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                                  Özet 

 

Havacılık sektöründe, özellikle askeri alanlarda kullanılan JP-8 yakıtı, yaklaşık 40 yıldır NATO 

ülkeleri arasında ortak askeri yakıt olarak kullanılmaktadır. JP-8 yakıtının temel maddesi olan 

kerosenin yüksek sıcaklıklarda parlamasının uçak güvenliğini doğrudan arttırması ve donma 

noktasının da -49 °C civarında olması nedeniyle yakıt sistemlerinde rahat bir şekilde kullanılması 

avantajlı özelliklerindendir. Bu çalışmada askeri havacılık sektöründe kullanılan JP-8 yakıtının, 4 

zamanlı buji ateşlemeli bir motorda kullanılarak performans değerlerinin incelenmesi 

gerçekleştirilmiştir. 1-B motor modelleme programıyla, modellenmiş buji ateşlemeli motor için 1000 

ile 6000 devir arasında 1000' er devirlik artışlarla ve tam yükte analizler yapılarak performans 

değerleri açısından elde edilen karşılaştırma parametreleri saf benzine göre değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: JP-8, jet yakıtı, motor performansı 

 

Investigation of The Use of JP-8 Military Jet Fuel at Spark Ignition Engine 
 

Abstract 

 

JP-8 fuel used in the aviation sector, especially in military areas has been used as a common military 

fuel among NATO countries for nearly 40 years. It is advantageous in terms of both aircraft safety and 

fuel systems because of kerosene, the base material of JP-8 fuel, because it has a shine at high 

temperatures and a freezing point of around -49 ° C. In this study, performance values of JP-8 fuel 

used in the military aviation sector have been investigated using a 4-stroke spark ignition engine. The 

4-stroke spark ignition engine is modeled in a 1-D engine modeling program. Model results are 

obtained for a total of six different engine speeds ranging from 1000 rpm to 6000 rpm with an 

increment of 1000 rpm and under full load conditions. Effects of JP-8 on the engine performance as a 

function of engine speed have been revealed and evaluated. 
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GİRİŞ 

Ulaşım sektörünün omurgasını oluşturan içten yanmalı motorlar her geçen gün daha verimli ve daha 

çevreci teknolojilerle donatılmak adına çeşitli modifiyelerden geçirilmektedir. İçten yanmalı motorlar 

üretimden araç üstü kullanıma kadar geçen süre zarfında çeşitli fiziksel ve kimyasal testlere tabi 

tutulmaktadır. Bunun yanında içten yanmalı motorlar kullanım sırasında da motor performans 

testleriyle sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır. Motor teknolojilerinin geliştirilmesi kadar 

kullnılan test yöntemlerinin de kusursuz hale getirilmesi mühendisler tarafından bir amaç haline 

getirilse de, motor testlerinin maliyet ve süre bakımından halen yaşattığı sorunlar dikkate alındığında 

farklı çözümler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilk akla gelen sayısal tabanlı çalışmalardır. Motorun 

tüm çalışma koşullarının, tüm boyutlarıyla ele alınması ile oluşturulan sayısal motor modelleri ile 

yapılan analizler sonucunda elde edilen sayısal veriler her zaman doğru sonuçlar vermese de, test 

anlamında belirlenen çizginin izlenmesi bakımından oldukça kayda değer bir yere sahiptirler. Çeşitli 

seviyelerde ve hassasiyetlerde kullanımı yaygınlaşan paket program kabiliyetleriyle alınan ölçüm 

sonuçları, henüz üretilmemiş bir motor için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle tasarım aşamasındaki 

bir motorun veya motor parçasının daha o aşamadayken sanal bir teste tabi olması hem maliyet hem 

de süre açısından hayli önemlidir. 

