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Özet— Bu çalışmada, dört silindirli sıralı çift buji ateşlemeli bir 

motorun (Honda L13A4 i-DSI) 3-B silindir içi yanma HAD 

modeli Star-CD/ES-ICE programında oluşturulmuştur. HAD 

analizinde gerçekteki silindir içi yanma mekanizmasını en yakın 

temsil edebilecek yanma modelinin karşılaştırmalı olarak 

belirlenebilmesi için G-Equation ve ECFM-3Z-Spark olmak 

üzere iki yanma modeli kullanılmıştır. HAD analizleri motor 

için tanımlanmış maksimum tork şartlarında (sıkıştırma oranı 

10.8:1; motor devri 2800 d/dak; hava fazlalık katsayısı 0,96; 

silindir içi kalıntı gaz oranı %5; ateşleme avansı 30-25 KMA) 

yapılmıştır. Yakıt (C8H18) ön karışımlı olarak silindire 

gönderilmiştir. Türbülans modeli olarak ise k-ε RNG türbülans 

modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçları; silindir içindeki alev 

gelişimi, basınç, sıcaklık ve emisyonlar yanında tork ve güç 

değerleri de karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca motor 

katalog değerleri ve test sonuçları da karşılaştırılmıştır. Tüm 

motor karakteristiklerinin incelemesi sonucunda; G-Equation 

yanma modelinin ECFM-3Z-Spark modeline göre buji 

ateşlemeli motorlarda silindir içi yanmayı daha iyi temsil ettiği 

görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler— Sıralı çift buji ateşlemeli motor, 3-B 

silindir içi yanma modeli, HAD analizi, ECFM-3Z-Spark, G-

Equation, Alev gelişimi 

 

I. GİRİŞ 

Otomotiv sektöründe motor teknolojisindeki gelişmeler; 

teorik fikirlerin simülasyon programlarında optimum 

tasarımlara dönüştürülmesi ve test edilmesi ile daha düşük 

maliyetle kısa zamanda ticari motorlarda yerini almasını 

mümkün kılmaktadır. Çevre ve enerji verimliliği üzerinde 

yoğunlaşan Ar-Ge çalışmalarında özellikle motor simülasyon 

programlarının gelişimi sayesinde laboratuvar ölçeğindeki 

maliyetli ve zaman yoğun testler azaltılmaktadır. Bu paket 

programlar birçok parametrenin kolaylıkla değiştirilmesini 

mümkün kılmakta ve motor davranışının detaylı 

görsellenmesi ile motor tasarımına ve özellikle 

optimizasyonuna katkı sağlayacak değerlendirmelere 

yardımcı olmaktadır. Gelişen paket programlar sayesinde 

motorun en temel kavramı olan yanma konusunda detaylı 

sayısal çalışmalar gerçekleştirilebilmekte ve sonuçlar yüksek 

maliyetlerle elde edilebilen deneysel görüntüleme sonuçları 

ile karşılaştırılabilmektedir. 

Bu çalışmada, sıralı çift ateşlemeli spesifik bir ticari 

motorda (Honda L13A4 i-DSI) silindir içi yanmayı en yakın 

temsil edebilecek yanma modelinin belirlenmesi için bir 

paket program ile sayısal analizler gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaçla silindir içi yanma Star-CD/ES-ICE paket 

programında G-Equation ve ECFM-3Z-Spark yanma 

modelleri kullanılarak modellenmiştir. Yanma modellerinin 

sonuçları; silindir içindeki alev gelişimi, basınç, sıcaklık ve 

emisyonlar yanında tork ve güç değerleri karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilmiştir.  

İçten yanmalı motorlarda silindir içi yanmanın 

modellendiği paket programlar ile test sonuçları arasındaki 

giderek artan uyum birçok çalışmada tecrübe edilmiştir. 

Paket programlarda kullanılan yanma modellerinin 

incelenmesi ve gerçekteki silindiri içi yanmayı temsil eden en 

yakın yanma modelinin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Hali hazırda birçok paket programda silindir içi yanmada 

yaygın kullanılan yanma modelleri aşağıda gibi listelenebilir. 

 G-Equation 

 CFM (Coherent Flame Model) 

 ECFM-3Z-Spark  

(Extended Coherent Flame Model-3 Zone-Spark) 

 Wiebe 

 Magnusson’s eddy break-up 

 Girdap yayılım  

 DARS 

Tüm yanma modelleri bunlardan ibaret olmayıp, programlara 

özel olarak tanımlanan yanma modelleri de bulunmaktadır. 

Karmaşık birçok fiziği eş zamanlı içeren yanma için yeni 

modeller de geliştirilmeye devam etmektedir.  

Choi ve ark. [1], Star-CD/ES-ICE programında buji 

ateşlemeli ve direkt yakıt püskürtme sisteminin kullanıldığı 

bir motorda; ikincil alev ve karışım oranlarının silindir içi 

laminer alev oluşumuna etkilerini incelemişlerdir. Yakıt 

olarak izo-oktanın kullanıldığı çalışmada, laminer alev 

hızları için yeni korelâsyonların kullanıldığı yeni bir katmanlı 

yanma modeli oluşturmuşlardır. Alev yayılma hızının ve alev 
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yapısının silindir içinde bölgesel olarak değişen hava-yakıt 

karışım oranından etkilendiği belirtilmiştir. 

D’Errico ve Lucchini [2], motor performans ve egzoz 

emisyon modelleri için multizone termo-akışkan dinamik 

yanma modelini KIVA ve Star-CD/ES-ICE programlarında 

geliştirmeye çalışmışlardır. Araştırmacılar hem benzin ile 

hem de sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan bir motoru 

modellemişlerdir. Türbülanslı, ön karışımlı yanma 

mekanizması detaylı olarak incelemiş ve sonuç olarak 

geliştirilen kimyasal yaklaşımla laminer alev hızı 

korelasyonu verilmiştir. 

