru ve akü teknolojisinin
gelişmesiyle birlikte daha uzun mesafeli araçlar üretilmeye başlanmıştır. Pili şarj etmek için geçen süre, geniş aralıkta
olmasına rağmen hala çok yüksektir. Bu nedenle elektrikli araçlar hala yeterli düzeyde olmayıp, her geçen gün hızlı bir
şekilde gelişimi sağlanarak yaygınlaşmaktadır [1].
Xu ve ark. (2011), elektrikli bir araca seri hibrit rejeneratif fren sistemi üzerinde kullanılmak üzere bulanık mantık
yöntemi ile kontrol stratejisi geliştirmişlerdir. Geliştirilen fren kontrol yönteminde araç dengesinin optimum seviyede
tutulup, mekanik ve rejeneratif fren kuvvetinin en uygun şekilde dağıtılmasını hedeflemişlerdir. Geliştirilen bulanık
mantık fren kontrol stratejisinin araç menziline etkisini incelemiş ve araç üzerinde rejeneratif fren kullanılmaması
durumuna göre %25,7 oranında menzil artışı gözlemlemişlerdir [2]. Li, Wang ve Song [84] seri hibrit elektrikli taşıt
modeli oluşturmuşlar ve rejeneratif frenlemenin yakıt tasarrufuna etkisini incelemişlerdir. Seri hibrit elektrikli araç
üzerinde rejeneratif frenleme kullanmanın yakıt tüketimini %10,5 ile %32,4 değerleri arasında düşürdüğünü
gözlemlemişlerdir [3]. Lv vd. taşıt üzerinde rejeneratif frenlemenin NEDC sürüş çevrimi şartlarında, farklı hibrit yapıları
üzerinde sağladıkları yakıt tasarruflarını incelemişlerdir. Simülasyon sonucunda seri hibrit elektrikli araç üzerinde
kullanılan rejeneratif fren sisteminin, paralel hibrit elektrikli araca göre %27,28 oranında daha etkili olduğu
gözlemlenmiştir [4]. T. Öztürk, tarafından yapılan çalışmalarda, bir taşıta etkiyen kuvvetler ve araç kütlesi göz önünde
bulundurularak, motorun eylemsizlik momenti ve moment bileşenleri arasındaki ilişkileri modellemiş, batarya üzerindeki
enerji değişim grafiğinden rejeneratif frenleme ile belirli bir oranda enerjinin kazanıldığını tespit ederek, elektrikli taşıtın
rejeneratif frenlemedeki kazanım yüzdesi ile daha fazla menzile sahip olacağını göstermiştir [5]. Gökçe ve ark. (2015),
bir elektrikli taşıtın sürüşü boyunca yaptığı tüm frenleme kuvvetinin rejeneratif olarak yapılabilirliği incelemişlerdir.
Enerji kazanımlı, dinamik ve elektrikli frenleme yöntemlerinin kullanım sınırları araştırılıp, “tam elektrikli frenleme”
(TEF) olarak adlandırılan, model tabanlı kontrol yöntemi kullanılarak bulanık mantık ile elektriksel frenleme algoritması
geliştirmişlerdir. Geliştirilen tam elektrikli fren sistemi bir elektrikli motor siklet üzerinde denenmiş ve testlerini
yapılmışlardır. Ters akımla frenleme yöntemi, atalet momentinin yüksek olan ve çabuk durdurulması gereken
makinalarda faz frekansını zıt yöne çevirerek, motor üzerinde zıt yönde akım geçmesi sağlanarak, enerji tüketilen
frenleme sistemi olarak tanımlamışlardır. Dinamik frenleme ise batarya şarj oranının yüksek olduğu durumlarda
kullanılarak, geri kazanılan enerji bataryaya göndermek yerine direnç üzerinden ısıya çevrilmektedir. Çalışma sonucunda
bulanık mantık kontrolcü, tam elektrikli frenleme yöntemini kontrol edebilmiştir. Batarya şarj oranının yüksek olduğu
durumlarda bataryaya takviye edilemeyen enerji dirençler vasıtası ile ısıya dönüştürülebilir olduğu sonucuna varmışlardır.
Ters akımla frenleme işlemi beklenildiği gibi, çok kısa sürede test aracını durdurduğunu gözlemlemişlerdir [6].
3. Elektrikli Aracın Modellenmesi
3.1. Elektrik Motor Modeli
Elektrikli araç üzerinde aracın tahrikini ve rejeneratif frenleme süresince jeneratör görevini üstenen elektrik motorunun
modeli oluşturulmuştur. Elektrikli araç üzerinde maksimum 75 kW güç üretebilen ve 8000 dev/dk hıza çıkabilen bir doğru
akım motoruna ait tork, güç ve verim haritaları kullanılmıştır. “PowerPhase 75” elektrik motoru fabrika verilerinden elde
edilen motora ait teknik bilgiler tablo 1 ’de görülmektedir.
Tablo 1. PowerPhase Elektrik motoru teknik özellikler [7]
Maksimum Güç
Maksimum Hız
Maksimum Verim
Ağırlık
Güç Yoğunluğu

75 kW
8000 dev/dk
%94
41 kg
1,83 kW/kg

Elektrikli araç üzerinde kullanılan elektrik motorunun devire bağlı tork grafiği şekil 1 ’de görülmektedir.
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Şekil 1. “PowerPhase 75” elektrik motoru tork/devir grafiği [7]

Elektrikli araç üzerinde kullanılan elektrik motorunun tahrik ve jeneratör modunda, motor hızı ve gücüne bağlı verim
haritası şekil 2 ’de görülmektedir.

Şekil 2. “PowerPhase 75” elektrik motoru jeneratör ve tahrik güç/devir/verim haritası [7]

Elektrik motorunun, elektrikli araçta kullanılabilmesi için, Matlab/Simulink üzerinde modeli oluşturulmuştur. Elektrik
motorunun verim ve maksimum tork değerinin belirlenmesi için oluşturulan model şekil 3 ’de görülmektedir.

Şekil 3. Elektrik motoru Simulink modeli

Elektrik motoru maksimum devir/güç/verim haritası simulink kütüphanesinde bulunan “look up table 2-D” bloğuna
girdisi sağlanmıştır. Anlık motor hızı ve gücünün girdisi ile elektrik motorunun o anki güç ve devir noktsınına ait verimi
belirlenmektedir.
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3.2. Araç güç aktarma sistemi modeli
Araç güç aktarma sistemi motorda üretilen gücün tekerlere iletilmesini sağlayan sistemdir. Modelde değişken
parametre olarak tork değeri tanımlanmaktadır. Elektrik motorundan alınan tork, gaz pedalı ile kontrol edilerek araç güç
aktarma sistemine uygulanmaktadır.
Araç doğrusal hızının hesaplanabilmesi için teker hızının bilinmesi gerekmektedir. Teker hızının hesaplanabilmesi için
güç aktarma organları hızının bilinmesi gerekmektedir. Motor çıkış mil hızının hesaplanması için güç aktarma sisteminin
transfer fonksiyonunun çıkarılması gerekmektedir. Modeli yapılan elektrikli araca ait güç sistemi şeması oluşturulmuş
olup, şekil 4 ’de görülmektedir.

Şekil 4. Elektrikli araç güç aktarma sisteminin şematik gösterimi

Modeli yapılan elektrikli araç için güç aktarma sistemi kardan mili, diferansiyel ve akslardan oluşmaktadır. Transfer
fonksiyon hesabında kardan mili motora direk bağlı olduğu için atalet momentleri, motor atalet momenti olarak
alınmaktadır. Güç aktarma sisteminde diferansiyelin sağ ve solunda olmak üzere iki tane aks ve toplamda dört teker
bulunmaktadır.
Elektrikli araç transfer fonksiyonunun çıkarılması, bir mile veya silindire etkiyen toplam torkun ( Tnet ), toplam atalet
momentine ( J toplam ) bölünmesi ile milin açısal ivmesinin (  ) hesaplanmasına dayanmaktadır. Döner bir cismin açısal
ivmesinin hesaplandığı formül, eşitlik 1’de verilmiştir.

T
d
 net
dt
J toplam

(1)

Motor çıkış mili ivmesinin hesaplanması için kullanılan transfer fonksiyonu eşitlik 2 ‘de görülmektedir.

Tm  Tyük / (idd )
d m

dt
( 4 J t  2 J a ) / (i 2 dd )  J m

(2)

Motor çıkış mili hızının hesaplanması için kullanılan transfer fonksiyonu eşitlik 2 ‘de görülmektedir.

m  
t

Tm  Tyük / (idd )
( 4 J t  2 J a ) / (i 2 dd )  J m

dt

(3)

Motor çıkış hızını veren transfer fonksiyonu Matlab/Simulink üzerine aktarılıp, araç güç aktarma sistemi oluşturularak
tekerlek açısal hızı elde edilmektedir. Tekerlek açısal hızının elde edilmesi ile birlikte, aracın doğrusal ivmesi, hızı ve
aldığı yol model üzerinden anlık olarak hesaplanabilmektedir.
3.3. Direnç kuvvetleri modeli
Aracın hareketi esnasında araca, yuvarlanma, ivme ve aerodinamik direnç olmaz üzere üç farklı direnç kuvveti etki
etmektedir. Bu direnç kuvvetleri aracın enerji tüketimini, yol tutuşunu ve performansının önemli derecede etkilemektedir.
Araca etki eden direnç kuvvetlerinin araç üzerinde gösterimi şekil 5 ‘te görülmektedir. Dirençlerin araç üzerinde
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oluşturduğu kuvvetin modelli, direnç kuvvetlerinin hesaplanması için teorik ve deneysel yollar ile elde edilmiş ve
literatüre geçmiş matematiksel denklemler ile sağlanmıştır.

Şekil 5. Araca etki eden direnç kuvvetlerinin araç üzerinde gösterimi [1]
Araca etki eden direnç kuvvetlerinden olan yuvarlanma direnci,
Fr  mgCr

(4)

Fa  0.5 Cd Af V 2

(5)

Fi  ma

(6)

ifadesi ile belirlenebilir.
Bu çalışmada araca etki eden toplam direnç kuvveti,
FLoad  Fi  Fa  Fr

(7)

eşitliği ile tanımlanan yuvarlanma, aerodinamik ve ivme dirençlerinin toplamından oluşmaktadır.
3.4. Sürüş çevrimi modeli
Araçların enerji tüketimi, egsoz emisyonları gibi parametrelerinin belirlenebilmesi için teorik veya deneysel veriler ile
elde edilmiş, farklı sürüş durumlarını içeren hız zaman grafikleridir. Bu simülasyonda araç sürüş hızı temisili olarak
avrupa standartlarında bulunan NEDC, ECE 15 ve EUDC sürüş çevrimleri kullanılmıştır. NEDC aracın uzun yol ve karma
kullanımını, ECE-15 aracın şehir içi kullanımını ve EUDC ise aracın yüksek hızlarda kullanımını temsil etmektedir.
NEDC, ECE-15 ve EUDC sürüş çevrimlerininin hız-zaman grafikleri şekil 3.22 ‘de görülmektedir.

Şekil 6. NEDC, ECE ve EUDC sürüş çevrimi hız-zaman grafikleri [8]

Elektrikli aracın hız kontrolü PID kontroller tarafından yapılmaktadır. Referans hız olarak kullanılan sürüş çevrim hızı
ve aracın gerçek hızı PID kontrollere girdisi sağlanmakta olup, PID kontroller araç hızını referans hıza eşitlemeye
çalışarak -1 ile 1 arasında bir değer oluşturmaktadır. Bu değerler model üzerinde gaz ve fren pedal oranı olarak
kullanılmaktadır.
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3.5. Batarya Modeli
Elektrikli araç üzerinde kullanılacak 30 kWh enerjiye sahip batarya paketinin nominal çalışma gerilimi 400 V olması
sistemin sağlıklı çalışması açısından uygun görülmüştür. Lityum demir fosfat batarya hücresinin minimum gerilimi 3,6
V olup, 110 batarya hücresi seri olarak bağlanarak 400 V minimum gerilim elde edilmektedir. 30 kWh enerji kapasiteli
batarya kullanımı için 27 adet batarya hücresinin paralel bağlanması gerekmektedir. Bu batarya hücresinin maksimum
deşarj akımı 30 amper olup, teorik sınırlar içerisinde bataryadan 830 amper akım çekilebilecek kapasitedir. Elektrik
motoru ise maksimum 400 amper akım ile çalışmaya müsaade etmekte olup bataryanın sisteme verebileceği akım
kapasitesi uygundur. Bataryanın maksimum şarj akımı ise 324 amperi aşmaması gerekmektedir.
Tablo 2. Sony US18650VTC5 Li-ion pil hücresi karakteristik özellikleri [9]

Nominal
Kapasite
2,5 Ah

Minimum
Gerilim
2,5 V

Nominal
Gerilim
3,6 V

Maksimum
Gerilim
4,2 V

Maksimum
Maksimum
Deşarj Akımı Hızlı Şarj Akımı
30 A
12 A

Batarya paketinin üretimi için toplamda 3300 adet batarya hücresi kullanılmış olup, toplam batarya ağırlığı 145,2 kg
olarak hesaplanmıştır. Modelde kullanılan batarya paketi verimi ise %90 olarak ürün kataloğundan alınmıştır.
3.6. Araç fren kuvveti dağılım modeli
Rejeneratif fren modelinin en kritik noktalarından biriside, araç üzerinde yapılam toplam frenlemenin akslara
dağılımıdır. Modellenen elektrikli araç önden çekişli olup ön aksta yapılan frenlemenin, güç aktarma sistemine tork
aktarımı yapılabilmesi mümkün olup, arka akslarda yapılan frenleme mekanik olarak yapılarak tamamen ısıya
dönüştürülmektedir. Araca etki eden direnç kuvvetleri ve araç dinamiği parametreleri şekil 7 ‘de görülmektedir.

Şekil 7. Düz zeminde araç dinamik modeli [10]

Araç frenleme sırasında negatif ivmelenmeye sahip olmakta ve aracın ağırlık merkezi öne doğru hareket etmektdir. Bu
durum frenleme anında ön ve arka akslara düşen frenleme kuvveti dağılımında farklılıklar gözlemlenmektedir. Aracın
dinamik aks yükü dağılımı, ön aks için eşitlik 8 ve arka aks için ise eşitlik 9 ‘da görülmektedir. Eşitlik 10 ’de toplam aks
yükü denklemi bulunmaktadır. Eşitlik 11 ‘de ise taraç toplam frenlemenin, ön akslara dağılımını göstermektedir.

a 
FzF 1 
  LR  hcog x 
mg L 
g

(8)

a 
FzR 1 
  LF  hcog x 
mg L 
g

(9)

Ftoplam  Ff  Fr
Ön Fren Etkinlik Katsayısı 

(10)

Ff
Ftoplam

(11)
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3.7. Rejeneratif Fren Modeli
Rejeneratif frenleme sistemi bulanık mantık yöntemi ile kontrol edilecek olup, bu yönteme aks yük dağılımları, batarya
şarj durumu, araç hızı, fren konumu ve maksimum şarj akımı faktörleri dahil edilmiştir. Rejeneratif fren sistemi bulanık
mantık kontrol parametrelerinden batarya şarj durumu (a), fren konumu (b), araç hızı (c), maksimum şarj akımı (d) girdisi
yapılan üyelik fonksiyonu şekil 8 ’de verilmiştir.