Onlarca yıl öncesinden bu yana insan hayatında ısıtma aydınlatma maddesi olarak kullanılan Kerosen 

veya bilinen adıyla gazyağı, kimyasal madde üretiminde ve günlük hayatımızda yolcu, kargo ve askeri 

uçaklarda yakıt olarak kullanılmaktadır. Parlama derecesi 40 °C olan gazyağı, daha çok endüstriyel 

alanlarda kullanılan bir petrol türevidir ve 150 °C ile 270 °C arasında petrolün çok ince bir şekilde 

damıtılmasıyla elde edilir. Motorinin içinde bulunan parafin özellikle dizel araçlarda düşük 

sıcaklıklarda sıvı akışkanlığını donduracak kadar sıvılık özelliğini kaybeder. Bu nedenle çok düşük 

sıcaklıklarda çalışmak zorunda kalan türbin tipi uçak motorlarında dizel yakıt kullanılamamaktadır. 

Parafin, dizel yakıta kıyasla daha az oranlarda olsa da benzinde de bulunur. Bu açıdan çok düşük 

sıcaklıklarda sıvının akışkanlığını kaybetmemesi için gazyağı ilavesi kullanılır. Yani bu yakıt türü, 

havacılık sektöründe veya çok soğuk iklime sahip bölgelerde bu yönüyle, yanıcılığının yanı sıra düşük 

sıcaklıklarda sıvılık özelliğini kaybetmediği için içten yanmalı motorlar adına tercih 

sebebidir. Gazyağı, benzinden daha zor alev almasının yanında benzinden daha fazla ısı açığa 

çıkarmaktadır. Fakat, yanma açısından çok ince olan gazyağı saf halde kullanıldığında yarattığı aşırı 

sıcaklık ile motorun yanmasına ya da pistonların yatak sarmasına sebebiyet verebilir. Gazyağının 

parlama derecesi olan 40 °C' nin altında herhangi bir ateş temasında yanmamasından ötürü havacılık 

yakıtları adına oldukça güvenlidir. Böylece herhangi bir kaza anında yangın çıkartma riski çok düşük 

olmaktadır. Gazyağının donma noktası -47 °C ila -49 °C olduğundan dolayı, içerisinde su yoksa, çok 

soğuk ortamlarda bile tank manifoldlarından donmadan kolayca motora akar. Teknik bir ifadeyle 

günümüzde jet motorlu uçaklarda kullanılan gazyağı, “JET-A, JET-A1, JET-B, JP-4, JP-5, JP-7 ve JP-

8” adlarıyla bilinmektedir. Kütlece belirli oranlarda benzin ile karıştırılması sonucunda NATO 

ülkelerinde bulunan jetlerin yakıtı olarak kullanılan gazyağı, yoğunlukça benzine çok yakın 

olduğundan dolayı kolayca karıştırılarak, belirli alanlarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilir. 

JP-8 yakıtı, daha düşük yanıcılıkta ve daha az zararlıkta bir yakıt olmasından dolayı daha güvenli ve 

üstün güvenlikli özellikler göstermesinden dolayı JP-4 yakıtının yerini almıştır. JP-8' in parlama 

noktası, JP-4' ün -18 °C' lik parlama noktasına kıyasla daha yüksek ve güvenli olan 38 °C' dir. JP-5'in 

parlama noktası ise daha da yüksektir (>60 °C) fakat bununla birlikte maliyeti de yüksektir. Hava 

taşıtlarına yakıt olmak dışında JP-8 (veya JP-5) ısıtıcılar, ocaklar, benzin depoları için yakıt olarak, 

dizel benzin yerine ve elektrik jeneratörlerinde ayrıca motorlarda soğutucu olarak ve bazı hava 

taşıtlarının bileşenlerinde kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında, kütlece yüzdesel gazyağı 

kullanımının hem sayısal, hem de deneysel çalışmada incelenerek, motor performansına etkisi 

değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada deneysel motorlardan farklı olarak 4 silindirli benzlinli bir motor kullanılarak 

uygulanabilirlik açısından pratiğe dönük daha faydalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. NATO 

standartlarında askeri jet yakıtı olan JP-8' in, kütlece farklı oranlarda (%25 ve %50) benzin ile karışımı 

sağlanarak motor performans değeri olan tork değerlerinin ölçüldüğü hem deneysel, hem de sayısal bir 

dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışma için Ricardo-Wave programında motorun tüm fiziksel 

ve kimyasal özellikleri kullanılarak 1-B sayısal model oluşturulmuştur. Motor performansı açısından 

en önemli parametrelerden olan torkun ölçümü için maksimum tork değerinin alınabildiği devir 

aralığında daha hassas ölçüm gereği olarak, çalışmalar tam yükte gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Petrol
https://tr.wikipedia.org/wiki/Motorin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Parafin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dizel
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ate%C5%9F