Jayashankara ve Ganesan [3], Star-CD/ES-ICE 

programında Magnusson’s eddy break-up yanma modelini ve 

standart k-ε türbülans modelini kullanarak silindir içi 

yanmayı modellemişlerdir. Yakıt püskürtme zamanının üst 

ölü noktaya yaklaştırılmasının silindir içi sıcaklık ve NOx 

emisyonlarını azaltıcı yönde etki ettiğini belirlemişlerdir. 

Kong ve ark. [4], KIVA kodlarını temel alarak, silindir içi 

yanmayı modellemek için bir püskürtme ve yanma model 

kütüphanesi geliştirmişler ve geliştirdikleri kodları çeşitli 

motor HAD programlarına uyarlamışlardır. Fiziksel ve 

kimyasal alt modellerin, uygun bir ara yüz yardımıyla HAD 

programları içine kolaylıkla yerleştirilebileceği gösterilmiş 

ve geliştirilen kodlar Star-CD/ES-ICE programına 

aktarılarak uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca yanma 

modelinin geliştirilebilmesi için Rayleigh-Taylor püskürtme 

dağılımı, nozul akış etkileri ve kararsız ısı transferi 

parametrelerinin geliştirilen yanma modeline uyarlanması 

araştırılmıştır. 

Malaguti ve Fontanesi [5], yanma odasındaki sprey 

oluşumu ve sıvı film oluşumunu düşük sıcaklıkta çalışma 

şartlarında buji ateşlemeli bir motor için Star-CD/ES-ICE 

programının kullanarak incelemişlerdir. Türbülans modeli 

olarak k-ε RNG’nin kullanıldığı analizler sonucunda, yanma 

odasında sprey oluşumunun yanma mekanizmasının 

oluşumunu, silindir içi basınç ve sıcaklık oluşumunu 

etkilediğini belirlemişlerdir. 

Obieglo ve ark. [6], türbülanslı hidrojen difüzyon alevinin 

etkilerini Star-CD/ES-ICE programında farklı yanma 

modelleri kullanarak araştırmışlardır. Yakıt jeti ve hava jeti 

için silindir içi giriş şartları Reynolds sayısı 10000 alınmış, 

türbülans akış için standart k-ε modeli kullanılmıştır. Ön 

karışımlı türbülanslı yanma modeli kullanılarak elde edilen 

sonuçlar ile deneysel sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür. 

Sonuçlardaki bazı sapmaların çoğunlukla tek adımlı kimyasal 

mekanizmanın kullanılması ile dağılımların 

hesaplanmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. 

Richard ve ark. [7], buji ateşlemeli bir motor için Star-

CD/ES-ICE programında CFM yanma modelini 

kullanmışlardır. RANS (Reynolds-Averaged Navier–Stokes) 

modellerinin çevrimsel farklılıkları yakalama bakımından 

yetersiz kaldığı ifade edilerek analizlerinde LES (Large Eddy 

Simulation) modelini uygulamışlardır. CFM-LES ikilisinin 

kullanımıyla elde edilen alev karakteristiğinin deneysel 

görüntülemelerle oldukça benzer olduğunu belirtmişlerdir. 

Hepkaya ve ark. [8], Ricardo E6 tipi motorun Star-CD/ES-

ICE programında ECFM-3Z yanma modeli ile analizini 

yapmıştır. Silindir içi döngüsel hava akışları ve bunun 

yanmaya etkileri incelenmiştir. Analiz sonuçlarının hem 

teorik hesaplamalardan hem de deneylerden elde edilen 

sonuçlarla uyumlu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, ECFM-3Z 

modelinde farklı ateşleme avansı değerleri için analizler 

yaparak, ateşleme avansı artışının mevcut çalışma şartları 

için silindir içi basınç ve sıcaklığı arttırdığı görülmüştür. 

Vemorel ve ark. [9], tek silindirli bir motoru propan 

kullanımı için Star-CD/ES-ICE programında ECFM ve LES 

yaklaşımlarını kullanarak modellemişlerdir. Çalışmalarında 

çevrimsel farklılıkları ve etkilerini sayısal yaklaşımlarla 

incelemişlerdir. Deneysel olarak tespit ettikleri çevrimsel 

değişiklikleri analizlerde de gözlemleyebilmişlerdir. Buna 

karşın analizleri sonucunda yakıt/kütle oranının deneysel 

verilerin üzerinde çıktığı sonucunu elde etmişlerdir. 

Tan ve Reitz [10], buji ateşlemeli motorlarda ateşleme ve 

yanma proseslerinin daha hassas analiz edilebilmesi için 

KIVA-3V programına kendi geliştirdikleri ateşleme ve alev 

ilerleme modellerini eklemişlerdir. Alev çekirdeği büyüme 

oranı için ateşleme enerjisi ile akış türbülansını da 

bünyesinde bulunduran bir denklem seti türetmişlerdir. 

Denklem setinden faydalanarak G-Equation modelini temel 

alan yeni bir yanma modeli oluşturmuşlardır. Ateşleme ve 

yanma modellerinin doğruluğunun tespiti için deney de 

yapılmıştır. Deney ve analiz sonuçları alevin silindir cidarına 

ulaşma zamanları açısından karşılaştırılmıştır. 