Şekil 8. Batarya şarj oranı (a), araç hızı (b), fren pedal konumu (c), maksimum şarj akımı (d) bulanık mantık üyelik fonksiyonu

Fren pedal konumu aracın toplam frenleme kuvvetinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Fren pedalı seviyesi düşük
ve orta konumda iken rejeneratif fren etkili kullanılırken, tam basılı konumda iken güvenlik sebebiyle mekanik fren
devreye girmekte olup rejeneratif fren kullanım verimliliği azalmaktadır. Batarya şarj durumunun %10 oranından az ve
%90 oranından fazla olduğu durumlarda batarya iç direncinde yüksek seviyelerde değişimler gözlemlenmektedir. Elektrik
motorunun jeneratör olarak kullanımında ani frenleme esnasında yüksek elektrik enerjisi üretiminde yüksek akım batarya
ömrüne zarar verebilmektedir. Bu nedenle batarya şarj oranı %10 ‘un altında ve %90 değerinin üzerinde ise rejeneratif
fren kullanımının etkinliği azaltılmaktadır. Araç hızının düşük olduğu durumlarda rejeneratif frenleme fren güvenliği
açısından düşük, orta ve yüksek hız durumlarında ise rejeneratif fren maksimum verimlilikte kullanılmaktadır.
Elektrikli araç üzerinde geri kazanılan toplam rejeneratif fren enerjisinin hesaplanması, toplam fren enerjisinin
rejeneratif fren katsayısı ile çarpılması ile elde edilmektedir. Rejeneratif fren katsayısı ise ön fren etkinlik katsayısı ve
açıklaması yapılan diğer dört maddenin etkisi ile hesaplanmaktadır.

Rejeneratif Fren Etkinlik Katsayısı 

Ff
Ftoplam

 ( Maxşarjakımı   FPkonumu   SOC   Araç hızı )

(12)

Elektrikli araç rejeneratif fren sisteminin kontrol edilebilmesi için şekil 9 ’da görüldüğü gibi ayrı bir alt Simulink modeli
oluşturulmuştur. Sisteme batarya şarj akımı, araç hızı, araç ivmesi, batarya doluluk oranı, fren pedalı parametrelerinin
girdisi sağlanmış olup, sonuç olarak ise rejeneratif fren katsayısı elde edilmektedir.
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Şekil 9. Rejeneratif fren sistemi Simulink modeli

Rejeneratif fren sistemi modelinde araç fren kuvvetlerinin dağılımı ve rejeneratif fren sisteminin etkinlik katsayısının
hesaplanabilmesi için ayrı iki Simulink alanı oluşturulmuştur. Araç fren kuvvet dağılımı modelinde aracın ön ve arka
tekerlerde oluşan fren kuvvet dağılımları elde edilmektedir. Elde edilen değer, rejeneratif fren katsayısının
hesaplanmasında kullanılmaktadır. Araç fren dağılımının hesaplanmasını sağlayan Simulink alt modeli şekil 10 ’da
görülmektedir
Rejeneratif fren sisteminin batarya doluluk oranı, araç hızı, fren pedal konumu ve batarya şarj akımına bağlı kontrolü
bulanık mantık yöntemi ile yapılmıştır. Rejeneratif fren sistemi bulanık mantık ile kontrolünü sağlayan Simulink alt
modeli şekil 10 ’da görülmektedir.

Şekil 10. Rejeneratif fren sisteminin bulanık mantık yöntemi ile kontrolü Simulink modeli

3.8. Simülasyon parametreleri
Simülasyona girdisi sağlanan araç ve araç alt sistemleri parametreleri literatür kaynaklarından, fabrika verilerinden,
datasheetlerden alınmış olup tablo 3 ‘te görülmektedir.
Tablo 3. Simülasyon girdi parametreleri ve araç özellikleri

Diferansiyel Redüksiyon Oranı

5

Teker Yarıçapı (m)

Diferansiyel Verimi (%)

95

Batarya Kapasitesi (kWh)

30

Ön Aks Mesafesi (m)

Aks Atalet Momenti (kgm2)

0,6

Taşıt Kesit Alanı (m2)

2,1

Arka Aks Mesafesi (m)

1,5

0,01

İnvertör Verimi (%)

0,98

Aerodinamik Katsayı

0,3
0,012

Motor Atalet Momenti (kgm2)

0,315

Aks Mesafesi (m)

Teker Atalet Momenti (kgm )

1

Konvertör Verimi (%)

0,98

Yuvarlanma Direnci

Hava Yoğunluğu (kg/m )

1

Batarya Verimi (%)

0,95

Araç Kütlesi (kg)

2

3

2,5
1

840
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4. Sonuçlar ve değerlendirme
Elektrikli aracın NEDC sürüş çevrimi referans hızları ile kullanımında, araç hızı ile referans hızın birlikte verildiği
grafik şekil 11 ‘de görülmektedir. Elektrikli araç referans hız olan NEDC sürüş çevrimini çok küçük sapmalar ile takip
etmeyi başardığı görülmektedir.

Şekil 11. Araç hızı ile referans hızın karşılaştırması (NEDC sürüş koşulları)

Elektrikli aracın NEDC sürüş çevrimi koşullarında kullanımında elektrik motorunun hızı, gücü ve verimini içeren
grafik şekil 12 ‘de görülmektedir. Elektrik motorunun verimi minimum %75 seviyelerine düşerken, %95 seviyelerinede
çıkmaktadır.

Şekil 12. EM tork, devir ve verim grafiği (NEDC sürüş koşulları)

Elektrikli aracın NEDC sürüş koşullarında kullanımı süresince aracın ivmesi, hızı ve aldığı yol şekil 12 ‘de
görülmektedir. Bu grafik araçtan bağımsız olarak sürüş çevriminin ivmesi ve hıza bağlı anlık alınan yol özelliklerini
vermektedir.

Şekil 13. Araç ivme, hız ve alınan yol grafiği (NEDC sürüş koşulları)
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Elektrikli araç NEDC sürüş çevrimi koşullarında kullanımı sağlanarak, bulanık mantık kontrollü rejeneratif fren sistemi
katsayısı ile rejeneratif frenleme ile kazanılan enerjinin eş zamanlı grafiği çıkarılmıştır. Elde edilen grafik şekil 14 ‘te
görülmektedir.

Şekil 14. Rejeneratif fren katsayısı ile kazanılan enerjinin karşılaştırılması (NEDC sürüş koşulları)

Bulanık mantık kontrol stratejisi yöntemi ile modeli oluşturulan rejeneratif fren sistemi elektrikli araç modeli üzerinde
MATLAB/Simulink simülasyon programında simüle edilmiştir. Elektrikli araç üzerinde bulanık mantık yöntemi ile
geliştirilen rejeneratif frenlemenin, aracın rejeneratif frensiz kullanımına göre %15,4 NEDC, %19,7 ECE-15 ve %11,9
oranında EUDC sürüş çevriminde enerji tasarrufu sağlanmıştır. Simülasyon ile elde edilen sonuçlar Şekil 15’de
görülmektedir. Elektrikli aracın şehir içi kullanımında frenlemenin diğer sürüş çevrimlerine göre daha fazla
kullanılmasından dolayı, rejeneratif frenlemenin daha etkili, bunula beraber de daha fazla enerji geridönüşümü sağlandığı
anlaşılmaktadır.

Şekil 15. Farklı sürüş çevrimlerinde rejeneratif frenlemenin sağladığı enerji tasarrufu

Rejeneratif frenlemede kullanılan başka bir teknik ise rejenerasyon oranının yaklaşık olarak % 30 alındığı, geri kalan
fren ihtiyacının kenaik olarak karşılandığı stratejidir. Bu tarzda bir yaklaşımda rejenerasyon oranı sabit tutulmakta, araç
hızı, batarja şarj durumu, frenpedalı konumu, maksimum şarj akımı gibi parametreler dikkate alınmamaktadır. Rejeneratif
fren sisteminin konvansiyonel kontrol sistemi yerine bulanık mantık kontrol ile yönetilmesi ile NEDC %4,8, ECE-15
%3,78 ve EUDC sürüş çevrimi şartlarında ise %5,44 değerlerinde tasarruf sağlandığı görülmüştür. Simülasyon sonucunda
elde edilen sonuçlar Şekil 16’da görülmektedir.
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Şekil 16. % 30 sabit rejenerasyon yerine bulanık mantık kullanılmasının enerji tasarrufuna etkisi

5. Sonuçlar
Bu çalışmada Simulink ortamında elektrikli bir taşıt modeli oluşturulmuş ve rejeneratif frenleme bulanık mantık
yöntemi ile kontrol edilmiştir. Rejeneratif frenlemenin enerji tasarrufuna etkisi incelenmiştir. Ayrıca % 30 sabit
rejenerasyon yaklaşımı ile bulanık mantıkla kontrol edilen rejenerasyon karşılaştırılmıştır. Frenlemede rejenerasyon
kullanılmasının araçta % 19’a varan birenerjitasarrufu sağladığı belirlenmiştir. Bulanık mantık ile kontrol edilen
rejenerasyon işleminin % 30 sabit rejenerasyona göre yaklaşık % 5 daha fazla enerji tasarrufu imkanı sağladığı tespit
edilmiştir.

Semboller
m
g



Cd
Cr

Af
V

Araç kütlesi [kg]
Yer çekimi ivmesi [m/s2]
Hava yoğunluğu [kg/m3]
Aerodinamik direnç katsayısı
Yuvarlanma direnç katsayısı
Araç ön kesit alanı [m2]

Fr

Araç hızı [m/s]
Araç İvmesi [m/s2]
İvme direnç kuvveti [N]
Yuvarlanma direnç kuvveti [N]

Fa

Aerodinamik direnç kuvveti [N]

FLoad

Tt

Toplam direnç kuvveti [N]
Tekerlek momenti [Nm]

Tm

Motor momenti [Nm]

Tyük

Direnç kuvvetleri toplam momenti [Nm]

Tdg

Diferansiyel giriş momenti [Nm]

Tdç

Diferansiyel çıkış momenti [Nm]

Ta

Aks momenti [Nm]

m
m
t
dç

Motor çıkış mili açısal hızı [rad/s]

dg
a

Diferansiyel girişi açısal ivmesi [rad/s2]

id

Diferansiyel redüksiyon oranı

Jt

Tekerlek kütle atalet momenti [kg/m2]

a
Fi

Motor çıkış mili açısal ivmesi [rad/s2]
Tekerlek açısal ivmesi [rad/s2]
Diferansiyel çıkışı açısal ivmesi [rad/s2]
Aks açısal ivmesi [rad/s2]
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Ja

Aks kütle atalet momenti [kg/m2]

Jm

Motor atalet momenti [kg/m2]

d

Diferansiyel verimi
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Elektrikli Bir Aracın Modellenmesi ve Rejeneratif Fren Sisteminin Bulanık Mantık Yöntemi ile Kontrol Edilmesi
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2 Hidroan

Özet
Bu çalışma kapsamında bulanık mantık kontrol stratejisi ile rejeneratif fren sistemi modellenmiştir. Rejeneratif fren bulanık
mantık kontrol stratejisi üyelik fonksiyonu olarak araç hızı, batarya şarj doluluk oranı (SOC), fren pedal konumu ve batarya
paketi akım değerlerinin girdisi sağlanmıştır. Modeli oluşturulan kontrol sistemi çıkışı olarak ise aracın kullanımı boyunca
yaptığı frenlemenin, araç güvenliği ön planda tutularak, maksimum seviyede rejeneratif frenleme ile yapması sağlanmıştır.
Önden çekişli olan elektrikli aracın dinamik modeli çıkarılarak, toplam fren kuvvetinin ön ve arka akslara dağılımının da
etkisi dahil edilmiştir. Rejeneratif frenlemenin incelenebilmesi için elektrikli bir aracın modeli oluşturulmuştur. Elektrikli
araç modeli kapsamında araç güç aktarma sistemi, direnç kuvvetleri, gaz/fren pedal kontrolcüsü ve sürüş çevrim alt
modelleri oluşturulmuştur. Araç tahriğini sağlayan ve rejeneratif frenleme esnasında jeneratör olarak çalışan elektrik motoru
olarak UQM marka ve “PowerPhase 75” model maksimum 240 Nm tork üretebilen ve 8000 dev/dk hıza ulaşabilen yüksek
verimli, doğru akım motoru tork ve verim haritaları kullanılmıştır. Batarya paketinin tasarımında ve modellenmesinde ise
lityum iyon pil hücreleri kullanılmıştır. Modeli oluşturulan aracın NEDC, ECE-15, EUDC, FTP ve US06 sürüş çevrimleri
üzerinde kullanımı sağlanmıştır. Simülasyon sonucunda enerji tüketimine etkisi incelenmiştir. Bulanık mantık kontrol
stratejisi yöntemi ile modellenen rejeneratif fren sisteminin, elektrikli araç üzerinde NEDC %15,4, ECE 15 %19,7, EUDC
sürüş çevriminde ise %11,9 oranlarında enerji tasarrufu sağladığı sonucu elde edilmiştir. Elektrikli araç üzerinde,
konvansiyonel rejeneratif fren kullanımı yerine, bulanık mantık yöntemi ile kontrol edilen rejeneratif fren kullanımı
NEDC %4,8, ECE-15 %3,78 ve EUDC sürüş çevrimlerinde kullanımda %5,44 enerji tasarrufu sağlandığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bulanık mantık, Elektrikli araç, Modelleme, Rejeneratif fren.