 

JP-8 ilavesi yapılarak, elde edilmek istenen optimum torkun hem deneysel hem de sayısal olarak 

karşılaştırılması sağlanmıştır. Çalışma için gerekli olan, benzin ve JP-8 yakıtlarının kimyasal 

özellikleri Tablo 1' de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Yakıt Tipi Özellikleri 

YAKIT Gazyağı Benzin 

Kimyasal Denklemi C10H22 C8H18 

C/H Oranı 0,454 0,444 

Moleküler Ağırlığı (g/mol) 170,34 114,23 

Özgül Ağırlığı (kg/m3) 775-840 720-780 

Isıl Değeri (Mj/kg) 46,2 43,4 

Teorik hava/yakıt oranı 15 14,7 

Isıl Kapasite (kj/kgK) 2,16 2,08 

Laminar alev hızı (m/s) 0,62 0,37 

Adyabatik alev sıcaklığı (ºC) 2093 2138 

 

Motor performans ölçümü üzerine literatürde birçok çalışma yer almaktadır. Performans değerleri 

üzerine en önemli parametrelerden biri de farklı alternatif yakıtların uygulanması üzerinedir ancak JP-

8 yakıtı ile ilgili olarak literatürde ciddi bir boşluk mevcuttur. Bu konudaki çalışmalardan bazıları 

aşağıda özetlenmiştir. 

Yüksek performanslı bir motor kullanılması durumunda, motorda diğer olağan sinyallere ek olarak gaz 

kelebeği açısı ile hava kütlesi akış hızı tahmini sağlamak için bir model tabanlı hava/yakıt oranı 

kontrolörü gelişimini incelemektedir. Çalışmalarının amacı hava/yakıt oranını kontrol etmek için, 

motor işletim sırasında meydana gelen fiziksel koşullarda ani değişimler içeren emme manifoldu 

içinde gaz açma veya kapama olasılığını değerlendirmektir. Hava kütlesinin akış hızının geçici olarak 

motor silindirlerine doğru güçlü bir değişim göstereceğini belirterek, onun değerlendirildiği ve 

havanın gerçekte silindire girdiği an arasındaki zaman gecikmesinden dolayı doğru tahminin kritik 

hale geldiğini açıkça ortaya koymaktadırlar. Araştırmalarında yaklaşım, bir ileri beslemeli gaz 

kelebeği konum sinyali kullanarak, emme zamanında, silindire girecek hava miktarını önceden tahmin 

eden bir algoritma ile ortalama emme manifoldu basıncı hakkında bilgi veren yakıt filmi dinamiği 

model tabanlı kompansatör kullanımından oluşur. Elde ettikleri sonuçların hava-yakıt oranı 

kontrolünde bazı iyileştirmeler sağlayacağını, ancak bir araç üzerinde deneysel testlerinin devam 

devam ettiğini belirtmektedirler. (Azzoni vd., 1999) 

Buji ateşlemeli motor ve direk enjeksiyonlu dizel motoru için sayısal tabanlı paket program olan 

FLUENT yazılımı ile yapmış oldukları analizleri deneysel sonuçlarla karşılaştırmışlardır. Buji 

ateşlemeli motorun bileşenlerinin termal stres analizi deney sonuçlarının doğruluğunu sağladıktan 

sonra güvenilirliği arttırmaya çalışmışlar, dizel motor için ise yanma gecikmesi modelinin 

doğruluğunu onaylamak çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. (Bedford vd., 2004) 

Benzinli bir motorda silindir içi akış üzerine sayısal ve deneysel olarak karşılaştırmalar yapmışlardır. 