Zellat ve ark. [11], ECFM-3Z modeli kullanarak Star-

CD/ES-ICE programında yanmayı (2lt GDI motoru için) 

modellemişlerdir. Analiz sonuçlarını, deneyden elde edilen 

ısı salınım hızı ve egzoz emisyonları açısından 

karşılaştırmışlardır. Silindir içi basınç, is ve NOx oluşumuna 

ait sonuçların deneysel ölçümler ile uyumlu olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Analizlerinde EGR oranını artırmışlar ve 

bu artışın NOx oranını azalttığını buna karşın is miktarını 

arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Liu ve ark. [12], alev oluşumu ve türbülans kütle yitim 

oranlarını buji ateşlemeli motor için incelendikleri önemli bir 

çalışma yapmışlardır. Analizlerin sonucunda silindir içi 

kontur grafikleri üzerinde yapıkları incelemelerde, alev 

oluşumunun üç aşamadan meydana geldiğini ifade 

etmişlerdir. Alev oluşumunun sırasıyla; alev ivmelenme 

aşaması, sabit hızda alev oluşumu ve silindir duvarlarından 

kaynaklı alev yavaşlama bölümlerinden meydana geldiğini 

ifade etmişlerdir. 

Yontar [13], sıralı çift buji ateşlemeli motorda saf ve 

karışımlı yakıtların kullanımı üzerine detaylı bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Çalışmada; test, 1-B model ve 3-B model 

yöntemleri kullanılmıştır. Yakıt olarak benzin, CNG, LPG ve 

bunların karışımlarını kullanarak motor 

karakteristiklerindeki değişimi detaylı analiz etmiştir. 3-B 

modelleme kısmında STAR-CD/ES-ICE programını 

kullanmış, testlerde kullandığı motorun silindir içi akış ve 

yanma oluşumunu beş farklı yakıt türü ve birbirinden farklı 

test şartları için analiz etmiş ve sonuçları karşılaştırmıştır. 

Yontar ve ark. [14], buji ateşlemeli motorda ateşleme 

avansının motor performansı ve egzoz emisyonları 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Buji ateşlemeli dört 
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silindirli motorun bir silindiri STAR-CD/ES-ICE 

programında modellenmiş ve yakıt olarak izo-oktan 

kullanılmış, devir sayısı 3600 d/dak olarak alınmıştır. Üst ölü 

noktadan 10-70 KMA değerleri aralığında her bir avans 

değeri için analizler gerçekleştirmişlerdir. Motor performansı 

ve egzoz emisyonları açısından en optimum ateşleme avansı 

değerinin üst ölü noktadan 50 KMA olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Yontar ve Doğu [15], sıralı çift buji ateşlemeli bir motorda 

alev yarıçapı değişiminin motor karakteristiklerine etkilerini 

incelemişlerdir. Sıralı çift ateşlemeli motora ait bir silindir 

STAR-CD/ES-ICE programında modellenmiş ve yakıt 

olarak izo-oktan kullanılmış, devir sayısı 3000 d/dak, 

ateşleme avansı 30-25 KMA olarak alınmıştır. Alev kalınlığı 

sabit tutulurken alev yarıçapı 0,0005 m, 0,0010 m ve 0,0020 

m değerleri için değiştirilerek analizler gerçekleştirilmiştir. 

Analiz şartları için motor karakteristikleri açısından en 

optimum alev çapının 0,0010 m olduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, sıralı çift ateşlemeli spesifik bir ticari 

motorun (Honda L13A4 i-DSI) silindir içi yanma HAD 

analizleri Star-CD/ES-ICE programında yapılarak silindir içi 

yanmayı en yakın temsil eden yanma modeli belirlenmiştir. 

Bu amaçla G-Equation ve ECFM-3Z-Spark olmak üzere iki 

farklı yanma modeli kullanılmıştır. Türbülans modeli olarak 

ise k-ε RNG türbülans modeli kullanılmıştır. Modellenen 

motora özgün olarak sıralı çift ateşleme durumu için alev 

gelişimi görsellenerek değerlendirilmiştir. Analizlerde 

kullanılan yanma modelleri için silindir içindeki alev gelişimi, 

basınç, sıcaklık ve emisyonlar yanında tork ve güç değerleri 

belirlenmiş ve karşılaştırma yapılarak değerlendirilmiştir. 

Ayrıca; analiz sonuçları, motor katalog değerleri ve test 

sonuçları ile de karşılaştırılmıştır.  

 

II. YANMA MODELLEMESİ 

Buji ateşlemeli bir motorda belirli bir andaki silindir içi 

hacmi kontrol hacmi olarak alıp, alev cephesi yayılımını 

küresel kabul edip, alınan hacmi yanmış ve yanmamış 

bölgelere ayırmak yanmanın matematiksel modellemesinde 

kullanılan bir yaklaşımdır (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. Silindir içi yanma temsili modeli 

 

Yanma bölgesinde iki tip olay mümkündür: geçiş bölgesi 

boyunca basınç ve yoğunluğun arttığı vuruntular; geçiş 

bölgesi boyunca basınç ve yoğunluğun azaldığı 

deflegrasyonlar, yanma dalgaları ile alevler. Yanma olayının 

modellenmesi kısmında sistem dört temel faktör üzerinde 

oturmakta ve mevcut durumun analizi bu dört temel faktörün 

kendilerinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ile 

mümkün olmaktadır. Bu faktörler; silindir içine yakıt 

gönderimi ya da püskürtme, karışım oluşması, kimyasal 

reaksiyon ve yanma hızıdır. 

Bütün yanma sistemlerinde; fiziksel veya kimyasal 

prosesler yanma hızı ile kontrol edilebilir. Yanma hızı, 

silindir yanma odasında farklı noktalarda farklı değerler 

alabilir. Yanma hızını etkileyen en önemli faktörlerden biri 

alev oluşumu ve alevin yapısal özellikleridir. Türbülans ve 

karışım oluşumu yanma hızına pozitif yönde etki yapar. 