Modeling of an Electric Vehicle and Controlling the Regenerative Brake System with Fuzzy
Logic Method
Abstract
In this study, regenerative braking system is modeled with fuzzy logic control strategy. Regenerative brake fuzzy logic
control strategy membership function is provided to input vehicle speed, battery charge level (SOC), brake pedal position
and current values of battery pack.As the control system output, the braking made during the use of the vehicle is provided
with maximum regenerative braking by keeping the safety of the vehicle in the foreground. The dynamic model of the frontwheel drive electric vehicle has been calculated and the effect of the distribution of total braking force on the front and rear
axles has been included. In order to examine regenerative braking, an electric vehicle model was created. Within the scope
of electric vehicle model, vehicle power train system system, resistance forces, accelerator / brake pedal controller and
driving cycle sub-models have been created. UQM brand and ''PowerPhase 75'' model, which can generates maximum 240
Nm torque and can reach 8000rpm direct current motor, has been used to operates as a generator during regeneratif breaking.
Also, torques and efficiency maps has been used. Lithium ion battery cells were used in the design and modeling of the
battery pack. The modeled vehicle is used on NEDC, ECE-15, EUDC, FTP and US06 driving cycles. As a result of the
simulation, the effect on energy consumption was investigated. The regenerative braking system modeled by the fuzzy logic
control strategy method results in an energy saving of NEC %15,4, ECE 15 %19,7 on electric vehicle and %11,9 on EUDC
driving cycle. It is concluded that regenerative brakes are controlled by fuzzy logic method leads to energy saving on
NEDC %4,8, ECE-15 %3,78 and %5.44 on EUDC driving cycles instead of conventional regenerative brakes.
Keywords: Fuzzy logic, Electric vehicle, Modelling, Regenerative brake.
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1. Giriş
İlk elektrikli araç, kurşun asit pillerin icadından 25 yıl sonra, 1884 yılında Thomas Parker tarafından üretilmiştir. Bu tarihten
sonra birçok elektrikli araç modeli ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, içten yanmalı motor teknolojisinin gelişimi ve seri
üretim maliyetlerindeki düşüş elektrikli araçları geride bırakmıştır.1970 ve 1980 yılları arasında yaşanan enerji krizi,
elektrikli araçları ön plana çıkarmıştır. Ancak, geleneksel araçların yüksek hızlarına ve uzun menzillerine ulaşamadılar. Bu
nedenle, yeterli teknolojik gelişme sağlanamamıştır. Bugüne kadar birçok şirket elektrikli araçlar üretmiştir. Ancak, bu
araçların menzili kısa ve yüksek hızlara ulaşamamaktadır. Elektrik motoru ve akü teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha
uzun mesafeli araçlar üretilmeye başlanmıştır. Pili şarj etmek için geçen süre, geniş aralıkta olmasına rağmen hala çok
yüksektir. Bu nedenle elektrikli araçlar hala yeterli düzeyde olmayıp, her geçen gün hızlı bir şekilde gelişimi sağlanarak
yaygınlaşmaktadır [1].
Guoqing Xu ve arkadaşları, elektrikli bir araca seri hibrit rejeneratif fren sistemi üzerinde kullanılmak üzere bulanık mantık
yöntemi ile kontrol stratejisi geliştirmişlerdir. Geliştirilen fren kontrol yönteminde araç dengesinin optimum seviyede
tutulup, mekanik ve rejeneratif fren kuvvetinin en uygun şekilde dağıtılmasını hedeflemişlerdir. Geliştirilen bulanık mantık
fren kontrol stratejisinin araç menziline etkisini incelemiş ve araç üzerinde rejeneratif fren kullanılmaması durumuna
göre %25,7 oranında menzil artışı gözlemlemişlerdir [2]. Liang Li ve arkadaşları, seri hibrit elektrikli taşıt modeli
oluşturmuşlar ve rejeneratif frenlemenin yakıt tasarrufuna etkisini incelemişlerdir. Seri hibrit elektrikli araç üzerinde
rejeneratif frenleme kullanmanın yakıt tüketimini %10,5 ile %32,4 değerleri arasında düşürdüğünü gözlemlemişlerdir [3].
Chen Lv ve arkadaşları, taşıt üzerinde rejeneratif frenlemenin NEDC sürüş çevrimi şartlarında, farklı hibrit yapıları üzerinde
sağladıkları yakıt tasarruflarını incelemişlerdir. Simülasyon sonucunda seri hibrit elektrikli araç üzerinde kullanılan
rejeneratif fren sisteminin, paralel hibrit elektrikli araca göre %27,28 oranında daha etkili olduğu gözlemlenmiştir [4].
Turgut Öztürk, tarafından yapılan çalışmada, taşıta etkiyen kuvvetler ve araç kütlesi göz önünde bulundurularak, motorun
eylemsizlik momenti ve moment bileşenleri arasındaki ilişkileri modellemiş, batarya üzerindeki enerji değişim grafiğinden
rejeneratif frenleme ile belirli bir oranda daha fazla enerji kazanıldığını tespit etmiştir. Elektrikli taşıtın rejeneratif
frenlemedeki bu kazanım ile birlikte, aracın daha fazla menzile sahip olacağını göstermiştir [5]. Can Gökçe ve arkadaşları,
bir elektrikli taşıtın sürüşü boyunca yaptığı tüm frenleme kuvvetinin rejeneratif olarak yapılabilirliği incelemişlerdir. Enerji
kazanımı olan, dinamik ve elektrikli frenleme yöntemlerinin kullanım sınırları araştırılıp, “tam elektrikli frenleme” (TEF)
olarak adlandırılan, model tabanlı kontrol yöntemi kullanılarak bulanık mantık ile elektriksel frenleme algoritması
geliştirmişlerdir. Geliştirilen tam elektrikli fren sistemi bir elektrikli motosiklet üzerinde denenmiş ve testlerini
yapılmışlardır. Ters akımla frenleme yöntemi, atalet momentinin yüksek olan ve çabuk durdurulması gereken makinalarda
faz frekansını zıt yöne çevirerek, motor üzerinde zıt yönde akım geçmesi sağlanarak, enerji tüketilen frenleme sistemi olarak
tanımlamışlardır. Dinamik frenleme ise batarya şarj oranının yüksek olduğu durumlarda kullanılarak, geri kazanılan enerji
bataryaya göndermek yerine direnç üzerinden ısıya çevrilmektedir. Çalışma sonucunda bulanık mantık kontrolcü, tam
elektrikli frenleme yöntemini kontrol edebilmiştir. Batarya şarj oranının yüksek olduğu durumlarda bataryaya takviye
edilemeyen enerji dirençler vasıtası ile ısıya dönüştürülebilir olduğu sonucuna varmışlardır. Ters akımla frenleme işlemi
beklenildiği gibi, çok kısa sürede test aracını durdurduğunu gözlemlemişlerdir [6].
2. Elektrikli Aracın Modellenmesi
2.1. Elektrik Motor Modeli
Elektrikli araç üzerinde aracın tahrikini ve rejeneratif frenleme süresince jeneratör görevini üstenen elektrik motorunun modeli oluşturulmuştur. Elektrikli araç üzerinde maksimum 75 kW güç üretebilen ve 8000 dev/dk hıza çıkabilen bir doğru akım
motoruna ait tork, güç ve verim haritaları kullanılmıştır. “PowerPhase 75” elektrik motoru fabrika verilerinden elde edilen
motora ait teknik bilgiler tablo 1 ’de görülmektedir.
Tablo 1. PowerPhase Elektrik motoru teknik özellikler [7]
Maksimum Güç
Maksimum Hız
Maksimum Verim
Ağırlık
Güç Yoğunluğu

75 kW
8000 dev/dk
%94
41 kg
1,83 kW/kg
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Elektrikli araç üzerinde kullanılan elektrik motorunun devire bağlı tork grafiği şekil 1 ’de görülmektedir.

Şekil 1. “PowerPhase 75” elektrik motoru tork/devir grafiği [7]

Elektrikli araç üzerinde kullanılan elektrik motorunun tahrik ve jeneratör modunda, motor hızı ve gücüne bağlı veri haritası
şekil 2 ’de görülmektedir.

Şekil 2. “PowerPhase 75” elektrik motoru jeneratör ve tahrik güç/devir/verim haritası [7]

Elektrik motorunun, elektrikli araçta kullanılabilmesi için, Matlab/Simulink üzerinde modeli oluşturulmuştur. Elektrik
motorunun verim ve maksimum tork değerinin belirlenmesi için oluşturulan model şekil 3 ’de görülmektedir.

Şekil 3. Elektrik motoru Simulink modeli

Elektrik motoru maksimum devir/güç/verim haritası simulink kütüphanesinde bulunan “look up table 2-D” bloğuna girdisi
sağlanmıştır. Anlık motor hızı ve gücünün girdisi ile elektrik motorunun o anki güç ve devir noktsınına ait verimi
belirlenmektedir.
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2.2. Araç güç aktarma sistemi modeli
Araç güç aktarma sistemi motorda üretilen gücün tekerlere iletilmesini sağlayan sistemdir. Modelde değişken parametre
olarak tork değeri tanımlanmaktadır. Elektrik motorundan alınan tork, gaz pedalı ile kontrol edilerek araç güç aktarma
sistemine uygulanmaktadır.
Araç doğrusal hızının hesaplanabilmesi için teker hızının bilinmesi gerekmektedir. Teker hızının hesaplanabilmesi için güç
aktarma organları hızının bilinmesi gerekmektedir. Motor çıkış mil hızının hesaplanması için güç aktarma sisteminin
transfer fonksiyonunun çıkarılması gerekmektedir. Modeli yapılan elektrikli araca ait güç sistemi şeması oluşturulmuş olup,
şekil 4 ’de görülmektedir.

Şekil 4. Elektrikli araç güç aktarma sisteminin şematik gösterimi

Modeli yapılan elektrikli araç için güç aktarma sistemi kardan mili, diferansiyel ve akslardan oluşmaktadır. Transfer
fonksiyon hesabında kardan mili motora direk bağlı olduğu için atalet momentleri, motor atalet momenti olarak alınmaktadır. Güç aktarma sisteminde diferansiyelin sağ ve sol tarafında olmak üzere iki tane aks ve toplamda dört tekerlek
bulunmaktadır.
Elektrikli araç transfer fonksiyonunun çıkarılması, bir mile veya silindire etkiyen toplam tork değerinin, toplam atalet
momentine bölünmesi ile milin açısal ivmesinin hesaplanmasına dayanmaktadır. Döner bir cismin açısal ivme-sinin
hesaplandığı formül, eşitlik 1’de verilmiştir.
𝑑𝜔
𝑑𝑡

=

Tnet

(1)

Jtoplam

Motor çıkış mili ivmesinin hesaplanması için kullanılan transfer fonksiyonu eşitlik 2 ‘de görülmektedir.
𝑑𝜔𝑚
𝑑𝑡

=

𝑇𝑚−𝑇𝑦ü𝑘 /(𝑖𝑑 𝜀𝑑 )

(2)

2 𝜀 )+𝐽
(4𝐽𝑡 +2𝐽𝑎 )/(𝑖𝑑
𝑚
𝑑

Motor çıkış mili hızının hesaplanması için kullanılan transfer fonksiyonu eşitlik 2 ‘de görülmektedir.

𝜔𝑚 = ∫𝑡

𝑇𝑚−𝑇𝑦ü𝑘 /(𝑖𝑑 𝜀𝑑 )
2 𝜀 )+𝐽
(4𝐽𝑡 +2𝐽𝑎 )/(𝑖𝑑
𝑚
𝑑

𝑑𝑡

(3)
Motor çıkış hızını veren transfer fonksiyonu Matlab/Simulink üzerine aktarılıp, araç güç aktarma sistemi oluşturularak
tekerlek açısal hızı elde edilmektedir. Tekerlek açısal hızının elde edilmesi ile birlikte, aracın doğrusal ivmesi, hızı ve
aldığı yol model üzerinden anlık olarak hesaplanabilmektedir.
2.3. Direnç kuvvetleri modeli
Aracın hareketi esnasında araca, yuvarlanma, ivme ve aerodinamik direnç olmaz üzere üç farklı direnç kuvveti etki
etmektedir. Bu direnç kuvvetleri aracın enerji tüketimini, yol tutuşunu ve performansının önemli derecede etkilemektedir.
Araca etki eden direnç kuvvetlerinin araç üzerinde gösterimi şekil 5 ‘te görülmektedir. Dirençlerin araç üzerinde
oluşturduğu kuvvetin modelli, direnç kuvvetlerinin hesaplanması için teorik ve deneysel yollar ile elde edilmiş ve literatüre
geçmiş matematiksel denklemler ile sağlanmıştır.
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Şekil 5. Araca etki eden direnç kuvvetlerinin araç üzerinde gösterimi [1]

Araca etki eden direnç kuvvetlerinden olan yuvarlanma direnci,
𝑭𝒓 = 𝒎𝒈𝑪𝒓
(4)
𝑭𝑎 = 0,5𝜌𝐶𝑑 𝐴𝑓 𝑣 2

(5)

𝐹𝑖 = 𝑚𝑎

(6)

,ifadesi ile belirlenebilir.
Bu çalışmada araca etki eden toplam direnç kuvveti,
𝐹𝐿𝑜𝑎𝑑 = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑟

(7)

,eşitliği ile tanımlanan yuvarlanma, aerodinamik ve ivme dirençlerinin toplamından oluşmaktadır.
2.4. Sürüş çevrimi modeli
Araçların enerji tüketimi, egsoz emisyonları gibi parametrelerinin belirlenebilmesi için teorik veya deneysel veriler ile elde
edilmiş, farklı sürüş durumlarını içeren hız zaman grafikleridir. Bu simülasyonda araç sürüş hızı temsili olarak Avrupa
standartlarında bulunan NEDC, ECE 15 ve EUDC sürüş çevrimleri kullanılmıştır. NEDC aracın uzun yol ve karma
kullanımını, ECE-15 aracın şehir içi kullanımını ve EUDC ise aracın yüksek hızlarda kullanımını temsil etmektedir. NEDC,
ECE-15 ve EUDC sürüş çevrimlerinin hız-zaman grafikleri şekil 3.22 ‘de görülmektedir.

Şekil 6. NEDC, ECE ve EUDC sürüş çevrimi hız-zaman grafikleri [8]

Elektrikli aracın hız kontrolü PID kontroller tarafından yapılmaktadır. Referans hız olarak kullanılan sürüş çevrim hızı ve
aracın gerçek hızı PID kontrollere girdisi sağlanmakta olup, PID kontroller araç hızını referans hıza eşitlemeye çalışarak -1
ile 1 arasında bir değer oluşturmaktadır. Bu değerler model üzerinde gaz ve fren pedal oranı olarak kullanılmaktadır.
2.5. Batarya Modeli
Elektrikli araç üzerinde kullanılacak 30 kWh enerjiye sahip batarya paketinin nominal çalışma gerilimi 400 V olması
sistemin sağlıklı çalışması açısından uygun görülmüştür. Lityum demir fosfat batarya hücresinin minimum gerilimi 3,6 V
olup, 110 batarya hücresi seri olarak bağlanarak 400 V minimum gerilim elde edilmektedir. 30 kWh enerji kapasiteli batarya
kullanımı için 27 adet batarya hücresinin paralel bağlanması gerekmektedir. Bu batarya hücresinin maksimum deşarj akımı
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30 amper olup, teorik sınırlar içerisinde bataryadan 830 amper akım çekilebilecek kapasitedir. Elektrik motoru ise
maksimum 400 amper akım ile çalışmaya müsaade etmekte olup bataryanın sisteme verebileceği akım kapasitesi uygundur.
Bataryanın maksimum şarj akımı ise 324 amperi aşmaması gerekmektedir.
Tablo 2. Sony US18650VTC5 Li-ion pil hücresi karakteristik özellikleri [9]

Nominal
Kapasite
2,5 Ah

Minimum
Gerilim
2,5 V

Nominal
Gerilim
3,6 V

Maksimum
Gerilim
4,2 V

Maksimum
Maksimum
Deşarj Akımı Hızlı Şarj Akımı
30 A
12 A

Batarya paketinin üretimi için toplamda 3300 adet batarya hücresi kullanılmış olup, toplam batarya ağırlığı 145,2 kg olarak
hesaplanmıştır. Modelde kullanılan batarya paketi verimi ise %90 olarak ürün kataloğundan alınmıştır.
3.6. Araç fren kuvveti dağılım modeli
Rejeneratif fren modelinin en kritik noktalarından biriside, araç üzerinde yapılan toplam frenlemenin akslara dağılımıdır.
Modellenen elektrikli araç önden çekişli olup ön aksta yapılan frenlemenin, güç aktarma sistemine tork aktarımı
yapılabilmesi mümkün olup, arka akslarda yapılan frenleme mekanik olarak yapılarak tamamen ısıya dönüştürülmektedir.
Araca etki eden direnç kuvvetleri ve araç dinamiği parametreleri şekil 7 ‘de görülmektedir.