Çalışmalarında deneysel tanecik görüntü hızölçeri Particle Image Velocimetry (PIV) ile birlikte 

KIVA-3V çok boyutlu kodu kullanılmışlardır. Çalışmaları, benzinli motordaki silindir içi akışın 

anlaşılmasında çok boyutlu modellemenin kullanılabilirliğini göstermiştir. (Das vd., 2015) 

KIVA-3 kodları ile direkt enjeksiyonlu benzinli bir motorda hava-yakıt karışımının silindir içi 

modellemesini gerçekleştirmişlerdir. Emme zamanında silindir içi istikametinde gerçekleşen akışları 

hesaplamışlardır. Silindir içinde girdaplı akış modeli kullanarak hava-yakıt karışımının hareket 

halindeki davranışını ve silindir içindeki karışımın dağılımını analiz etmişlerdir. (Han vd., 1996) 

Üç boyutlu olarak modelledikleri farklı piston geometrilerini oluşturarak akış formunu CFD tabanlı 

yazılım olan FLUENT programı ile karşılaştırmışlardır. Emme ve sıkıştırma zamanlarını da içine 

alacak şekilde yaptıkları analizi, gerçek çalışma şartlarını göz önüne alarak, toplu ortalama hız ve 

türbülans akış alanını elde ederek yapmışlardır. (Payri vd., 2004) 

JP-8 yakıtı tek silindirli, 4 zamanlı ve direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda referans dizel yakıtına 

hacimsel olarak %5, %10, %25 ve %50 oranlarında ilave etmişlerdir, motor performans parametreleri 

ve egzoz emisyonları incelemiş ve referans dizel yakıtı sonuçları ile karşılaştırmışlardır. 

Çalışmalarında, motor momenti ve özgül yakıt tüketimi JP-8 karışımlı yakıtlarda referans dizel 

yakıtına göre kötüleşme göstermiştir. (Yamık vd., 2014) 



 

 

Ateşleme avansı değişiminin motor performansına ve egzoz emisyonuna etkilerini sayısal olarak 

inceledikleri çalışmalarında, buji ateşlemeli, dört silindirli bir motoru, yanma odası ile ilgili tüm 

bileşenleri de dikkate alarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile modellemişlerdir. Modellemelerinde 

ateşleme avansını belirleyen krank mili açısını değiştirerek, bu değişimin sıkıştırma ve genişleme 

zamanları üzerindeki etkilerini incelenmişlerdir. Temel etki olarak ateşleme avansının indike güce ve 

egzoz emisyonlarına etkisini değerlendirmişlerdir. Analizlerinde motorun devir sayısını, sıkıştırma 

oranını ve hava-yakıt karışım oranını sabit tutarak en uygun ateşleme avansı değerini belirlemişlerdir. 

(Yontar vd., 2015) 

Literatürde görüldüğü üzere, JP-8 yakıtının bir jet yakıtı olmasına karşın yüksek ve sürekliliği 

sağlanmış tork gerekliliği oluşan alanlarda içten yanmalı motorlarda kullanımının değerlendirlmesi 

üzerine fazla değinilmemiş daha çok deneysel veya sayısal olarak, farklı yüklerde farklı alternatif 

yakıtlar için motor performans testleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise JP-8 yakıt ilavesi için 

Honda L13A4 motorunun performans testleri, eddy-current tipi bir dinamometre yardımıyla 

gerçekleştirilmiş, motor test düzeneğinin 1-B olarak sayısal analiz modeli Ricardo-Wave programında 

oluşturulmuş ve hem deneysel hem de sayısal sonuçlar elde edilerek saf benzine göre karşılaştırmalar 

yapılmıştır. 