Yanma odasındaki yanma hızı farklılıkları düzensizliğe, ani 

basınç yükselmelerine ve vuruntu durumunun oluşmasına yol 

açabilir. Yanma hızı, yakıtın moleküller yapısının davranışı 

ve kinetiği ile doğrudan ilgilidir. 

Karışım silindire girdiğinde silindir içinde bir önceki 

çevrimden kalan ard gazlarla karışır. Üst ölü noktadan 

yaklaşık 20-50 KMA önce bu karışım neredeyse homojen 

hale gelir. İlk başta buji ateşlemesinden dolayı laminar alev 

çekirdeği (Kernel Flame) oluşur ve ani şekilde türbülanslı 

hale geçiş olur. Bu alev çekirdeği, düşük ortalama hızdan 

dolayı yanma odası duvarlarına ulaşana kadar hemen hemen 

küresel şekilde büyür ve türbülanslı aleve evrilerek 

ilerleyişini sürdürür. Türbülanslı alev katmanlı bir karışım 

halinde ilerler. 

Alev silindir içinde ilerlerken, önündeki yanmamış gazları 

ısıtmakta, bu ise reaksiyonun daha çabuk gerçekleşmesine ve 

alevin ivmelenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle alev 

boyunca olan akış türbülanslı olmaya başlar. Alev yüzeyi 

daha fazla büyür ve reaksiyonun hızlanmasını teşvik eder. 

Sonuç olarak alev yaklaşık küresel bir gelişim ile silindir 

içindeki bütün noktalara nüfuz eder. 

Silindir içi yanmanın modellenmesi için birçok yanma 

modeli mevcuttur. Bu çalışmada, buji ateşlemeli motorda 

yanma için geliştirilen ECFM-3Z-Spark ve G-Equation 

yanma modelleri birbirleri ile karşılaştırılmış ve yanmayı en 

yakın temsil eden model belirlenmiştir. 

G-Equation yanma modeli [16]; yanmış ve yanmamış 

bölgeyi G adı verilen bir skalar eşdeğer yüzey (isosurface) ile 

ayırmaktadır. Alev yayılımının, türbülans etkileşiminin ve 

karışımın kimyasal yapısının tanımlanmasında kullanılan bir 

modeldir. Bu modelde alev bölgesi; reaksiyon bölgesi, 

yanmış bölge, yanmamış bölge şeklinde ayrılıp her bölge için 

fonksiyon tanımlaması yapılır ve türbülanslı alev kalınlığı 

dikkate alınarak modelleme gerçekleştirilir. Yanmış ve 

yanmamış bölgeyi ayıran yüzey G=0 olarak tanımlanır. Bu 

yüzeyin dışında G, eşdeğer yüzeyi hassas şekilde yakalamak 

için G=0’a göre değişen mesafe fonksiyonuna ihtiyaç duyar. 

G=0 eşdeğer yüzeyinin sadece alev önü pozisyonunu 

tanımladığı söylenebilir. Türbülanslı akışlarda alev yapısını 

tanımlamak için türbülanslı alev kalınlığından elde 

edilebilecek G varyansına ihtiyaç vardır [16]. 
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ECFM-3Z-Spark yanma modeli [16]; Star-CD/ES-ICE 

programında kullanılmaktadır ve hem buji ateşlemeli hem de 

sıkıştırma ateşlemeli motor modellemeleri için uygun bir 

çözümleyicidir. Bu yanma modelindeki temel yaklaşım, lokal 

katmanlaşmayı hesaba katmak için çözüm hacmini üç 

bölgeye bölmektir. Karışım bölgesinde yanmış gazlar 

bölümünde geliştirilmiş alev sonrası kimya modeli ve 

yanmamış gazlar bölümünde de kendiliğinden ateşleme 

modeli ilavesiyle standart ECFM yanma modeli 

çözülmektedir. Karışım modeli, “3Z” terimi üç karışım 

bölgesini temsil eder. Bu karışım bölgeleri; karışmamış yakıt 

bölgesi, karışmamış hava-kalıntı gaz bölgesi, karışmış 

gazların oluşturduğu bölge şeklindedir [16]. ECFM-3Z-

Spark modelinde yanmanın her basamağında; alev ilerlemesi, 

ateşleme ve alev sonrası emisyonlar karışım bölgesindeki 

gazlar referans alınarak hesaplanmaktadır. Modelde; yanmış 

gaz içerisinde “Yakıt Oksidasyon Sonrası Kimyası”, 

“Ayrışma” ve “Kök Oluşum Kimyası”, “CO⇔CO2 Kinetiği 

Kimyası”, “NO Kimyası”, “İs Kimyası” reaksiyon setleri 

bulunmaktadır ve çözümlemede bu setlerin yapısından 

faydalanılmaktadır [17]. Bu yanma modeli; ateşlemeyi iki 

basamakta oluşturmaktadır. İlk basamakta kıvılcım ile alev 

yüzeyinin ortaya çıkışı arasındaki gecikme zamanı 

modellenir. İkinci basamakta ise alev yüzeyinin ortalama 

gazlar içerisindeki gerçek yayılımı dikkate alınmaktadır. 

Karışım bölgesi türbülanslı, diğer bölgelerdeki gazlar 

moleküler karışımın sonucu ve yanmanın gerçekleştiği yerdir 

[16]. 

Bu çalışmada, ticari bir motor için silindir içi HAD modeli 

oluşturulmuş ve her iki yanma modeli (G-Equation ve 

ECFM-3Z-Spark) kullanılarak analizler yapılmış ve sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. 