Şekil 7. Düz zeminde araç dinamik modeli [10]

Araç frenleme sırasında negatif ivmelenmeye sahip olmakta ve aracın ağırlık merkezi öne doğru hareket etmektedir. Bu
durum frenleme anında ön ve arka akslara düşen frenleme kuvveti dağılımında farklılıklar gözlemlenmektedir. Aracın
dinamik aks yükü dağılımı, ön aks için eşitlik 8 ve arka aks için ise eşitlik 9 ‘da görülmektedir. Eşitlik 10 ’de toplam aks
yükü denklemi bulunmaktadır. Eşitlik 11 ise toplam frenlemenin, ön akslara dağılımını göstermektedir.
𝐹𝑧𝐹

1

𝑎𝑥

𝐿

𝑔

1

𝑎

𝑚𝑔

= (𝑙𝑅 + ℎ𝑐𝑜𝑔

)

𝐹𝑧𝑅
𝑚𝑔

= 𝐿 (𝑙𝑅 − ℎ𝑐𝑜𝑔 𝑔𝑥)

(8)

(9)

𝐹𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝐹𝑓 + 𝐹𝑟
Ö𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =

(10)
𝐹𝑓
𝐹𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

(11)
2.7. Rejeneratif Fren Modeli
Rejeneratif frenleme sistemi bulanık mantık yöntemi ile kontrol edilecek olup, bu yönteme aks yük dağılımları, batarya şarj
durumu, araç hızı, fren konumu ve maksimum şarj akımı faktörleri dahil edilmiştir. Rejeneratif fren sistemi bulanık mantık
kontrol parametrelerinden batarya şarj durumu (a), fren konumu (b), araç hızı (c), maksimum şarj akımı (d) girdisi yapılan
üyelik fonksiyonu şekil 8 ’de verilmiştir.
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Şekil 8. Batarya şarj oranı (a), araç hızı (b), fren pedal konumu (c), maksimum şarj akımı (d) bulanık mantık üyelik fonksiyonu

Fren pedal konumu aracın toplam frenleme kuvvetinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Fren pedalı seviyesi düşük ve orta
konumda iken rejeneratif fren etkili kullanılırken, tam basılı konumda iken güvenlik sebebiyle mekanik fren devreye
girmekte olup rejeneratif fren kullanım verimliliği azalmaktadır. Batarya şarj durumunun %10 oranından az ve %90
oranından fazla olduğu durumlarda batarya iç direncinde yüksek seviyelerde değişimler gözlemlenmektedir. Elektrik
motorunun jeneratör olarak kullanımında ani frenleme esnasında yüksek elektrik enerjisi üretiminde yüksek akım batarya
ömrüne zarar verebilmektedir. Bu nedenle batarya şarj oranı %10 ‘un altında ve %90 değerinin üzerinde ise rejeneratif fren
kullanımının etkinliği azaltılmaktadır. Araç hızının düşük olduğu durumlarda rejeneratif frenleme fren güvenliği açısından
düşük, orta ve yüksek hız durumlarında ise rejeneratif fren maksimum verimlilikte kullanılmaktadır.
Elektrikli araç üzerinde geri kazanılan toplam rejeneratif fren enerjisinin hesaplanması, toplam fren enerjisinin rejeneratif
fren katsayısı ile çarpılması ile elde edilmektedir. Rejeneratif fren katsayısı ise ön fren etkinlik katsayısı ve açık-laması
yapılan diğer dört maddenin etkisi ile hesaplanmaktadır.
𝑅𝑒𝑗𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑓𝑟𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 ==

𝐹𝑓
𝐹𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

. (𝜑𝑀𝑎𝑥ş𝑎𝑟𝑗𝑎𝑘𝚤𝑚𝚤 . 𝜑𝐹𝑃𝐾𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 . 𝜑𝑆𝑂𝐶 . 𝜑𝐴𝑟𝑎çℎ𝚤𝑧𝚤 )

(12)
Elektrikli araç rejeneratif fren sisteminin kontrol edilebilmesi için şekil 9 ’da görüldüğü gibi ayrı bir alt Simulink modeli
oluşturulmuştur. Sisteme batarya şarj akımı, araç hızı, araç ivmesi, batarya doluluk oranı, fren pedalı parametrelerinin girdisi
sağlanmış olup, sonuç olarak ise rejeneratif fren katsayısı elde edilmektedir.

Şekil 9. Rejeneratif fren sistemi Simulink modeli

Rejeneratif fren sistemi modelinde araç fren kuvvetlerinin dağılımı ve rejeneratif fren sisteminin etkinlik katsayısının
hesaplanabilmesi için ayrı iki Simulink alanı oluşturulmuştur. Araç fren kuvvet dağılımı modelinde aracın ön ve arka
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tekerlerde oluşan fren kuvvet dağılımları elde edilmektedir. Elde edilen değer, rejeneratif fren katsayısının hesaplanmasında
kullanılmaktadır. Araç fren dağılımının hesaplanmasını sağlayan Simulink alt modeli şekil 10 ’da görülmektedir
Rejeneratif fren sisteminin batarya doluluk oranı, araç hızı, fren pedal konumu ve batarya şarj akımına bağlı kont-rolü
bulanık mantık yöntemi ile yapılmıştır. Rejeneratif fren sistemi bulanık mantık ile kontrolünü sağlayan Simulink alt modeli
şekil 10 ’da görülmektedir.

Şekil 10. Rejeneratif fren sisteminin bulanık mantık yöntemi ile kontrolü Simulink modeli

2.8. Simülasyon parametreleri
Simülasyona girdisi sağlanan araç ve araç alt sistemleri parametreleri literatür kaynaklarından, fabrika verilerinden ve ürün
kataloglarından alınmış olup tablo 3 ‘te görülmektedir.
Tablo 3. Simülasyon girdi parametreleri ve araç özellikleri

Diferansiyel Redüksiyon Oranı

5

Teker Yarıçapı (m)

Diferansiyel Verimi (%)

95

Batarya Kapasitesi (kWh)

30

Ön Aks Mesafesi (m)

Aks Atalet Momenti (kgm2)

0,6

Taşıt Kesit Alanı (m2)

2,1

Arka Aks Mesafesi (m)

1,5

0,01

İnvertör Verimi (%)

0,98

Aerodinamik Katsayı

0,3
0,012

Motor Atalet Momenti (kgm2)

0,315

Aks Mesafesi (m)

Teker Atalet Momenti (kgm )

1

Konvertör Verimi (%)

0,98

Yuvarlanma Direnci

Hava Yoğunluğu (kg/m )

1

Batarya Verimi (%)

0,95

Araç Kütlesi (kg)

2

3

2,5
1

840

3. Sonuçlar
Elektrikli aracın NEDC sürüş çevrimi referans hızları ile kullanımında, araç hızı ile referans hızın birlikte verildiği gra-fik
şekil 11 ‘de görülmektedir. Elektrikli araç referans hız olan NEDC sürüş çevrimini çok küçük sapmalar ile takip etmeyi
başardığı görülmektedir.

Şekil 11. Araç hızı ile referans hızın karşılaştırması (NEDC sürüş koşulları)
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Elektrikli aracın NEDC sürüş çevrimi koşullarında kullanımında elektrik motorunun hızı, gücü ve verimini içeren grafik
şekil 12 ‘de görülmektedir. Elektrik motorunun verimi minimum %75 seviyelerine düşerken, %95 seviyelerine de
çıkmaktadır.

Şekil 12. EM tork, devir ve verim grafiği (NEDC sürüş koşulları)

Elektrikli aracın NEDC sürüş koşullarında kullanımı süresince aracın ivmesi, hızı ve aldığı yol şekil 12 ‘de görülmektedir.
Bu grafik araçtan bağımsız olarak sürüş çevriminin ivmesi ve hıza bağlı anlık alınan yol özelliklerini vermektedir.

Şekil 13. Araç ivme, hız ve alınan yol grafiği (NEDC sürüş koşulları)

Elektrikli araç NEDC sürüş çevrimi koşullarında kullanımı sağlanarak, bulanık mantık kontrollü rejeneratif fren sistemi
katsayısı ile rejeneratif frenleme ile kazanılan enerjinin eş zamanlı grafiği çıkarıldı. Elde edilen grafik şekil 14 ‘te
görülmektedir.

Şekil 14. Rejeneratif fren katsayısı ile kazanılan enerjinin karşılaştırılması (NEDC sürüş koşulları)
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Bulanık mantık kontrol stratejisi yöntemi ile modeli oluşturulan rejeneratif fren sistemi elektrikli araç modeli üzerinde
MATLAB/Simulink simülasyon programında simüle edilmiştir. Elektrikli araç üzerinde bulanık mantık yöntemi ile
geliştirilen rejeneratif frenlemenin, aracın rejeneratif frensiz kullanımına göre %15,4 NEDC, %19,7 ECE-15 ve %11,9
oranında EUDC sürüş çevriminde enerji tasarrufu sağlanmıştır. Simülasyon ile elde edilen sonuçlar tablo 4 ‘de bulunaktadır.
Elektrikli aracın şehir içi kullanımında frenlemenin diğer sürüş çevrimlerine göre daha fazla kullanılmasından dolayı,
rejeneratif frenlemenin daha etkili, bunula beraber de daha fazla enerji geri dönüşümü sağlandığı görülmektedir.
Tablo 4. Farklı sürüş çevrimlerinde rejeneratif frenlemenin sağladığı enerji tasarrufu

Rejeneratif fren sisteminin konvansiyonel kontrol sistemi yerine bulanık mantık kontrol ile yönetilmesi ile NEDC %4,8,
ECE-15 %3,78 ve EUDC sürüş çevrimi şartlarında ise %5,44 değerlerinde tasarruf sağlandığı görülmüştür. Simülasyon
sonucunda elde edilen sonuçlar tablo 5 ‘de görülmektedir.
Tablo 5. Rejeneratif frenleme kontrolünün konvansiyonel yerine bulanık mantık ile yapılmasının sağladığı enerji tasarrufu

Bu çalışmada başarı rejeneratif frenlemede bulanık mantık ile kontrolün başarılı olduğu sonucu elde edilmiştir. Bulanık
mantık yöntemi ile rejeneratif fren kontrolünün paralel hibrit elektrikli aracın modellenmesi ile ilgili yüksek lisans çalışmam
üzerinde kullanılacağı kararı alınmıştır. Bir sonraki çalışmada rejeneratif freninin bulanık mantık ile kontrolü, paralel hibrit
araç modeli üzerinde gerçekleştirilecektir.
Semboller
𝑚
𝑔
𝜌
𝐶𝑑
𝐶𝑟
𝐴𝑓
𝑉
𝑎
𝐹𝑖
𝐹𝑟
𝐹𝑎
𝐹𝐿𝑜𝑎𝑑
𝑇𝑡
𝑇𝑚
𝑇𝑦ü𝑘

Araç kütlesi (kg)
Yer çekimi ivmesi (m/s2)
Hava yoğunluğu (kg/m3)
Aerodinamik direnç katsayısı
Yuvarlanma direnç katsayısı
Araç ön kesit alanı (m2)
Araç hızı (m/s)
Araç İvmesi (m/s2)
İvme direnç kuvveti (N)
Yuvarlanma direnç kuvveti (N)
Aerodinamik direnç kuvveti (N)
Toplam direnç kuvveti (N)
Tekerlek momenti (Nm)
Motor momenti (Nm)
Direnç kuvvetleri toplam momenti (Nm)
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𝑇𝑑𝑔
𝑇𝑑ç
𝑇𝑎
𝜔𝑚
𝜔̇ 𝑚
𝜔̇ 𝑤
𝜔̇ 𝑑ç
𝜔̇ 𝑑𝑔
𝜔̇ 𝑎
𝑖𝑑
𝐽𝑡
𝐽𝑎
𝐽𝑚
𝜀𝑑

Diferansiyel giriş momenti (Nm)
Diferansiyel çıkış momenti (Nm)
Aks momenti (Nm)
Motor çıkış mili açısal hızı (rad/s)
Motor çıkış mili açısal ivmesi (rad/s2)
Tekerlek açısal ivmesi (rad/s2)
Diferansiyel çıkışı açısal ivmesi (rad/s2)
Diferansiyel girişi açısal ivmesi (rad/s2)
Aks açısal ivmesi (rad/s2)
Diferansiyel redüksiyon oranı
Tekerlek kütle atalet momenti (kg/m2)
Aks kütle atalet momenti (kg/m2)
Motor atalet momenti (kg/m2)
Diferansiyel verimi
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Abstract
Box-type aftertreatment systems have evolved for heavy-duty (HD) diesel Engines to meet the increasingly stringent emission
regulations. The box-type aftertreatment system for this study contains the diesel oxidation catalysts (DOC), catalyzed diesel
particulate filter (CDPF), and selective catalytic reduction (SCR). Hydrocarbon (HC), particulate matter (PM), and nitric oxides (NOx) emissions are reduced using DOC, CDPF, and SCR, respectively. Flow uniformity is not good enough for boxtype aftertreatment system due to limited space available for the mixing, where uniformity flow is critical in improving the
performance of the aftertreatment system. The uniformity of flow could have a significant impact on emission conversion and
catalyst aging. Therefore, the design of box-type aftertreatment system must be optimized in order to increase aftertreatment
system performance through a various range of exhaust mass flow conditions. In this work, numerically investigated the flow
uniformity for various inlet configurations upstream of DOC. Exhaust flow analysis for these inlet configurations is conducted
using computational fluid dynamics (CFD). Simulation results have shown that the optimized inlet configuration can improve
the flow uniformity which influences the performance of the catalysts.
Keywords: Aftertreatment systems, CFD, DOC-DPF-SCR, Emission regulations, Uniformity flow.

1. Introduction
The rapid growth in the number of vehicles, and significant increase in traffic networks especially in some cities lead to
worsening atmospheric pollution. The combustion of diesel fuel in vehicle engine produce a variety of pollutant emissions.
According to Chinese Automotive Technology and Research Center, annual sales of vehicles in China have grown from
roughly 13.64 million in 2009 to 28 million in 2016 [1]. It is predicted that the harmful emissions will increase due to increase
in car sales [2]. Therefore, advanced aftertreatment system is essential to meet the increasingly stringent emission regulations
such as Euro VI/ China VI/ US 2010 diesel Engines.
To meet the new emission standards such as China VI (10 mg/kWh PM limit and 400 mg/kWh NOx limit for world harmonized stationary cycle (WHSC) and 460 mg/kWh NOx limit for world harmonized transient cycle (WHTC)) will require the
use of compact aftertreatment system packaging (box-type aftertreatment). The typical aftertreatment architecture for Euro
VI/ China VI/ US 2010 diesel Engines is shown in Figure 1.
On June 28, 2018, China officially released the China VI emission standard for new heavy-duty (HD) vehicles, which is
largely equivalent to Euro VI emission standard, even more stringent in some aspects [3]. Wu et al, reported that China VI
emission standard can mitigate the total emission of the four pollutants (CO, HC, NOx, and PM2.5 ) by approximately 57%,
39%, 59%, and 79%, respectively, by 2030 [4]. China VI standards include two phases, China VI-a and China VI-b. China
VI-a is largely equivalent to the Euro VI standards. China VI-b introduces more stringent testing requirements (including a
PN limit of 1.2 × 1012 #/kW.h for full-vehicle PEMS tests) and a remote emission monitoring system [5,6]. Figure 2 shows
the development of China emission standards for HD engines.
China VI-a implemented on July, 2019 for natural gas vehicles, on July, 2020 will be implemented for diesel city vehicles,
and for all type, diesel vehicles will be implemented on July, 2021. In addition, China VI-b implemented first in Beijing for
city vehicles on July, 2019, on January, 2020 will be implemented for all type vehicles in Beijing, on January, 2021 will be
implemented on gas vehicles, and July, 2023 for all type diesel vehicles, as shown in figure 3. Table 1 shows China VI emission
standards for HD engines.
In 2017, total emission of different type of China’s vehicles was around 436 million tonnes of pollutant, including CO, HC,
NOx, and PM emissions. Total amount of these emissions were reduced by 2.5% from 2017 [3]. The volume share for the
four pollutants (CO, HC, NOx, and PM) emissions of different vehicle type are shown in figure 3. The HD Trucks and HD
bus are the main sources of PM and NOx emissions among various vehicle type, and mitigating these emissions become very
*Corresponding author, E-mail: aniseh.abdalla@gmail.com
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important by implementing advanced aftertreatment technology, see figure 1.
This paper focused on the efficient aftertreatment system packaging and the optimization of inlet configuration upstream DOC.
Due to limited space available for real vehicle, aftertreatment systems often use box-type packages. Therefore, box-type packaging will reduce the space of the aftertreatment system, but also will reduce the mixing distance of mixture and affect the
soot regeneration at DPF and SCR performance for NOx reactions.