 

MOTOR TEST DÜZENEĞİ 

 

Honda L13A4 motoru kullanılan test düzeneğinde eddy-current tipi bir dinamometre, haberleşme 

panosu, çeşitli fonksiyonel ölçüm cihazları ve test düzeneği kontrol yazılımı şeklinde temel bileşenler 

mevcuttur. Motor test düzeneği tamamen bilgisayar kontrollü olup manuel olarak da kumanda 

edilebilme kabiliyetine sahiptir. Çalışma kapsamında kullanılan motor test düzeneği ve şeması Şekil 

1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Motor Test Düzeneği ve Şeması 

 

Honda L13A4 Motoru 

 

Honda L13A i-DSI motoru, 4 silindirli ve 1339 cm3 hacimlidir. Bu motor tipi halen Honda Jazz ve 

City modellerinde kullanılmaktadır. Kullanılan motorda tek silindir için karşılıklı olarak 

konumlandırılmış iki buji bulunmaktadır. İki buji kullanımı ile yanmamış hava/yakıt karışımını en aza 

indirerek daha verimli bir yanma sağlanmıştır. HC emisyonları da bu sistem sayesinde en aza 

indirilmektedir. Motorun genel özellikleri Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

 

 



 

Tablo 2: Test Motoru Özellikleri 

Silindir Sayısı 4 

Motor Hacmi 1,339 cm3  

Sıkıştırma Oranı 10.8:1 

Silindir Çapı 73 mm 

Strok Uzunluğu 80 mm 

Motor Gücü 63 kW (5700 rpm) 

Motor Torku 119 Nm (2800 rpm) 

 

Honda L13A i-DSI motorun tam yükteki tork değerlerini içeren katalog değerleri grafiği Şekil 2’ de 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2: Motorun Tork Bakımından Katalog Değerleri 

Eddy-Current Tipi Dinamometre 

TUD100 serisi olarak kullanılan elektrikli dinemometre tamamen bilgisayar kontrollü olup, 

maksimum 100  kW güç ölçümü, 500 Nm tork ölçümü yapabilmektedir. 

Haberleşme Panosu ve Test Düzeneği Kontrol Yazılımı 

Motor üzerinde bulunan temel parçaların ve akışkanların her türlü fiziksel durumu sistem üzerindeki 

sensörler ile ölçülebilmektedir. Test düzeneği üzerinde bulunan haberleşme panosu, motor 

kontrolünün sağlanması sonucu ortaya çıkan bütün verilerin sensörler sayesinde toplandığı, bilgisayar 

diline çevrildiği ve yazılıma aktarıldığı ünitedir. Test düzeneği kontrol yazılımı da alınan verileri 

arayüzünde kullanıma sunmaktadır. Sisteme ölçülebilen değerlerin sınır şartları devir sayısı ve gaz 

kolu kelebek açıklıkları bilgisayar üzerinden veya manuel olarak yazılım vasıtasıyla girilebilmektedir. 

Motor test düzeneği, bu şartların anlık değişimine göre motor torku ve yakıt sarfiyatını yarım saniyede 

bir kaydetmektedir. Sistemden ölçülebilen karakteristik özellikler Tablo 3’ de, test düzeneği kontrol 

yazılımı ara yüzü ise Şekil 3’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Ölçümü Yapılabilen Karakteristik Özellikler 

Devir rpm 

Tork Nm 

Güç kW 

Yakıt tüketimi lt/h 

Yakıt sıcaklığı ˚C 

Yağ basıncı bar 

Yağ sıcaklığı ˚C 

Motor suyu giriş sıcaklığı ˚C 

Motor suyu çıkış sıcaklığı ˚C 

Egzoz gazı sıcaklığı ˚C 

Dinamometre çıkış suyu sıcaklığı ˚C 

 

 

 
Şekil 3: Kontol Yazılımı Ekran Ara Yüzü 

 

Test ve Analiz Matrisi 

Tam yükte ve farklı devirlerde yapılan çalışmada deneysel ve sayısal olarak aynı analiz matrisi 

uygulanmıştır. Motora verilen koşulların aynısı motor modelleme programında modellenmiş motor 

üzerinde de uygulanmıştır. Hem deneysel hem de sayısal çalışmada oluşturulan fiziksel koşullar Tablo 

4’ de gösterilmiştir. Test düzeneğinin bir özelliği olarak kullanıcı tarafından belirlenen gaz kolu 

kelebeği açıklığı ve devir sayısına karşın her yarım saniyede bir alınan tork değerleri yazılım 

tarafından kaydedilmiştir. Verilerin kaydı sistemin çalıştırılmasından sonra sürekli hale geçilmesinin 

beklenmesinin ardından 2 şer dakikalık aralıklarla analiz matrisi çerçevesinde alınmıştır. Her yarım 

saniyede bir veri akışı olan test düzeneğinde 2 dakikalık zaman diliminde ölçülmüş tork değerlerinin 

ortalaması alınarak daha hassas bir ölçüm sağlanmıştır. 