 

III.   HAD MODELİ 

Silindir içi yanma HAD modeli oluşturulan ticari Honda 

L13A4 i-DSI motoru sıralı çift ateşlemeli bir motordur ve 

bulunduğu sınıf içerisinde farklı özelliklere sahiptir. Motor, 

silindir başına iki supap ve iki bujiye sahiptir. Supaplar ve 

bujiler birbirine çapraz konumlandırılmıştır. Emme portu 

yüksek girdap (swirl) oranına (1,10-1,36) ve güçlü türbülans 

oluşumları için yüksek takla (tumble) oranına (1,30-1,58) 

sahip olacak şekilde tasarlanmıştır [18]. Yakıtın emme 

supabının arkasına püskürtüldüğü bir enjeksiyon sistemi 

bulunmaktadır. Burada amaçlanan emme supabının 

soğutulması ve bu esnada yakıtın bir kısmının buharlaşması 

ve ayrıca hava ile silindir içine girmeden ön karışım 

oluşturulmasıdır. 

Silindirlere ait çapraz konumlandırılmış bujiler; farklı 

zamanlarda yapılan çift ateşleme sayesinde alevin silindir 

içinde her noktaya nüfuz etmesini sağlayarak yanma 

veriminin arttırılması, HC emisyonunun azaltılması, yakıt 

sarfiyatının azaltılması ve vuruntu oluşumunun önlemesini 

sağlanmıştır. Sıralı çift ateşlemeli sistem; rölantide ve 4000 

d/dak hız üzerinde aynı anda ateşleme yapmaktadır. Diğer 

motor hızlarında ise, önce emme portuna yakın bujinin 

ateşlemesi gerçekleşecek şekilde, birbirinden farklı 

zamanlarda ateşleme yapmaktadır. İki buji arasındaki 

ateşleme farkı devir sayısına bağlı olarak 2º-5º KMA arasında 

değişmekte ve bu açı motor ECU tarafından belirlenmektedir 

[19]. 

Bu farklı özelliklere sahip motor tasarlanırken, piston 

yanma odası da geleneksel buji ateşlemeli motor piston 

tasarımlarından farklı olarak asimetrik yapıda tasarlanmıştır. 

Asimetrik piston kafası sayesinde daha etkin girdap oluşumu 

ve buna bağlı olarak daha homojen yakıt-hava karışımı 

oluşumu mümkün olmaktadır. Motor silindiri pent-roof head 

tipi silindir kafasına sahiptir. Motor supaplarının aralarındaki 

açının azaltılması ve yanma odası tasarımı sayesinde daha 

yüksek sıkıştırma oranı elde edilmiş buna bağlı olarak 

motorun verimi artırılmış ve bu tasarım sayesinde 

kendiliğinden ateşlemeye sebep olmadan ön alevin egzoz 

supabını geçerek yanma odası içerisinde ilerlemesi mümkün 

kılınmıştır [19]. Motorun sıkıştırma oranı benzinli ve buji 

ateşlemeli bir motor için vuruntu oluşturma durumu 

nedeniyle çok yüksek sayılabilecek bir değer olan 10.8, 

silindir çapı 73 mm, strok uzunluğu 80 mm ve biyel kolu 

uzunluğu 149 mm’dir. Çift ateşlemenin bir diğer avantajı ise 

bu yüksek sıkıştırma oranı için vuruntu oluşumunun önüne 

geçilebilmesine imkân sağlamaktadır. 

Silindir içi yanmanın 3-B HAD modelinin oluşturulması 

için silindir içi yanma hacmini çevreleyen tüm geometrik 

detayların katı modelinin oluşturulması gerekmektedir. 

Modelde; silindir içi yanma odası, emme-egzoz portları, 

supapları ve bujileri bulunacaktır. Silindir içi yanma odasının 

ve bağlantı elemanlarının katı modelinin oluşturulması için, 

motora ait bir silindirin; silindir gömleği, silindir kafası, 

piston, emme-egzoz portları, supapları, kam mili ölçüleri, 

bujileri ve yanma odasına bağlantısı olan tüm parçaları CMM 

cihazı ile taranmıştır Bunun sonucunda silindir içi yanma 

bölgesini oluşturan her bir parçanın tüm geometrik ölçüleri 

elde edilmiştir. Bu ölçüler kullanılarak HAD modeli için 

Şekil 2’de gösterilen katı model oluşturulmuştur.  

HAD modeli Star-CD/ES-ICE programında yapılmıştır. 

Burada, silindir içi yanma geometrisindeki sabit ve hareketli 

bölgelerin tanımlanması ve supapların motor zamanlarına 

göre açılıp kapanmasının tanımlanması oldukça zaman alıcı 

modelleme işlemlerini gerektirmektedir. 3-B dinamik ağ 

yapısını oluşturmak için 2-B şablonlar oluşturulmuştur. Bu 2-

B şablonlar 3-B şablonlara dönüştürülmüş ve Şekil 3’de 

gösterilen dinamik sayısal ağ meydana getirilmiştir. 

Türbülans modeli olarak programın önerdiği [17], 

literatürde de yeterli miktarda çalışma ile buji ateşlemeli 

motorlarda kullanımı önerilen yüksek döngü oranlarının 

olduğu modellerde yüksek Reynolds sayıları ile uyumlu olan 

k-ε RNG modeli seçilmiştir. Silindir içerisine yakıt 

gönderimi pre-mixed (ön karışımlı) olarak yapılmıştır. 

Ateşleme avansı olarak ise; modellenen ticari Honda L13A4 

i-DSI motoruna özgün olarak literatürde de [18-19] belirtilen 

birinci ve ikinci bujiler için sırasıyla 690 ve 695 KMA 

senkronizasyonu kullanılmıştır. 