Figure 1. Aftertreatment system layout for Euro VI/ China VI/ US 2010 diesel Engines [10]

Figure 2. Development of China emission standards for heavy-duty (HD) engines

Figure 3. The implementation schedule of China VI-a and China VI-b [3]
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Figure 4. China VI heavy-duty (HD) emission standards for CO, HC, NOx, and Pm emissions of different vehicle type [3].
Table 1. China VI emission standards for heavy-duty (HD) engines [3, 5]
Test Cycle
WHSC
(CI(1))
WHTC
(CI(1))
WHTC
(PI(2))

CO
(mg/kWh)

THC
(mg/kWh)

NMHC
(mg/kWh)

CH4
(mg/kWh)

NOx
(mg/kWh)

NH3
(ppm)

PM
(mg/kWh)

PN
(#/kWh)

1500

130

-

-

400

10

10

8 × 1011

4000

160

-

-

460

10

10

6 × 1011

4000

-

160

500

460

10

10

6 × 1011

(1)CI = compression ignition
(2)PI = positive ignition

2. Numerical interpretation
2.1. Numerical Method
For simulation, three dimensional CFD code AVL FIRE v.2019 commercial software was used to evaluate flow uniformity
for box-type aftertreatment system. Geometries were created in ESE Aftertreatment of AVL and Pro-Engineering, this geometer’s where meshed using ESE Aftertreatment AVL and ICEM CFD.
Flow inside substrates are modeled as porous media and laminar flow was enforced. k-𝜁-f turbulence model with Hybrid
wall treatment applied near the wall. Since, wall treatment is used to predict the values of momentum, energy flux, kinetic
energy (k), dissipation rate (ε) and velocity scales ratio (𝜁) near wall. The k-𝜁-f turbulence model was developed by Hanjalic,
Popovac, and Hadziabdic (2004), k-𝜁-f turbulence model is defined as following [7,8,9]:
𝐷𝑘
𝜕
𝜇𝑡𝑢𝑟 𝜕𝑘
=
[(𝜇+
)
] + 𝑃𝑘 − 𝜌𝜀
𝐷𝑡 𝜕𝑥𝑗
𝜎𝑘 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑢𝑗
𝑃𝑘 = 𝜇𝑡𝑢𝑟 [
(
+
)]
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
𝐷𝜀
𝜕
𝜇𝑡𝑢𝑟 𝜕𝜀
𝜌
𝜌
=
[(𝜇+
)
] + (𝐶𝜀1 𝑃𝑘 − 𝐶𝜀2 𝜀
𝐷𝑡 𝜕𝑥𝑗
𝜎𝜀 𝜕𝑥𝑗
𝑇
𝐷𝜁
𝜕
𝜇𝑡𝑢𝑟 𝜕𝜁
𝜌𝜁
𝜌
=
[(𝜇+
)
] − 𝑃𝑘 + 𝜌𝑓
𝐷𝑡 𝜕𝑥𝑗
𝜎𝜁 𝜕𝑥𝑗
𝑘
𝜇𝑡𝑢𝑟 = 𝐶𝜇 𝜁𝑘𝑇
1
𝑃𝑘
2
𝐿2 𝛻 2 𝑓 − 𝑓 = (𝐶1 − 1 + 𝐶2′ ) (𝜁 − )
𝑇
𝜀
3
𝜌

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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𝑘
0.6
𝜇 1/2
𝑇 = 𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑖𝑛 ( ,
) , 𝐶𝑇 ( ) ]
𝜀 √6𝐶𝜇 |𝑆|𝜁
𝜀

(7)

1/4

𝐿 = 𝐶𝐿 𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑖𝑛 (

𝑘 3/2
𝑘1/2
𝜇3
,
) , 𝐶𝜂 ( )
𝜀 √6𝐶𝜇 |𝑆|𝜁
𝜀

(8)
]

2
Here, k is the turbulent kinetic energy, 𝜀 is the rate of dissipation, 𝜁 is the velocity scales ratio (𝜁 = 𝑣 ⁄𝑘), ν is velocity,
𝜇 is the viscosity, and 𝜇tur is the turbulent viscosity. 𝑃𝑘 represents turbulence production due to mean velocity gradients.
𝜎𝜁 , 𝜎𝑘 and 𝜎𝜀 are the turbulent Prandtl numbers, f is the elliptic relaxation function, T is the turbulence time scale, L is the
turbulence length scale, S is the mean rate of strain tensor (𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗 ),ean velocity gradiants.2019gy, Vol. 8 No. 3g without
"by implementing advanced aftertraetment technology44444444444444444444444. The model coefficients applied to the k𝜁-f turbulence model are listed in the below:

𝐶𝜀1 = 1.4(1 + 0.012⁄ζ),

𝐶𝜇 = 0.22,

𝐶2′

𝐶3 = 0.8,
𝐶4 = 0.33,

= 0.65,

σ𝑘 = 1.0,

𝐶𝑇 = 6,
σ𝜀 = 1.3,

𝐶𝜀2 = 1.9,

𝐶𝐿 = 0.36, 𝐶𝜂 = 85,
σ𝜁 = 1.2.

One of the main challenges in the box-type packaging is the low flow uniformity. The short distance in the box-type aftertreatment system case the flow unevenly mixed. Flow uniformity index is estimated for the entrance of DOC, DPF and SCR.
High mass flow rate (1400 kg/h mass flow rate with 540℃ is chosen for the base case simulation.
Flow uniformity index (γ) is a standard measure used to evaluate flow distribution in aftertreatment applications. Flow uniformity in the box-type packaging aftertreatment system is essential to improve the performance of aftertreatment system. The
flow uniformity index γ defined as following [11,12,13,14,15,16,17]:
𝛾𝜑 = 1 −
𝜑̅ =

̅ |d𝐴
1 ∫|𝜑−𝜑
2

̅𝐴
𝜑
𝑁

≅1−
𝑁

̅ |𝐴𝑖
1 ∑𝑁
𝑖=1|𝜑−𝜑
2

∫ 𝜑𝑑𝐴
≅ ∑ 𝜑𝑖 𝐴𝑖 / ∑ 𝐴𝑖
𝐴
𝑖=1

(9)

̅ ∑𝑁
𝜑
𝑖=1 𝐴𝑖

(10)

𝑖=1

Here, 𝐴 is the front area of a substrate, 𝑁 is total number of computational cell. Uniformity index 𝛾 is mainly evaluated
for assessing the performance of the catalyst (DOC/DPF/SCR) for those parameters which have an influence on the performance of the aftertreatment systems, such as velocity distribution, temperature distribution, species distribution (such as HC
in the front area of DOC and ammonia in the front area of SCR). In this work we focus on flow uniformity of the box-type
packaging aftertreatment system which 𝜑, in this case, represent flow velocity. The uniformity indices range from 0 to 1.
𝛾𝜑 = 1 indicates uniform (homogeneous) distribution, and 𝛾𝜑 = 0 indicates non-uniform (very inhomogeneous) flow distribution. Therefore, higher uniformity index indicates better uniform flow [18].
3. Results and Discussion
3.1. Optimization of Inlet configuration
Sensitive analysis carried out for various inlet configuration and flow uniformity for each design are evaluated and compared.
Low and high mass flow rate (250 kg/h with 300℃, and 1400 kg/h with 540℃ ) is chosen as the condition to derive the
development and optimization of the box-type aftertreatment geometry. Flow uniformity index γ for each case is evaluated
by using equation (9, 10). First, three inlet configuration Cases was simulated and compared. Figure 5 shows the three initial
inlet configuration cases which are used to optimize flow uniformity at DOC entrance.
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Figure 5. The three initial inlet configuration cases used to optimize flow uniformity at DOC entrance

Various inlet configuration for each case is analyzed and compared individually. For Case1, two inlet configurations are conducted to evaluate flow uniformity at the entrance of DOC inlet, as shown in figure 6. Figure 6 depicts the velocity uniformity
index in the region upstream of DOC for the two configurations of Case1 (Case1_A, Case1_B). Velocity uniformity index γ
for Case1_A is 0.852, and 0.563 for Case1_B. we observed that in the Case1_B, higher gas velocities flows in center, while
higher gas velocities flow to the wall in the Case1_A.

Figure 6. Two inlet configurations test for Case1, and velocity profile on the cross-section area in the entrance of DOC with velocity uniformity index values for each design, low mass flow rate is used in the simulation

Figure 7 compares the value of gas velocity uniformity index for the three inlet configurations of Case 2 at the entrance of
DOC. Case2_C shows that long cone provided a smooth transition of gas flow and best flow uniformity value at the entrance
of DOC is obtained compared to Case2_A, and Case2_B.
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Figure 7. Three inlet configurations test for Case2, and velocity profile on the cross-section area in the entrance of DOC with velocity
uniformity index values for each design, low mass flow rate is used in the simulation

Figure 8 compares the value of gas velocity uniformity index γ for the different design of Case3. In the Case3_C, flow
uniformity index value is improved by angling inlet tube to 110° degrees, as shown in figure 8. Figure 9 compares the three
inlet configurations for the best design of each case. Velocity profile on the cross-section area in the entrance of DOC with
velocity uniformity index values for each design are compared, and gas flow streamlines are also compared. Therefore,
Case1_A, Case2_C, and Case3_C are compared.
Velocity profile on the cross-section area at the entrance of DOC for Case1_A, Case2_c, and Case3_C depicts that improvement of flow uniformity in Case2_C is clearly shown in figure 9. But due to the limitation in size of the box-aftertreatment
system design, distance of the tube before DOC needs to be reduced. Figure 10 shows the baseline case inlet configuration
used for the box-aftertreatment design. Flow uniformity index of baseline case is 0.788, the design of baseline case need to be
optimized by improving flow uniformity.

Figure 8. Three inlet configurations for Case3, and velocity profile on the cross-section area in the entrance of DOC with velocity uniformity index values for each design, low mass flow rate is used in the simulation
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Figure 9. Comparison between the three inlet configuration cases. Velocity profile on the cross-section area in the entrance of DOC with
velocity uniformity index values for each design are compared, and gas flow streamlines are compared, low mass flow rate is used in the
simulation.

Due to the bent in the inlet configuration, the flow separates upstream of DOC and create large vortices in the two sides
upstream of DOC as shown in Fig 10. Flow velocity profile on the cross-section area in the front of DOC is shown in Figure
11. Higher flow velocity is observed near the centre area and the lower part of the DOC entrance. Velocity uniformity index γ
at the entrance of DOC was 0.788, which very low.

Figure 20. Geometry of inlet configuration for baseline case
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Figure 13. The velocity profile in the front of DOC, flow uniformity index γ is 0.788 (flow condition was: 250 kg/h and 300℃)

1.26 million cells have been used in the simulation of the base box-type model of aftertreatment system as shown in Figure
12. Contour plot of flow velocity for the base geometry model shown in Figure 13. Figure 14 shows the contour flow velocity
and flow uniformity index at the entrance of DOC, CDPF and SCR.
In the case of baseline configuration, the flow uniformity is not good enough, where most of the fluid flows through the centre
and lower part of the catalyst, causes higher temperature at these regions, while lower gas flows by the boundary area where
heat transfer is active. Flow and thermal uniformity upstream of DOC, DPF, and SCR are crucial in improving the performance
of an aftertreatment system. The uniformity of flow could have a significant impact on emission conversion and catalyst aging.
Therefore, the aftertreatment system must be designed well to perform well across a wide range of exhaust mass flow conditions.

Figure 42. A computational model for the prediction box-type packaging the baseline model of aftertreatment system (case a) 1.26 million
cells have been used in the simulation of the box model aftertreatment system.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Figure 53. Velocity distribution along the box-type packaging base model (case a), high mass flow rate (1400 kg/h with 540℃) is used in
the simulation.

DOC_inlet
DPF_inlet
SCR_inlet
γ = 0.788
γ = 0.99
γ = 0.76
Figure 64. Velocity profile and flow uniformity index on the cross-section areas of DOC_inlet, DPF_inlet and SCR_inlet for the baseline
design without mixer (case a), high mass flow rate (1400 kg/h with 540℃) is used in the simulation.

Flow uniformity at the entrance of DOC is very important. Hence, high uniformity at the exhaust gas improves the aftertreatment performance. Uniformity of flow at the entrance of DOC investigated under three different inlet configuration design.
The three inlet configuration design are:
1. Baseline design without mixer, case a
2. Baseline design with one mixer placed upstream of DOC, case b
3. Baseline design with three mixers placed upstream of DOC, case c
For case b, mixer placed upstream of DOC, downstream of inlet tube bent. Figure 15 shows case b, the baseline design with
mixer placed upstream of DOC. Figure 16 shows the velocity profile at the entrance of DOC with mixer design geometry,
where a high mass flow rate is used in the simulation. Flow uniformity index value upstream of DOC for the mixer design
geometry with high mass flow rate case was 0.857. The mixer placed upstream of DOC was improved flow uniformity by
8.8 % increase in velocity uniformity index compared to baseline design (case a).
For case c, three mixers placed upstream of DOC. Figure 17 shows case c, the baseline design with three mixers placed
upstream of DOC. Flow uniformity index for the three mixers design (case c) was 0.824. Figure 18 shows the flow velocity
distribution at the entrance of DOC for case c, high mass flow rate is used in the simulation. Figure 19 shows the comparison
between the flow uniformity for the three inlet configurations (case a, case b, and case c) at low and high mass flow rates. We
observed that mixer has a large influence on flow uniformity. For the geometry with one mixer case b (figure 15) results in
the highest flow uniformity. Simulation results depict higher uniformity for lower mass flow rate, see figure 19.
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Figure 75. Geometry of inlet configuration with mixer placed upstream of DOC (case b)

Figure 86. Velocity profile of DOC_inlet for the mixer design (case b), high mass flow rate (1400 kg/h with 540℃) is used in the simulation. Velocity uniformity index value upstream of DOC was 0.857

Figure 97. Geometry of inlet configuration with three mixers placed upstream of DOC (case c)
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Figure 108. Velocity profile of DOC inlet for the three mixers design (case c), high mass flow rate (1400 kg/h with 540℃) is used in the
simulation. Velocity uniformity index value upstream of DOC was 0.824

Figure 119. Comparison between velocity uniformity indexes values for the geometry design with and without a mixer. (i) high mass flow
rate is used in the simulation, (ii) low mass flow rate is used in the simulation
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4. Conclusions
This study is focusing on the design of inlet configuration of box-model aftertreatment system to determine the influence of
the inlet configuration design and mixer on velocity uniformity index (γ). Design in figure 12 was selected as the baseline
design to optimized inlet configuration by improving gas flow uniformity. One of the main challenges in the box-type packaging aftertreatment system is the low flow uniformity due to the short distance which case the flow non-uniformly mixed.
Therefore, the objective of this study is to optimize the inlet configuration design such that it performs well across wide range
of flow conditions.
Uniformity of flow at the entrance of DOC investigated under three different inlet configuration design (case a, case b, and
case c). We observed that mixer has a large influence on flow uniformity. For the geometry with one mixer case b (figure 15)
results in the highest flow uniformity.
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Abstract
In this study, an optimization scheme for a multi-axle heavy vehicle steering system is designed. The Bees Algorithm and the
Hooke-Jeeves algorithm are used simultaneously in the optimization process in connection with each other in order to
minimize the objective function which is obtained from the Ackerman error. The Ackerman error is computed by using the
solid model of the multi-axle steering system achieved by a CAD application instead of using an analytical model. Considering
some assumptions are performed in order to simplify the analytical model in the mathematical formulation of the steering
system, steering angle computation by using an original solid model is expected to produce more precise results. Solidworks
CAD application is used in Ackerman steering error computations. By using the solid model, the user can observe the current
shape of the multi-axle steering system in every iteration of the optimization process. A software in the Visu-alBasic.Net
programming language is generated in order to execute The Bees Algorithm in combination with the Hooke-Jeeves algorithm
in the optimization of Ackerman steering error. Solidworks API is used in data shift from Solidworks to the generated software.
The developed system is used in optimization of Ackerman steering error of a five-axle heavy vehicle steering system.
Obtained numerical results are discussed and re-marks on the use of the presented method in steering angle optimization are
displayed. The participation of Hooke-Jeeves algo-rithm to the effectiveness of optimization method is also discussed.
Keywords: Hooke-Jeeves algorithm; Mechanism synthesis; Multi axle steering; Multivariable optimization, Steering optimization,
Solidworks API; The Bees algorithm.