Aynı şartlarda tamamen nümerik olarak modellenmiş motor test düzeneğinden de tork değerleri için 

veri akışı sağlanmıştır. 

Tablo 4: Test ve Analiz Matrisi 

Yakıt Çeşidi 
Benzin 

JP-8 

Devir Sayısı (d/dk) 2800 (maks. tork) 

Gaz Kolu Kelebek Açıklığı (%) 100 

JP-8 İlave Oranı (%) 

25 50 



 

 

1-B MOTOR VE TEST DÜZENEĞİNİN MODELLENMESİ 

 

Çalışmanın sayısal kısmında, test motorunun emme havası ortamından egzoz çıkış ortamına kadar 

bütün elemanları birebir ölçülerde 1-B olarak Ricardo-Wave programında sayısal olarak 

modellenmiştir. Silindir içi hava/yakıt karışımınına uygulanan bütün işlemler modelde fiziksel ve 

kimyasal olarak tanımlanmış ve elemanların bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Modelleme sırasında 

simülasyonun kontrol kolaylığının sağlanması açısından her bir eleman, belirli bir sıra dahilinde ve 

doğru fiziksel özelliklere göre tasarlanıp bağlantıları bu sıraya göre gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’ de 

görüldüğü üzere ilk önce modellenen motorun ortam havası şartları test motorununki ile aynı olarak 

belirlenmiştir. Modelleme sırasında gaz kolu kelebeği açıklığı (%100) değeri analiz matrisi dahilinde 

paket programa girilmiştir. Daha sonrasında sırasıyla emme hattı, emme manifoldu, hava filtresi, 

emme supapları, silindir, silindir kafası, piston-biyel, egzoz supapları, egzoz manifoldu, egzoz hattının 

geometrik ölçüleri paket programda tanımlanmış ve bu elemanların motor bloğuna entegresi tam 

anlamıyla sağlanmıştır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir konu olarak emilen havanın emme 

manifoldundan geçirildikten sonra içerisine supap arkasından yakıtın ilave edilmesi sağlanarak 

homojen karışımın elde edilmesi sağlanmış ve bu durum birebir olarak sayısal modelde 

tanımlanmıştır. 

Girilen boyutlandırmalardan sonra kimyasal olaylar açısından da 1-B moldelde tanımlamalar 

yapılmıştır. Honda L13A4 motorunda meydana gelen yanma olayının belirlenmesi için yanma odası 

tanımlamaları bu anlamda tamamlanmış sayısal modelde yakıt olarak saf benzin, saf JP-8 ve iki 

yakıtın belirli oranlarda karıştırılmış hali, Wiebe yanma modeli ve Woschni ısı transfer modeli 

kullanılmıştır. Bütün tanımlamalardan sonra sayısal model tamamlanmış ve analizler başlatılmıştır. 1-

B motor modelinde çeşitli kritik noktalara yerleştirilen sensörler vasıtasıyla analiz sonuçları alınmış ve 

deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

 

Şekil 4: 1-Boyutlu Motor Modeli 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Tam yükte ve farklı devir sayılarında, buji ateşlemeli bir motora JP-8 Jet Yakıtı ilavesinin  motor torku 

üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada, JP-8' in ilave oranlarına göre tork değerlerinin 

davranışları grafikler halinde aşağıda gösterilmiştir. 

Motorlar, üretici firmaların taahhüt ettikleri belirli devirler için, tam yükte maksimum moment 

üretmektedir. Buji ateşlemeli motorlar 2500-3000 d/dak’ lık devir aralığında maksimum momenti 

verecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu belirli devirlerin üstünde veya altındaki devirlerde, Şekil 5' de de 



 

görüldüğü gibi, moment değeri saf benzin kullanımında düşmektedir.  Görüldüğü gibi, tork değeri  

maksimum moment değerine ulaşıldıktan sonra düşüş eğilimine girmektedir. Bunun sebebi yüksek 

motor hızlarında strokların süresinin çok fazla azalmasıdır. Yani emme strokunun kısalığı olarak 

düşünüldüğünde, bu strokta hava/yakıt miktarının silindir içerisine alınma süresi kısalacağı için motor 

momentinde düşüş görülür. 