Manifold ve supap yüzeyleri adyabatik olarak 

tanımlanmıştır. Diğer yüzeyler için malzeme açısından 

literatürde belirtilen genel sıcaklık tanımlamaları 
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kullanılmıştır [20-21-22]. Silindir duvarı bölgesi Han/Reitz, 

Angelberger ve Modified Angelberger duvar fonksiyonu 

modellerinden bu tip problemler için programın önerdiği [17] 

Angelberger modeli seçilmiştir. Analizlerde kullanılan supap 

zamanları, çevrim zamanları ve çözüm aralıkları Tablo 1’de 

listelenmiştir. 

 

 

Şekil 2. Silindir içi yanma modeli için oluşturulan katı model 

 

 

Şekil 3. Silindir içi yanma modeli için oluşturulan ağ yapısı 

 
Tablo 1. Supap, ateşleme, çevrim zamanları ve çözüm aralığı 

 Başlangıç (KMA) Bitiş (KMA) 

HAD çözümleme aralığı 320 1080 

Çevrim aralığı 360 1080 

Emme supabı açıklık aralığı 339 605 

Egzoz supabı açıklık aralığı 841 375 

Sıralı ateşleme zamanları 690 - 695 - 

 

Çözümlemede zaman adımı 0,1 KMA olarak 

tanımlanmıştır. Denklemlerin çözülmesinde PISO 

algoritması kullanılmıştır. Ayrıklaştırma yöntemi olarak 

MARS (Monotone Advection and Reconstruction Scheme) 

formülasyonu kullanılmıştır.  

HAD analizleri başlangıcında yeterli ağ sayısının 

belirlenmesi için ağ sayısı 200.000 ile 1.200.000 arasında 

değiştirilerek soğuk analizler yapılmış ve elde edilen en 

yüksek silindir içi basınç değerleri karşılaştırılmıştır (Tablo 

2). Bir milyon civarındaki ağ sayısından sonra basıncın artık 

değişmediği görülmüştür. Bununla birlikte özellikle silindir 

içi yanmanın daha detaylı incelemesi için HAD analizlerinde 

ağ sayısı ~1.200.000 olarak alınmıştır. Bu ağ sayısı silindir 

alt ölü noktada olduğundaki en yüksek ağ sayısıdır. 

Tüm modelleme tanımları yapıldıktan sonra HAD analizi 

çalıştırılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. 

 
Tablo 2. Ağ sayısına göre silindir içi basınç değişimi 

Ağ sayısı 
En yüksek silindir içi 

basınç (kPa) 

167.796 1925 

312.567 1948 

521.896 1967 

763.299 1978 

998.553 1981 

1.201.767 1981 

 

IV.   SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Honda L13A4 i-DSI motorunun silindir içi yanma 3-B 

HAD analiz sonuçları incelenen her iki yanma modeli için 

(G-Equation ve ECFM-3Z-Spark) elde edilmiştir. Analizler 

tüm motor çevrimi boyunca 720 KMA için yapılmıştır. 

Analiz başlangıcı akış şartlarının oluşması amacıyla 320 

KMA’dan başlatılmıştır. Emme için 360 KMA’da piston üst 

ölü noktadan alt ölü noktaya doğru hareket etmektedir. Çift 

bujili ateşlemede, ilk olarak emme supabı tarafındaki buji 30 

KMA ateşleme avansı ile 690 KMA da ateşleme yapmaktadır. 

Egzoz supabı tarafındaki ikinci buji ise 25 KMA ateşleme 

avansı ile 695 KMA da ateşleme yapmaktadır. Her iki buji 

arasında 5 KMA ateşleme farkı vardır.  

Çift ateşleme ile oluşan alev küresinin gelişiminin 

görsellenmesi eş-sıcaklık dağılımları kullanılarak her 5 KMA 

için ilk ateşleme anından üst ölü noktaya kadarki 690-720 

KMA aralığında yapılmıştır. Bu görselleme için Şekil 4’de 

gösterilen radyal kesit olarak tam buji uçlarının bulunduğu 

dairesel kesit alınmıştır. Eksenel kesit olarak ise iki bujiyi de 

ortadan kesen çizgi alınmıştır. Görselleme grafikleri silindir 

içinde hem radyal kesitte (Şekil 5) hem de eksenel kesitte 

(Şekil 6) yapılmıştır. 

Her iki kesitte verilen sıcaklık dağılımlarında görüldüğü 

gibi, alev ilerleyişi, G-Equation yanma modeli referans 

alınarak tanımlanmak istenirse; alev küreciği ilk olarak buji 

etrafında oluşmakta ve silindir içi türbülanslı karışım 

hareketleri ve zincirleme reaksiyon mekanizması ile silindir 

içerisinde çapını büyüterek ilerlemektedir. Silindir içindeki 
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hava-yakıt karışımını tükendikçe, sıkıştırma zamanının da 

devam etmesinin etkisiyle silindir içindeki sıcaklık ve basınç 

maksimum değerlerine yükselmektedir. 

 

 

Şekil 4. Silindir içi alev ilerleyişinin görsellendiği kesitler 

 

Eş sıcaklık grafikleri incelendiğinde 690 KMA’da buji 

tarafından oluşturulan alev küreciğinin yaklaşık 0,0017 s’de 

ilerleyerek 720 KMA’ya kadar silindir hacminin neredeyse 

tamamına ulaştığı görülmektedir. Burada alev ilerlerken 

önündeki karışımı ısıtmakta ve basıncını arttırmakta ve 

dolayısıyla karışım içeriği alt moleküllere ve reaksiyon 

mekanizmalarına ayrılmakta ve zincir reaksiyonları devam 

ederek yanma silindir içinde tamamlanmaktadır. 