1. Introduction
While computational sources developed, mechanism syntheses of complex multibody systems are a popular topic since 1970
[14]. While mechanisms are more complicated, it is hard to acquire an analytical solution.
Big sized and heavy load capacity vehicles need multi axles because of the requirement of reducing the pressure from vehicle
to the ground. Ackerman error in multi axle steering causes wearing on the tires. This also leads to undesired maneuver
trajectories and causes vibrations while maneuver process. In multivariable mechanisms, in order to track the desired trajectory,
it is important to determine the variable values which minimize the objective function. In order to do this, variable arrays must
be created and the objective function must be calculated according to the variable ar-ray until the variable array which gets the
minimum error is found within the desired tolerances. Let n is the number of the variables in an optimization process. The
variable array consists of n dimensional space. Moreover, the prediction of the minimum variable configuration in n
dimensional space heuristically is nearly impossible. Therefore, multivaria-ble optimization techniques must be used.
Mechanism synthesis is consisting of three topics: Graphical, analytical and optimization methods [20]. For few points, the
graphical method finds fast solution. In the analytical method, mathematical model of mechanism is solved alge-braic methods
while tracking the precise points. In this method, the solution may be in complex numbers if too many desired points exist
[15]. Numerical techniques are generally used with variable optimization methods. Swarm optimi-zation algorithms are
commonly used in this field. Some of swarm optimization algorithms are listed as below:
1.Evolutionary Algorithms
2.Particle Swarm Optimization
3.Ant Colony Optimization
4.Bees Inspired Algorithms (the Bees System (BE), The Bees Colony Optimization (BCO), The Artificial Bees Colony
(ABC), The Bees Algorithm (BA)) [21]
The most commonly used optimization techniques are Evolutionary Algorithms (EA), Genetic Algorithms (GA) and Particle
*Corresponding author, E-mail: aerdemir@mpg.com.tr
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Swarm Optimization (PSO). These population based optimization techniques are usually reach the global min-imum. The
population based optimizations do not need initial conditions, either. They only need variable ranges [17].
There are two approaches in dimensional synthesis: Precise points and optimum synthesis [2, 5]. The precise point syn-thesis
aims to pass certain number of points. While the number of points increases, the problem becomes nonlinear and hard to solve.
In analytical methods, excessive number of precise points may result the solution to be in complex num-ber of dimensions.
This means the solution mechanism is physically not possible to build. On the other hand, the opti-mum synthesis uses
randomly generated mechanism dimensions to find the best solution which is the minimum error among the tried variable
configurations.
The objective function may also contain the constraint conditions. For example, the dimension length cannot be nega-tive; and
also one of the lengths of link may not be greater from a number or lower from a number. In order to do this, penalty functions
can be inserted into the objective function [1, 2].
Optimization is a process of finding the best solution among lots of alternatives. Optimization is based on numerical methods
and usually used for nonlinear problems. There are local search methods and global search methods in opti-mization. Most of
optimization techniques are based on the use of constraints [22].
Prasanna [9] has compared the Particle Swarm Optimization and its variants in a 5-linkage mechanism. The trajectory
synthesis was consisted of 11 to 25 points. Some of optimization algorithms search the space in neighbor of initial di-mension
array like Hooke-Jeeves. Hooke-Jeeves algorithm is good at finding the local minimum but is not good at find-ing the global
minimum. The resulting minimum which is found by the algorithms like Hooke-Jeeves, changes by the initial condition
because it converges according to the initial condition. Florbela [8] have started Hooke-Jeeves with different initial conditions
parallel and the algorithm has found different local minimums. Youxin [12] have used New-ton-Raphson method in a
mechanism synthesis. It has been seen that the Newton-Raphson method is also good at finding local minimum.
Some other optimization algorithms generate random arrays within the boundary conditions. These algorithms find the local
minimums and most likely find the global minimum [13].
D. T. Pham [16] have compared The Bees Algorithm, Particle Swarm Optimization, Evolutionary Algorithm and the Artificial
Bees Colony algorithms. In this benchmark the Bees algorithm solves most of benchmark functions and the Artificial Bees
Colony algorithm comes after it. Qiang [11] have combined the Hooke-Jeeves algorithm into the Genetic Algorithm. When
the both algorithm worked together, quite effective results were gained. The local search algorithm helped the global
optimization algorithm to search local regions. Coelho, Sacco and Henderson [19] have also com-bined the Hooke-Jeeves into
the Metropolis algorithm. And this increased the effective of the optimization process.
In this study, in order to improve the local search of the Bees algorithm, Hooke-Jeeves method is simultaneously run with The
Bees Algorithm. In other words, the Bees algorithm will spread the space within the boundary conditions and the HookeJeeves will search the local regions learnt from The Bees Algorithm.
Kuang-Hua [3] have used CAD models in Solidworks and ProEngineer to optimize a kinematic and dynamic perfor-mance
of High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle. In the optimization process of 3D Ackermann steering mech-anism, usage
of a CAD model is more precise and preferred technique than simplified analytical model with assump-tions. An analytical
determination of the spatial mechanism kinematics is very complicated, so 3D modeling is more prevalent and affordable [6,
23].
In this study, the steering mechanism modeled in Solidworks CAD program, will be optimized with The Bees Algorithm and
the Hooke-Jeeves algorithm using Visualbasic.Net. The objective function will be calculated over Solidworks API calls and
the error results will be taken directly from the CAD model. By using The Bees Algorithm in this mechanism optimization
process, the global minimum and neighbor local minimum alternative solutions will be found. In other words, more than one
CAD configurations which minimizes the Ackerman error will be found.
2. Problem Definition
The steering error is the angle between the desired direction of the tire and the actual direction of the tire [7, 10, 18, 23].
Generally, the error is wanted to be less than 1°. The steering error is as shown in Fig. 1.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY
5-6 September 2019 Ankara, TURKEY
www.isastech.org

Figure 1. Steering error
3. CAD Parameters and the Penalty Functions
In a five axles, heavy vehicle shown in Fig. 2, needs all-wheel steering mode and crab steering mode. So it is a requirement to
design the 3rd, the 4th and the 5th axles are mechanically independent from the 1st and 2nd axles. So there is only mechanical
connection between the 1st and the 2nd axles. But the 3rd, the 4th and the 5th axles are actuated with electro hydraulic actuators.
In this synthesis study, the mechanism between the first and the second axle is optimized. Moreover, all five axles steering
error will be checked when results are gained.

Figure 2. The 5 axle heavy truck CAD model
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The optimization parameters a1, a2, a3, L1, L2, L3, L4, θ1, θ2, θ3 and θ4 shown in Fig. 3 and Fig. 4. The initial conditions
(IC) of these parameters are shown in Table 1.

Link
length a2
Link length a3
Link
length a1

Figure 3. The links to be optimized

Figure 4. The complex parts to be optimized
Table 1. The parameters and the initial conditions.
Parameters
Initial
Conditions

a1 [mm]

L1 [mm]

θ1 [°]

L2 [mm]

θ2 [°]

a2 [mm]

L3 [mm]

θ3 [°]

L4 [mm]

θ4 [°]

a3 [mm]

787,80

250,60

89,00

294,38

89,62

1457,36

415,31

90,00

200,00

89,78

487,19

4. Penalty Functions
In order to prevent impossible mechanism configurations penalty functions are used. The penalty function checks the active
configuration and increases the error according to the condition.
For example, boundary conditions for a is shown in Eq. (1),
623 ≤ 𝑎 ≤ 823

(1)

Let the penalty for outside of this boundary is 1000. So the penalty function is
𝑔1 = (𝑎 < 623) ∗ 1000

(2)
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The Eq. (2), if a1 < 623 than g1 is 1000, and if not a1 < 623 than g1 is 0. All penalty functions are shown in Table 2.
Table 2. Penalty functions.

g1 =

(a1<623) * 1000

g12 =

(a>823) * 1000

g2 =

(L1<170) * 1000

g13 =

(L1>370) * 1000

g3 =

(θ1<84°) * 1000

g14 =

(θ1>96°) * 1000

g4 =

(L2<100) * 1000

g15 =

(L2>300) * 1000

g5 =
g6 =

(θ2<84°) * 1000
(a2<1290) * 1000

g16 =
g17 =

(θ2>96°) * 1000
(a2>1490) * 1000

g7 =

(L3<200) * 1000

g18 =

(L3>450) * 1000

g8 =

(θ3<84°) * 1000

g19 =

(θ3>96°) * 1000

g9 =

(L4<91) * 1000

g20 =

(L4>291) * 1000

g10 =
g11 =

(θ4<84°) * 1000
(a3<390) * 1000

g21 =
g22 =

(θ4>96°) * 1000
(a3>590) * 1000

5. Objective Definition and Weights
The steering error is defined in the Fig. 1. In this mechanism, the steering error is wanted to be less than 1° at all times of
steering. So we will get the steering error at every nearly 5 degrees of steering. In addition, we will combine all the steering
errors with root-mean-square. Let e1 is the left tire of the 2nd axle steering error angle, and e2 is the right tire of the 2nd axle
steering error. The first objective function is shown in Eq. (3):
𝑚
2
2 )
e = ∑𝑛𝑖=1 √(𝑒1𝑎
+ 𝑒2𝑎
𝑖 + ∑𝑗=1 𝑔𝑗

(3)

When some error regions are more important, it is good to use weight multipliers. For example, we want the steering error to
be less than 1° at all times. Changing the objective function like this, will make the objective function to adapt to reduce the
steering error less than 1°.
1 + 10(𝑒1 − 0.80),
𝑒1𝑎 = {
𝑒1 ,

𝑒1 > 1
𝑒1 ≤ 1

(4)

1 + 10(𝑒2 − 0.80),
𝑒2𝑎 = {
𝑒2 ,

𝑒2 > 1
𝑒2 ≤ 1

(5)

𝑛

𝑚

2
2 )
e = ∑ √(𝑒1𝑎
+ 𝑒2𝑎
𝑖 + ∑ 𝑔𝑗
𝑖=1

(6)

𝑗=1

In the Eq. (4) and (5), we are multiplying 10 times weight to the error range from 0.80° to upper bound if the error is greater
than 1°. So the improved objective function Eq. (6) will return more error if the steering error is greater than 1°. The left tire
of the first axle is turning within range from 35° left to 28.5° right. Total range is 35 + 28.5 = 63.5°. There are 13 steps from
35° to -28.5°. Each step is 63.5 / 12 = 5.29°. The number n in the objective function is 13. m is the number of the penalty
functions. In this case m is 22.
6. Optimization Algorithm
The Bees Algorithm is a global search algorithm. The original The Bees Algorithm is shown schematically in Fig. 5. The
algorithm starts with n scout bees being placed randomly in the search space. The fitness of the population is calculated; this
means the error of all the scout bees are calculated. The array of the scout bees is reordered from minimum error to maximum
error. The best m sites are selected to be search for neighborhood search. The next bees will search those sites within the radius
of patch size which is ngh. But more scout bees will be sent to elite sites which are shown as number e. The remaining scout
bees are less than the number of elite bees. Each site is reordered from minimum error to maximum error. In addition, the
fittest bee is selected for that site. The remaining (n-m) bees are replaced with the new randomly created bees. The fitness of
the new population is recalculated and the loop continues until the stop condition occurs. The pseudo code for The Bees
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Algorithm in its simplest form is:
1. Initialize population with random solutions.
2. Evaluate fitness of the population.
3. While (stopping criterion not met)
4. Select sites for neighborhood search.
5. Recruit bees for selected sites (more bees for best e sites) and evaluate fitness.
6. Select the fittest bee from each patch.
7. Assign remaining bees to search randomly and evaluate their fitness.
8. End While

Figure 5. The original The Bees Algorithm

6.1. The Bees Algorithm combined with the Hooke-Jeeves Algorithm
The Hooke-Jeeves Algorithm is a local search algorithm. Now we will combine The Bees Algorithm and the Hooke-Jeeves
algorithm. When The Bees Algorithm has selected m best sites, it will send the bees into the pool. Simultaneously the HookeJeeves algorithm selecting one of the bees in the pool and deleting it from the pool and making a local search around it while
the Bees algorithm is working too.

Figure 6. The combination of The Bees Algorithm and the Hooke-Jeeves Algorithm
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The Bees algorithm is generating randomly new bees at 7th step. If the result of the Hooke Jeeves algorithm is fitter than the
first bee, than the result is replaced with the first randomly generated bee. The Bees Algorithm combined with the Hooke
Jeeves algorithm is shown Fig. 6.
7. Software Implementation
The software developed in VisualBasic.Net and Solidworks API is used to connect to the Solidworks shown in Fig. 7. When
the program started Solidworks must be opened with the cad model. The connection between Solidworks and the software is
established by the Solidworks API. The software will create dimension arrays and the array will be sent to Solidworks. The
steering mechanism is checked while steering from left to right, and if there is no mechanical error than the software reads the
Ackerman errors.

Figure 7. The software schematics

According to the objective function (6), The Bees Algorithm (BA) and The Bees Algorithm Combined with the Hooke Jeeves
Algorithm (BAHJ) results are shown in Table 3.

The Result of the Objective Function
Average left tire error [°]
Average right tire error [°]
Maximum left tire error [°]
Maximum right tire error [°]
Optimization Duration [min]
a1 [mm]
L1 [mm]
θ1 [°]
L2 [mm]
θ2 [°]
a2 [mm]
L3 [mm]
θ3 [°]
L4 [mm]
θ4 [°]
a3 [mm]

Table 3. Penalty functions.
Original
222,14
1,75
1,65
6,39
5,46
787,80
250,60
89,00
294,38
89,62
1457,36
415,31
90,00
200
89,78
487,19

BA
11,18
0,62
0,59
0,99
1,00°
362
781,33
352,56
88,83
230,61
93.56
1466,52
274,60
94,92
189,08
92,10
529,43

BAHJ
10,30
0,56
0,56
1,00
0,99
245
791,68
310,64
92,57
237,22
84,40
1332,20
404,28
92,90
234,09
91,59
445,55
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While steering, the original and the optimized Ackerman steering errors are shown in Fig. 8.

Ackerman Steering Error [°]
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-40
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Tire Error
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Tire Error

3

Initial Left Tire Error
2
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1

-30

-20

0
-10
0
10
Steering Angle [°]

20

30

40

Figure 8. The initial condition and the optimization results chart

The results obtained by The Bees Algorithm and The Bees Algorithm combined with the Hooke-Jeeves algorithm is shown
in Fig. 9. After the optimizations, the Ackerman steering error has been dropped under 1° at all times of steering angles as
seen in Fig. 9.

Ackerman Steering Error [°]

1,2

-40

1
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Tire Error

0,2

-30

-20

0
-10
0
10
Steering Angle [°]
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40

Figure 9. The comparison between The Bees Algorithm and the combination of The Bees Algorithm + Hooke-Jeeves Algorithm

The obtained results were commercialized using the design and manufacture of the steering system of the vehicle shown in
Fig. 10.
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Figure 10. The commercialized five axle heavy vehicle, T0120.