 

 
Şekil 5: Sayısal Model Tork Değeri Sonuçları 

 

Çalışma kapsamında incelenen motorun hem sayısal hem de deneysel modelinden alınan sonuçlara 

göre Şekil 6 ve Şekil 7' da gösterilen grafiklerde, maksimum tork değerini veren motor hızına karşılık 

tork ilişkisi verilmiştir. JP-8 ile karşılaştırıldığında, benzinin stokiyometrik karışım oranlarındaki C/H 

oranından dolayı enerji yoğunluğunun JP-8' den daha düşük olması ve volümetrik verim bakımından 

JP-8 de volümetrik verimin yüksek olmasından dolayı, benzinin tork değerleri, karışımdaki JP-8 

oranının artışına bağlı olarak yer yer daha düşük ama bazen de daha yüksek seviyelerde değişken 

yapıda kalmıştır. 

 

 
Şekil 6: Sayısal Model Maksimum Tork değerleri 
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Şekil 7: Deneysel Model Maksimum Tork değerleri 

 

Şekil 6 ve Şekil 7' ye bakıldığında sayısal model tork değerleri, maksimum tork değerinin alındığı 

2800 d/dak için deney sonuçlarının altında kalmaktadır. Ancak yaklaşık olarak sayısal sonuçlar, 

deneysel sonuçlara göre %10 civarında bir hata payı ile yaklaşmaktadırlar. Isı transfer ve sürtünme 

kayıplarının modelde belli olmamasının yanında yanma modelinin de gerçeğe en yakın yanma modeli 

oluşturulmasına rağmen Honda L13A4 motorunun o an ki yanma modelinin tam olarak 

tutturulamamasından kaynaklı olarak yer yer model sonuçları deney sonuçlarının altında kalmaktadır. 

Oluşan bu farkların sayısal model kaynaklı nedenlerine bir başka açıdan da bakılırsa; sayısal 

hesaplamalar için kullanılan diferansiyel denklemlerin cebirsel denklemlere dönüştürülmesi sırasında 

kesme ve yuvarlatma hatalarının getirdiği bir takım farklılıklarda vardır. Deney ve model arasındaki 

sapmaların, deneyler sırasında farklılık gösteren fiziksel şartlardan kaynaklı nedenleri de vardır. 

Ortamın sıcaklık ve nem miktarının değişkenliği, motorun sürekliliğe ulaşana kadar geçirdiği 

sürelerdeki ısı transfer ve sürtünme kayıpları, soğutma suyu, yakıt ve yağ gibi motor akışkanlarının 

sıcaklık, yoğunluk ve sürekliliklerinin sağlanamaması gibi nedenler deneysel sonuçları etkileyebilecek 

ölçülerde olabilmektedir. Bu sonuç beklenen ve kabul edilebilir bir sonuçtur. Motor katalog, deney ve 

model sonuçlarının bu seviyelerde örtüşmesi, sayısal çalışmanın doğruluğunun bir ispatı olarak 

düşünülmektedir. 

Ancak esas amaç olan motor torkunun yüksek seviyelerde elde edilebilmesi düşük karışım ilavelerinde 

tam olarak istenilen fayda bakımından yeterli olmuyorsa da Şekil 8' den de anlaşılacağı üzere, sayısal 

çalışmada, JP-8 Jet Yakıt ilavesi sonucu motorda sürekliliği sağlanmış ve gayet yüksek seviyelerde 

motor torku ortaya çıkmıştır, ki bu sonuç aslında motor torkunun maksimum motor hızında yüksek 

çıkmasından daha fazla pratiğe dönük bir motor kabiliyetidir. 
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Şekil 8: Deneysel Model Maksimum Tork değerleri 
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