G-Equation yanma modelinde merkezdeki bölgede yüksek 

sıcaklık gözlenmekte ve bu yüksek sıcaklık bölgesi 

genişleyerek ilerlemekte sonrasında silindir içerisinde bütün 

noktalara ulaşmaktadır. ECFM-3Z-Spark yanma modelinde 

ise alev daha çok aralarında yüksek sıcaklık farkı olan 

katmanlar halinde yayılarak ilerlemekte ve genişleyen bir 

sıcaklık dağılımı görülmektedir. Alev ECFM-3Z-Spark 

modelinde ateşleme anında emme portuna yakın bujide 

düşük bir merkez sıcaklığı ile hızlı bir şekilde meydana 

gelmektedir. G-Equation modelinde ise alev (literatürde 

bulunan ateşleme anından 5-6 KMA sonra gözlemlenebilir 

belirtimine uygun olarak [20]) yavaş bir şekilde ~2400 K 

merkez sıcaklığında oluştuğu gözlemlenmektedir. Üst ölü 

noktaya doğru yaklaştıkça her iki model içinde alev ilerleyişi 

gerçekleşmektedir. İlk alev iki buji arasındaki 5 KMA 

ateşleme zaman farkından kaynaklı olarak emme portuna 

yakın olan bujide gözlemlenirken ikinci bujinin de ateşlemesi 

sonrası iki alev cephesi birleşerek silindir içerisinde 

ilerlemektedir.  

ECFM-3Z-Spark modelinde alev yapısı incelendiğinde; 

silindir içerisinde farklı sıcaklık gradyanlarına sahip bir 

durum söz konusu ve bölgesel olarak büyük sıcaklık farkları 

mevcut iken, G-Equation modelinde alev oluşumundan 

gelişimine kadar daha stabil ve merkez sıcaklık farkı düşük 

seviyede, yüksek merkez sıcaklık değerine sahip bir ilerleyiş 

göstermektedir. Ateşleme anından üst ölü noktaya kadar bir 

değerlendirme yapılırsa; ECFM-3Z-Spark modelinde alev 

merkez sıcaklık artışı 75,18 K/KMA değerinde iken G-

Equation modelinde merkez sıcaklık artışı 26,03 K/KMA 

değerindedir. G-equation modelinde KMA başına 

sıcaklıktaki yükseliş, ECFM-3Z-Spark yanma modeline 

göre %34,6 daha düşük seviyededir. ECFM-3Z-Spark 

modelinde alev merkez sıcaklığı 1260 K/ms ile değişirken, 

G-equation modelinde alev merkez sıcaklığı 442 K/ms ile 

değişmektedir.  

Silindir içi basıncın hacime göre değişimi Şekil 7’deki 

indikatör diyagramında ve krank mili açısına göre değişimi 

de Şekil 8’de verilmiştir. İndikatör diyagramı incelendiğinde 

G-Equation yanma modelinin daha fazla net iş alanı verdiği 

görülmektedir.  

Şekil 8’de görüldüğü gibi, silindir içi basınç sıkıştırma 

zamanının başladığı 540 KMA’dan itibaren yavaş 

yükselmekte ve sıkıştırma sonuna doğru yanmanın da 

etkisiyle üssel bir şekilde yükselmektedir. Ateşlemenin 690 

KMA’da başlaması ile basınç ani bir yükseliş göstermekte ve 

720 KMA olan üst ölü noktayı geçer geçmez silindir içi 

basınç maksimum değerine ulaşmaktadır. Ardından 900 

KMA’dan sonra başlayan egzoz zamanından çevrim sonuna 

kadar basınç azalmaktadır. G-Equation yanma modelinde 

basınç yükselmesi alevin ECFM-3Z-Spark modeline göre 

daha hızlı silindir içerisinde ilerlemesinden dolayı biraz daha 

hızlı ve yüksek olmaktadır. Maksimum silindir içi basıncı G-

Equation ve ECFM-3Z-Spark modelleri için sırasıyla 7486 

kPa ve 7091 kPa olarak hesaplanmıştır. 

Silindir içi sıcaklığın KMA’na göre değişimi Şekil 9’da 

çizilmiştir. Silindir içi sıcaklık basınca benzer şekilde 

sıkıştırma zamanının başladığı 540 KMA’dan itibaren 

yavaşça artmaya başlamaktadır. Ateşlemenin yapıldığı 690 

KMA’da yanma reaksiyonlarının başlaması ile ani olarak 

yükselmekte ve 720 KMA’dan sonra maksimum değere (G-

Equation için 2808 K ve ECFM-3Z-Spark için 2723 K) 

ulaşmaktadır. Üst ölü noktadan hemen sonra alevin silindir 

içerisinde tüm noktalara ulaşması, yanmanın tamamlanması 

ve genişlemenin başlaması ile silindiri içi sıcaklık 

düşmektedir. Düşüş eğimi, genişlemenin tamamlandığı 900 

KMA’ya kadar yüksek iken egzoz zamanında azalmaktadır. 

Silindir içi sıcaklık artış miktarı G-Equation modelinde 1,28 

K/KMA değerinde iken ECFM-3Z-Spark için 1,26 K/KMA 

değerindedir. Yine bu grafikten görülebileceği üzere silindir 

içerisinde maksimum sıcaklık oluşumu katmanlı yanma 

özelliğinden dolayı G-Equation yanma modeline göre 

ECFM-3Z-Spark modelinde yaklaşık 4 KMA daha geç 

gerçekleşmektedir. 

Motor kataloğunda 2800 d/dak için maksimum tork değeri 

119 Nm olarak verilmiş ayrıca yapılan testlerde 115,65 Nm 

olarak ölçülmüştür. Modellerden elde edilen net indike iş 

miktarı, indike güç ve indike ortalama efektif basınç 

kullanılarak tork değeri hesaplanmış ve Şekil 10’da 

karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Motor katalog değerine 

göre G-Equation modelinde %12,42 ve ECFM-3Z-Spark 

modelinde %11,13 daha yüksek tork elde edilmiştir. 