7. Conclusion
In dimensional synthesis, using directly a CAD model is making a faster setup of an optimization process. In order to guarantee
the steering error is to be less than 1° at all times of steering, the objective function has been written to give more weight for
more than 0.80°.
The use of global optimization techniques like The Bees Algorithm is quite important in optimization study. In addition, it has
been seen that a local search algorithm could be helpful for global optimization algorithm to minimize for regional spaces.
The combination of Hooke-Jeeves local search algorithm has increased the speed of local searching of The Bees Algorithm
which is a global optimization method.
In this study, the used computer specifications are shown as below.
CPU: Intel Xeon CPU E3-1270- v3 @ 3.50 GHz
RAM: 16 GB memory
Operating System: Windows 7 Professional
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Nomenclature
The length of the ith link [mm]
The length parameter of the complex part shown in the Fig. 4.
The angle parameter of the complex part shown in the Fig. 4.
Ackerman error of the left tire [°]
Ackerman error of the right tire [°]
Weighted Ackerman error of the left tire [°]
Weighted Ackerman error of the right tire [°]
The error function to be optimized
ith penalty function

𝑎𝑖
𝐿𝑖
𝜃𝑖
𝑒1
𝑒2
𝑒1𝑎
𝑒2𝑎
𝑒
𝑔𝑖
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Fuzel yağı benzin yakıt karışımı kullanılan buji ile ateşlemeli bir motorda
hava fazlalık katsayısının ve ateşleme avansının yanma ve performansa etkileri
Emre YILMAZ
Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Hakkari, Türkiye

Özet
Küresel ısınmanın artan zararlı etkileri, enerji tüketimi ve fosil bazlı yakıtların tükenmesi, bilim insanlarını alternatif yakıtlar
üzerinde çalışmaya yönlendirmiştir. Alternatif yakıtlar arasında gerek oksijen içeriği gerekse biyokütle kaynaklarından üretimi
gibi avantajları nedeniyle alkoller tercih edilmektedir. Bu çalışma da bu alkollerden biri olan etanol üretimi esnasında yan ürün
olarak elde edilen ve ülkemizde ekonomik olarak değeri bulunmayan Fuzel yağı kullanılmıştır. Benzine hacimsel olarak %0
(F0), %50 (F50) ve %100 (F100) fuzel yağı eklenmiş ve bu test yakıtlarının tek silindirli kıvılcım ile ateşlemeli bir motorda
kullanılmasıyla hava fazlalık katsayısının ve ateşleme avansının yanma ve performansa etkileri incelenmiştir. Fuzel yağı kullanımında özgül yakıt tüketimi önemli ölçüde artış göstermiştir. Fuzel yağının buharlaşma gizli ısısının ve oktan sayısının
yüksek oluşu daha yüksek ateşleme avansında motorun çalışmasına olanak tanımaktadır. F100 yakıtı ile 24 oCA’da dahi motor
çalışabilmektedir. Fuzel yağının alt ısıl değerinin benzine göre düşük olması, maksimum torkun da benzine göre düşük olmasına neden olmaktadır.
Anahtar kelimeler:Yanma, Motor Performansı, Fuzel Yağı

The Effects Of Lambda and Ignition Timing On Combustion and Performance in a Spark
Ignition Engine Fueled With Fusel Oil-Gasoline Fuel Blends
Abstract
Increasing harmful effects of global warming, energy consumption and depletion of fossil fuels have directed scientists to
research on alternative fuels. Among alternative fuels, alcohols are preferred owing to advantages such as oxygen content and
production from biomass resources. In the present study, fusel oil which has no economical value and obtained by product in
our country during ethanol production that is mentioned as alcohol has been used. Fusel oil has been added to gasoline with
the rates of 0% (F0), 50% (F50) and 100% (F100) by volume and the effects of ignition advance and air excess coefficient on
combustion and performance have been investigated in a single cylinder spark ignition engine fueled with test fuels. Specific
fuel consumption significantly increased with the usage of fusel oil. High octane number and latent heat of evaporation of
fusel oil allowed running test engine with advanced ignition timing. The test engine could be operated with 24 oCA ignition
timing and F100 test fuel. Lower low heating value of fusel oil compared to gasoline caused to obtain lower maximum engine
torque compared that gasoline.

Keywords: Combustion, Engine Performance, Fusel Oil

1. Giriş
Enerji kullanımının, toplumların gelişiminde ve fosil yakıt rezervlerinin tükenmesiyle ilgili endişelerde anahtar rol oynamasından bu yana enerji güvenliği daha da önem kazanmıştır [1]. Ayrıca küresel ısınma da çevresel sorunlarda hâkim etken
olmasından dolayı en az enerji güvenliği kadar toplumları ilgilendirmektedir [2]. Hali hazırda ülkeler birincil enerji ihtiyaçlarının yarıdan fazlasını benzin ve dizel gibi geleneksel yakıtları kullanarak karşılamaktadırlar [3-5]. Hem enerji güvenliği ve
küresel ısınma hem de yenilenemeyen enerji kaynağı olan fosil yakıtların tükenmesi nedeniyle bilim insanları yenilenebilir ve
çevreci alternatif yakıtlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmaktadırlar [6-8]. Bunun yansıra kolayca temin edilebilen ve içten
yanmalı motorlarda modifikasyona gerek kalmaksızın da kullanılabilen alternatif yakıtların önemi gün geçtikçe artmaktadır
[2].
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Günümüzde birçok ülkede fosil yakıtların yerine biyoyakıtlar kullanılmaya başlanmıştır [9]. Biyokütleden üretilen ve direkt
yakıt olarak veya geleneksel yakıtlara ilave edilerek kullanılan biyoyakıtlar, daha çevreci olmakla birlikte fosil yakıtlara olan
bağımlılığı da önemli ölçüde azaltmaktadır. Çeşitli alkollerin karışımından oluşan fuzel yağıda biyoyakıtlar sınıfına dâhil edilmektedir. Etanol, pancar, kozalak, şeker pekmezi, tahıl ve patates gibi tarımsal ürünlerin fermantasyonu sonucu yan ürün
olarak elde edilen fuzel yağı hem dizel hemde benzin yakıtlarına belirli oranda karıştırılarak kullanılabilmektedir. İçeriğindeki
i-amil, i-butil, n-butil, n-propil alkol, etanol ve su miktarına bağlı rengi sarı ile koyu kahverengi arasında değişen fuzel yağı
rahatsız edici ve keskin bir kokuya sahiptir [10,11].
Literatürde fuzel yağı ile ilgili yapılan ilk çalışma 1853 yılında Wetherill tarafından yapılmıştır [12-15]. Fuzel yağıyla yapılan
ilk çalışmalar genellikle fuzel yağının zararlı etkileri ve bu etkileri azaltma, alkollü içeceklerde fuzel yağı ve etanolün HPLC
ile analizleri ve miktarlarının azaltılma yöntemleri, fuzel yağının dehidrasyonu ve ayrıca fuzel yağından bir yağlayıcı üretimi
olarak gözlemlenmektedir [16-20]. Salis ve arkadaşlarının 2005 yılında fuzel yağından biyodizel üretimi konusunda yaptıkları
çalışma, fuzel yağının alternatif yakıt olarak kullanılabilmesini gösteren ilk çalışmadır [21].
Literatürde fuzel yağı ile ilgili yapılan sınırlı çalışmalardan birinde Calam ve İçingür, fuzel yağı ve benzin yakıtlarının ve
harmanlarının motor performansı ve egzoz emisyonları üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. F30 test yakıtı (hacimsel olarak %30 fuzel yağı, %70 benzin) ile maksimum motor fren torkunu elde etmişlerdir. Yakıt harmanlarındaki fuzel oranı arttıkça
tüm hızlarda ve tam yük şartlarında özgül yakıt tüketiminin arttığını da rapor etmişlerdir. Benzine göre en yüksek artışı %7,7
ile F30 yakıt harmanında elde etmişlerdir. Bununla birlikte yakıt harmanlarındaki fuzel oranının artmasıyla HC ve CO emisyonlarının arttığını, NOx emisyonunun ise azaldığını bildirmişlerdir [22]. Calam ve arkadaşları başka bir çalışmada buji ile
ateşlemeli bir motorda ateşleme zamanının fuzel yağı kullanımı üzerine etkilerini incelemişlerdir. 3500 min-1 motor hızında
yapılan deneylerde benzine fuzel yağı eklendiğinde motor fren torku ve yakıt tüketiminde benzinle yapılan deneylere göre
artış olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca HC ve CO emisyonlarının fuzel yağı kullanımıyla sırasıyla yaklaşık olarak %40 ve %10
arttığını rapor etmişlerdir [23].
Karaosmanoğlu ve arkadaşları hacimce %15 metanol ile kurşunsuz benzini karıştırmışlardır. Karışımın stabilizasyonunu sağlamak ve faz ayrışmalarını önlemek için fuzel yağını stabilizatör olarak kullanmışlardır. Bu sayede yeni yakıt harmanının
benzine göre benzer yakıt ve performans özellikleri gösterdiğini belirtmişlerdir. Buna ek olarak egzoz emisyonlarında pozitif
düşüşler gözlemlediklerini bildirmişlerdir [24]. Calam ve arkadaşları çalışmalarında kurşunsuz benzin ve farklı yüzdelerdeki
(%10, 20 ve 30) fuzel yağı yakıt harmanlarını tek silindirli, port-tipi enjeksiyonlu buji ile ateşlemeli bir motorda performans
ve emisyonlarını farklı motor hızları ve yüklerinde test etmişlerdir. Benzinle kıyaslandığında yakıt harmanlarındaki fuzel yüzdesi artışına paralel olarak motor torkunda fren özgül yakıt tüketimi, CO ve HC emisyonlarında artış gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte, NOx emisyonlarında azalma olduğunu rapor etmişlerdir [25]. Awad ve arkadaşları çalışmalarında benzine fuzel
yağını eklemiş ve karışımdaki fuzel yağı yüzdesi arttıkça karışımın oktan sayısının, motor torkunun, volümetrik verimin ve
özgül yakıt tüketiminin arttığını gözlemlemişlerdir. Bunun yanısıra HC ve CO emisyonlarının arttığını, NOx emisyonunun
azaldığını belirtmişlerdir [26]. Awad ve arkadaşları farklı su içeriğine sahip fuzel yağını benzin ile karıştırıp yakıt harmanları
elde etmiş ve bunları buji ile ateşlemeli bir motorda test etmişlerdir [27]. Yakıt harmanlarındaki su miktarı azaldıkça motor
gücü, torku ve fren ısıl veriminde artış gözlemlediklerini; sonuç olarak su içeriği azaltılan karışım yakıtların yanma ve performans özelliklerinin geliştiği ve daha istikrarlı bir motor çalışması elde ettiklerini rapor etmişlerdir [27].
Literatürde sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarla ilgili rastlanan tek çalışma Awad ve arkadaşları tarafından iki farklı motor
yükünde (%50 ve %75) ve beş farklı motor hızında (300 rpm aralıklarla 1200-2400 rpm’e kadar) saf dizel ve F20 (%20 fuzel
yağı, %80 dizel) test edilmiştir [28]. Testler sonucunda motor gücünün ve torkunun F20 yakıtı kullanıldığında düştüğünü
gözlemlemişlerdir. Ayrıca tüm motor yükleri ve hızlarında F20 yakıtı kullanıldığında NOx emisyonlarında azalma, CO2 ve
CO emisyonlarında artma meydana geldiğini bildirmişlerdir [28].
İçten yanmalı motorlarda alternatif yakıt olarak fuzel yağının kullanılması yeni bir enerji kaynağı kullanılması açısından avantajlı olabilir. Bu çalışmada motor yakıtı olarak fuzel yağı farklı oranlarda (F0, F50, F100) dizel yakıtına karıştırılmış olup,
yanma özellikleri, motor performansı ve egzoz emisyonları üzerine etkileri incelenmiştir.
2. Materyal ve Metot
Çalışmada, benzin (F0), fuzel yağı (F100) ve ikisinin karışımı (%50 benzin ve %50 fuzel yağı (F50)) buji ile ateşlemeli tek
silindirli, dört zamanlı, port enjeksiyon sistemine sahip bir motorda test edilmiştir. Deneylerde emme havası giriş sıcaklığı ve
motor hızı sabit tutulup; lambda (0.8, 1, 1.2), motor yükü (%25, %50, %75 ve %100) ve ateşleme avansı (12, 14, 16, 18, 20,
22 ve 24 oCA) değiştirilmiştir. Testlerin gerçekleştirildiği deney düzeneğinin şematik gösterimi Şekil 1’de gösterilmiştir. Tablo
1’de de deney motorunun bazı özellikleri verilmiştir.
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Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü

Tablo 1. Test motorunun teknik özellikleri
Motor Marka/modeli

Ricardo Hydra

Silindir Sayısı

1

Silindir Çap x Strok (mm)

80,26x88,9

3

Silindir Hacmi (cm )

540

Sıkıştırma Oranı

5:1-13:1

Maksimum Güç (kW)

4500 rpm’de 15

Maksimum motor hızı (rpm)

5400

Yakıt sistemi

Port tipi enjeksiyon

Supap kalkma miktarı (mm)

9,5

Deney motoru, maksimum 6500 rpm’de 30 kW güç absorbe edebilen McClure marka dinamometreye bağlanmıştır. Yakıt
tüketimi hesabı için kronometre ve 0.01 g hassasiyete sahip Shimadzu UW620H terazi kullanılmıştır. İs ve egzoz emisyonlarının ölçümü için kullanılan cihazların teknik özellikleri sırasıyla Tablo 2 ve 3’de verilmiştir.
Tablo 2. Opasimetrenin teknik özellikleri (AVL DiSmoke 4000)
Analiz cihazı

Ölçüm Aralığı

Hassasiyet

Kısmi akışlı
opasite

K değeri
Doğruluk

Ölçüm aralığı

0-100 %

0,1 %

Doğruluk (m-1)

0-99,99

1

Ölçüm prensibi
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Tablo 3. Emisyon cihazı teknik özellikleri (BOSCH)
CO (ppm)
CO2 (%)
O2 (%)
HC (%)
NOx (ppm)

Ölçme aralığı
0-10000
0-50
0-25
0.01-4
0-3000

Hassasiyet
5
0,2
0,2
0,1
5

Bir çevrimde her bir krank mili açısına karşılık gelen silindir basıncı değerleri sıkıştırma ve genişleme zamanlarında yanma
işlemi boyunca yanan yakıtın kimyasal enerjisinin hangi oranda açığa çıktığını göstermektedir [29,30]. Ölçülen silindir basıncı
değerleri ısı yayılım oranını hesaplamalarında kullanılmıştır [31]. Isı yayılım oranı hesabında termodinamiğin I. Kanunundan
yararlanılmış olup tek bölgeli yanma modeli kullanılmıştır [2,31].

dQnet
k
dV
1
dP dQht

p

V

dθ
k  1 dθ k  1 dθ
dθ

(1)

eşitliğinden yararlanılarak hesaplanmıştır. Burada, k özgül ısıların oranı, θ krank mili açısı, p silindir basıncı ve V anlık hacmi
ifade etmektedir. Eş. 1’deki son terim ise silindir duvarından transfer edilen ısı miktarının hesabı için kullanılmıştır. Isı transferi
Newton’un soğutma yasası kullanılarak aşağıdaki eşitlikten hesaplanmıştır.

dQht
1

hg A(Tg  Tw )
dθ
6n

(2)

burada, hg konveksiyon ısı transfer katsayısı, A silindir duvarı yüzey alanı, Tw silindir duvar sıcaklığı, n devir sayısı, Tg silindir
içi gaz sıcaklığıdır. Woschni silindir çapı, basıncı, gaz sıcaklığı ve ortalama gaz hızını kullanarak konvektif ısı transfer katsayısını hesaplayan bir eşitlik tanımlamıştır [32,33]. Hohenberg, Woschni’nin kullandığı denklemde elde ettiği değerlerin düşük
motor yüklerinde düşük olduğunu belirlemiştir. Hohenberg silindir çapı yerine silindir hacmine dayalı yeni bir eşitlik türeterek
ısı transfer katsayısını hesaplamıştır [34-39].

hg  130V 0.06 p 0.8Tg 0.4 w0.8

(3)

bu eşitlikte w gaz hızıdır. Ortalama indike efektif basıncı hesaplamak için

imep 

wnet
Vk

(4)

eşitliğinden yararlanılmıştır. Burada wnet net iş ve Vk motorun kurs hacmidir.

3. Bulgular ve Tartışma
Şekil 2’de F50 ve F100 yakıtı kullanımında, farklı motor yüklerinde (%50, %75 ve %100), krank açısına bağlı olarak silindir
içi basınç ve ısı yayılımının değişimi görülmektedir. Deneyler 0.8, 1 ve 1.2 lambda değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Kısmi
motor yüklerinde silindire alınan hava yakıt karışımı gaz kelebeği ile sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle en düşük silindir içi
basınç ve ısı yayılımı her iki yakıt kullanımında da 50 % motor yükünde gerçekleşmiştir. Karışımın fakirleşmesiyle (λ=1.2)
silindire sürülen enerji miktarı azaldığından silindir içi basınç ve ısı yayılımı ilave olarak azalmıştır. Motor yükünün artırılması
ile silindir içi basınç ve ısı yayılımı eş zamanlı olarak artış göstermektedir. En yüksek silindir içi basınç ve ısı yayılımı her iki
yakıt için de tam yük şartları altında meydana gelmektedir. Ancak aynı şartlar altında F50 yakıtı kullanımında stokiyometrik
oranda vuruntu meydana gelirken F100 yakıtı kullanımında kararlı bir çalışma sağlanmıştır. Bunun nedeni yakıtların oktan
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sayısındaki farklılıktır. Fuzel yağının oktan sayısı benzine göre yüksektir [29]. Bu nedenle F50 yakıtının oktan sayısı F100
yakıtına göre düşüktür. Bu durum tutuşma direnci düşük olan F50 yakıtı kullanımında vuruntuya sebep olmuştur.

Şekil 2. Lambda'nın farklı motor yüklerinde test yakıtları ile silindir basıncı ve ısı yayılım oranı üzerindeki etkileri
Şekil 3’de F50 ve F100 yakıtı kullanımında tam yük şartları altında ve stokiyometrik hava yakıt oranında gerçekleştirilen
deneylerde ateşleme avansının silindir içi basınç ve ısı yayılımına etkileri görülmektedir. F50 ve F100 yakıtları kullanımında
maksimum silindir içi basınç ve ısı yayılımı sırası ile 20 oCA ve 24 oCA ateşleme avansında gerçekleşmiştir. Aynı zamanda
bu değerler tekleme sınırını da ifade etmektedir. Daha yüksek ateşleme avanslarında motor çalışmamıştır. Yüksek oktan sayısı,
tutuşma direncini artırmakta ve aynı zamanda yanmanın yavaşlatılarak kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Fuzel yağının
oktan sayısının yüksek oluşu, ateşlemenin ÜÖN’dan daha erken krank açılarında başlatılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Şekil 3. F50 ve F100 test yakıtları ile ateşleme zamanlamasının silindir içi basınç ve ısı yayınım oranı üzerindeki etkileri
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Şekil 4 (a)’da CA0-10’un motor yüküne bağlı değişimi görülmektedir. Alev gelişimi ve yayılma süresi içten yanmalı motorlarda yanmayı ve termik verimi etkileyen önemli parametrelerdendir. Alev yayılma süresi CA0-10 olarak ifade edilmektedir
ve hava yakıt karışımı kütlesinin %10’unun yandığı krank açısı periyodu olarak tanımlanmaktadır. CA0-10 süresi yakıt özelliklerinden, hava yakıt karışımının homojenliğinden ve ateşleme öncesi silindir içi gazların sıcaklığından etkilenmektedir.
CA0-10 süresinin uzaması yanma verimini olumsuz yönde etkilemektedir [2,30,31]. Şekil 4 (a)’da görüldüğü gibi tüm test
yakıtlarında motor yükü artışına bağlı olarak CA0-10 süresi kısalmıştır. Motor yükünün artırılması ile ateşleme öncesinde
silindir içerisindeki gazların sıcaklığı artış göstermektedir. Bu durum yakıtın daha iyi buharlaşmasını sağlayarak homojen bir
karışım oluşturulmasını sağlar. Bu nedenle alev gelişim süresi kısalmaktadır. Alkol yakıtların kullanımı ile daha fazla oksijenle
bir arada bulunan hidrokarbonlar, benzine göre daha hızlı yanma oranına sahiptir [2,30-32]. Ancak fuzel yağı kullanımında
CA0-10 süresi tüm motor yüklerinde benzine göre artış göstermiştir. Alkollerin yüksek buharlaşma gizli ısısı, düşük alt ısıl
değeri ve fuzel yağı içeriğinde bulunan suyun alev gelişimini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle ilk
yanma fazı olarak ifade edilen CA0-10 süresinin fuzel yağı kullanımında daha uzun sürmektedir. Zengin karışım şartlarında
silindir içerisinde daha fazla miktarda yakıt bulunması, tutuşmanın daha erken krank açılarında başlamasına neden olmaktadır.
Karışımın fakirleşmesi ile silindir içi aktivasyon enerjisi de azalmakta ve alev yayılım süresi uzamaktadır.
CA90 ifadesi kümülatif ısı yayılımının %90’ının açığa çıktığı krank açısını ifade etmektedir ve içten yanmalı motorlarda CA90,
yanmanın sona erdiği nokta olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle CA10-90 ifadesi yanma süresi olarak açıklanmaktadır [33].
Yanma süresinin uzaması silindir duvarından soğutma sistemine daha fazla ısı kayıplarına neden olur ve bu durum termik
verimin azalmasına yol açar. CA0-10 ve CA10-90 süreleri Şekil 5’de incelendiğinde fuzel yağı kullanımında benzine göre
uzamaktadır. Yanmanın genişleme zamanı boyunca devam ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle artan egzoz ısı kayıpları termik
verimi ve motor verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. CA10-90 süresinin uzaması, fuzel yağının düşük alt ısıl değere
sahip olması ve içeriğindeki sudan kaynaklanmaktadır. Ayrıca fuzel yağının oktan sayısının yüksek olması alev yayılma hızını
azaltmaktadır.

Şekil 4. CA0-10 ve yanma süresinin (CA10-90) motor yüküne bağlı değişimi
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Şekil 5’da F50 ve F100 yakıtları ile yapılan çalışmada, ateşleme avansına bağlı olarak yanma başlangıcı ve yanma sürelerinin
değişimi görülmektedir. Ateşleme avansının artırılması yanma süresinin kısalmasına neden olmuştur. Yüksek oktan sayısına
sahip alkol yakıtların buharlaşma gizli ısıları yüksektir. Bu nedenle yakıtın buharlaşarak silindir içerisinde homojen bir karışım
elde edilebilmesi için sıkıştırma zamanı sonunda yüksek gaz sıcaklıklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ateşlemenin erken gerçekleşmesi gazların sıcaklığının artış göstermesini sağlayarak alev cephesi ilerlerken bir yandan yakıtın buharlaşmasını hızlandırmıştır. F50 yakıtı kullanımında 20 oCA’dan daha erken ateşlemelerde motor çalıştırılamamıştır. Bunun nedeni karışım içeriğindeki benzin fuzel yağına göre daha kolay buharlaşarak hızlı bir şekilde tutuşmaktadır. Erken ateşleme, silindir içi basıncın
ani bir şekilde artmasını sağlamakta ve piston üzerine uygulanan negatif işi artırmaktadır.

Şekil 5. Ateşleme zamanının CA10 ve CA10-90 üzerine etkisi
Şekil 6’da ardışık 50 çevrim boyunca maksimum silindir içi basınçların değişimi görülmektedir. Fuzel yağının oktan sayısı
benzine göre yüksektir. Bu nedenle F100 yakıtı kullanımında yanma kontrol altına alınmaktadır. F100 yakıtı kullanımında
maksimum silindir içi basınç 50 çevrim boyunca daha kararlıdır. Ancak fuzel yağının alt ısıl değerinin düşük olması maksimum silindir içi basıncın benzine göre daha düşük seviyelerde gerçekleşmesine neden olmuştur. Benzin yakıtı kullanımında
yüksek silindir içi basınç değerlerine ulaşılabilirken, oktan sayısının fuzel yağına göre düşük olması sebebiyle basınç dalgalanmalarının yüksek olduğu bir yanma gerçekleşmiştir.

Şekil 6. Test yakıtları ile ardışık 50 çevrimde maksimum silindir içi basınç

Şekil 7’de motor yüküne bağlı olarak özgül yakıt tüketimi ve motor torku değişimi görülmektedir. Buji ile ateşlemeli motorlarda motor yükü gaz kelebeğinin pozisyonu ile kontrol edilmektedir. Bu nedenle gaz kelebeğinin açılması, silindire daha fazla
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miktarda karışım alınmasını sağlamakta ve aynı motor hızında volumetrik verimin artmasına neden olmaktadır. Silindir içerisinde daha fazla enerji sürülmesi, yüksek motor yüklerinde daha fazla motor torku elde edilmesini sağlamaktadır. Fuzel yağı
kullanımında tüm motor yüklerinde benzine göre motor torku azalmıştır. Şekil 8’de görüldüğü gibi fuzel yağı kullanımında
özgül yakıt tüketimi önemli ölçüde artış göstermiştir. Bununla birlikte motor yükünün artmasıyla özgül yakıt tüketimi azalmaktadır. Fuzel yağı ve benzinin özgül yakıt tüketimleri arasında oldukça fazla fark görülmektedir. Düşük motor yüklerinde
silindir içi gazların sıcaklığı da düşük olmaktadır. Bunun yanı sıra fuzel yağının düşük alt ısıl değeri ve su içeriğine bağlı
olarak kötü yanma şartları nedeniyle silindir içi gaz sıcaklıkları daha da düşmektedir. Bu nedenle tüm motor yüklerinde fuzel
yağının özgül yakıt tüketimi benzine göre çok fazladır. Fuzel yağının düşük alt ısıl değeri motor torkunun azalmasına neden
olmaktadır. Bunun sonucu olarak özgül yakıt tüketimi artmaktadır. Karışımın zenginleşmesi ile silindir içerisine sürülen enerji
miktarı da artış gösterdiğinden motor torku artmıştır.

Şekil 7. Farklı Lamda değerlerinde motor yüküne bağlı ÖYT ve Fren Torku değişimleri
Şekil 8’de tam yük şartları altında F50, F100 ve saf benzinin motor torku değişimi ateşleme avansına bağlı olarak görülmektedir. Ateşleme avansının artırılması uygun yanma şartlarının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Ancak kritik avans değeri
aşıldığında maksimum silindir içi basınç piston ÜÖN’ya ulaşmadan açığa çıktığından vuruntu meydana gelir ve motor stop
eder. Saf benzin kullanımında benzinin oktan sayısının ve buharlaşma gizli ısısının düşük olması sebebiyle maksimum tork
16 oCA’da elde edilmektedir. Ateşleme avansının 18 oCA olarak değiştirilmesi piston üzerine etki eden negatif işi artırmakta
ve motor torkunun azalmasına neden olmaktadır. Daha fazla ateşleme avansında ise motor çalışmamaktadır. Fuzel yağının
buharlaşma gizli ısısının ve oktan sayısının yüksek oluşu daha yüksek ateşleme avansında motorun çalışmasına olanak tanımaktadır. F100 yakıtı ile 24 oCA’da dahi motor çalışabilmektedir. Fuzel yağının alt ısıl değerinin benzine göre düşük olması,
maksimum torkun da benzine göre düşük olmasına neden olmaktadır.
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Şekil 8. Ateşleme zamanının motor torkuna etkisi
CA50 hava yakıt karışımı kütlesinin %50’sinin yandığı krank açısını ifade etmektedir ve CA50 ifadesinin yeri termik verimi
doğrudan etkilemektedir. CA50’nin ÜÖN’dan 8-10 oCA erken gerçekleşmesi maksimum termik verimin elde edilmesini sağlamaktadır [34]. Şekil 9’da görüldüğü gibi motor yükünün artmasıyla beraber CA50 ÜÖN’ya yaklaşmaktadır. Ancak fuzel
yağı kullanımında benzine göre CA50 gecikmeye alınmıştır. Benzin ile gerçekleştirilen deneylerde tam yük şartları altında
CA50 16.92 oCA’da gerçekleşmiştir. F50 ve F100 yakıtları kullanımında CA50 sırasıyla, 3.6 ve 7.56 oCA gecikmiştir. CA50
ÜÖN’dan sonra gerçekleşirse yanma genişleme zamanı boyunca uzar. Bu durum egzoz gazları ile ısı enerjisinin atılmasına
neden olmaktadır. Motor üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmadan fuzel yağının yakıt olarak kullanılması yanma verimini
azalttığı görülmektedir. Bu durum fuzel yağının su içeriğinden kaynaklanmaktadır.
Fuzel yağı kullanımında termik verimin benzine göre azaldığı Şekil 9’da görülmektedir. F50 ve F100 yakıtı kullanımında
benzine göre termik verim sırasıyla ortalama %3.73 ve %8.8 azalmıştır. Fuzel yağı kullanımında termik verimin azalmasının
temel nedeni CA50’nin ÜÖN’dan uzak bir noktada gerçekleşmesidir. Aynı zamanda fuzel yağının düşük altı ısıl değeri de
termik verimin azalmasının bir diğer nedenidir. Fuzel yağının su içeriğinin azaltılması termik verimin iyileşmesini sağlayabilir.

Şekil 9. CA50 and ısıl verinin motor yüküne bağlı değişimleri

4. Sonuçlar
Bu çalışmada fuzel yağının buji ile ateşlemeli bir motorda yanma karakteristiklerine etkisi incelenmiştir. Benzin, F50 ve F100
yakıtları tek silindirli, dört zamanlı, port enjeksiyon sistemine sahip bir motorda test edilmiştir. Tüm testler boyunca emme
havası giriş sıcaklığı ve motor hızı sabit tutulurken, lambda (0.8, 1, 1.2), motor yükü (%25, %50, %75 ve %100) ve ateşleme
avansı (12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24 oCA) değiştirilmiştir. Silindir içi basınç, ısı yayılım oranı, yanma başlangıcı (CA10), alev
gelişimi (CA0-10), yanma süresi (CA10-90), özgül yakıt tüketimi, motor torku ve termik verimin değişimi incelenmiştir.
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Deneyler, fuzel yağı kullanımının yanma karakteristiklerini kötüleştirdiğini göstermiştir. Maksimum silindir içi basınç ve ısı
yayılım oranı fuzel yağı kullanımı ile azalmıştır. Alev gelişimi ve alev yayılım süresi önemli ölçüde uzamıştır. CA50 genişleme zamanına kaymıştır. Bu olumsuzlukların temel nedeni fuzel yağının su içeriğidir. Ayrıca fuzel yağının düşük alt ısıl
değeri özgül yakıt tüketiminin artarak, motor torkunun azalmasına neden olmuştur. Termik verim önemli ölçüde azalmıştır.
Bu sonuçlar neticesinde fuzel yağının direkt olarak buji ile ateşlemeli bir motorda kullanımı mümkün değildir. Fuzel yağının
su içeriğinin ortadan kaldırılması yanma verimini artıracağı düşünülmektedir.
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