Modellerden elde edilen tork değerleri indike değerlerdir. 

Katalogdaki tork değeri ve testte ölçülen tork değeri efektif 

tork değeridir. 
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Şekil 5. Silindir içi alev gelişimi radyal görünüş 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Silindir içi alev gelişimi eksenel görünüş 

 

 

 

 

 

 



8 

INCOS2018 

 

Şekil 7. İndikatör diyagramı 

 

 

Şekil 8. Silindir içi basınç değişimi 

 

 

Şekil 9. Silindir içi sıcaklık değişimi 

 

 

 

 

Standart içten yanmalı motorlar için indike ve efektif 

karakteristikler arasındaki ilişkiyi belirleyen parametre olan 

mekanik verimin literatürde %85 civarında olduğu 

belirtilmektedir [23]. İndike karakteristikler; efektif 

karakteristiklere, sürtünme ve parazit kayıplarının eklenmesi 

ile elde edilen parametrelerdir. Literatürde yer alan [20] ve 

aşağıda ifade edilen denklem takımı (1) kullanılarak 

incelenen motorun mekanik verimi %86 olarak 

hesaplanmıştır. Bu denklemlerde; tfmep ile sürtünme ve 

parazit yüklerden kaynaklanan ortalama efektif basınç kaybı, 

n ile devir sayısı, Pe ile efetif basınç, Me ile efektif tork, ω ile 

açısal hız, Vh ile strok hacmi, i ile çevrim oranı, bmep ile 

ortalama efektif basınç, imep ile indike ortalama efektif 

basınç ve ηm ile mekanik verim ifade edilmektedir. 

Bu denklemlerden faydalanarak G-Equation ve ECFM-

3Z-Spark yanma modellerinden elde edilen indike 

karakteristikler hesaplanan mekanik verim vasıtasıyla 

efektife dönüştürülmüştür. Tork değerleri karşılaştırmalı bir 

şekilde Şekil 10’da verilmiştir. Motor katalog değerine göre 

G-Equation modelinde %3,32 ve ECFM-3Z-Spark 

modelinde %4,43 daha düşük tork elde edilmiştir. Bu 

karşılaştırma; modellerden elde edilen indike tork değerleri 

ile katalog ve testten elde edilen efektif tork değerlerinin 

uyumlu olduğu göstermektedir. Ayrıca G-Equation yanma 

modeli katalog değerine daha yakın sonuç vermiştir. 

 

tfmep = 0,97 + 0,15 (
n

1000
) + 0,05 (

n

1000
)
2

 

Pe = Me ∙ ω 

Pe = bmep ∙ Vh ∙ n ∙ i 

bmep = imep − tfmep 

ηm =
bmep

imep⁄     (1) 

 

 

Şekil 10. Tork karşılaştırması 
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Silindir içi emisyonlar olarak; CO2 (Şekil 11), CO (Şekil 

12), ve NOx (Şekil 13) emisyonlarının bir çevrim boyunca 

değişim grafikleri oluşturulmuştur.  

Emme zamanında silindir içerisine hava ile birlikte bir 

miktar CO2 giriş yaptığından bu zamanda silindir içindeki 

CO2, 540 KMA’ya kadar bir miktar artmaktadır. Sıkıştırma 

zamanında ateşleme anına kadar (690 KMA) sabit 

kalmaktadır. Ateşleme ile reaksiyona giren maddelerin 

yanma sonrası, ürünlere dönüşümü CO2 miktarını artırmakta 

egzoz açılma avansı ve egzoz zamanı ile birlikte silindir 

içerisinde CO2 miktarı azalmaktadır. Ateşleme anından üst 

ölü noktaya kadar olan bölümde CO2 oluşumu incelendiğinde 

G-Equation modelinde 0,960 mg/KMA, ECFM-3Z-Spark 

modelinde 0,546 mg/KMA meydana gelmektedir. ECFM-

3Z-Spark modelinde kademeli bir sıcaklık ilerleyişi 

gözlemlendiği için yanma reaksiyonları G-Equation 

modeline göre daha uzun bir sürede gerçekleşmektedir. 

Sonuç olarak ECFM-3Z-Spark modelinde CO2 oluşum 

seviyesi genişleme zamanının son periyodunda maksimum 

değerine ulaşmaktadır. 

Bir eksik yanma ürünü olan CO ise ateşleme ile ani bir 

şekilde artmakta ve üst ölü noktadan hemen sonra maksimum 

seviyeye ulaşmaktadır. Egzoz açılma avansı değerine kadar 

kademeli olarak azalmakta devamında egzoz zamanında 

silindir içerisinden atılmaktadır. Ateşleme anından 720 

KMA’ya kadar olan zaman dilimi için CO oluşumu 

incelendiğinde G-Equation modelinde 0,216 mg/KMA, 

ECFM-3Z-Spark modelinde 0,085 mg/KMA meydana 

gelmektedir. ECFM-3Z-Spark modelinde yanma kademeli 

olarak ilerlediğinden ve toplamda daha yüksek miktarda CO2 

oluşumu meydana geldiği için G-Equation modeline göre CO 

oluşumu bir miktar daha yüksek seviyededir. 

Şekil 11’de gösterilen NOx oluşumu Şekil 8’de gösterilen 

silindir içi sıcaklığa benzer bir değişim göstermektedir. NOx 

oluşumları Zel’dovich mekanizmasına göre gerçekleşir [24]. 

Bu mekanizma O iyonları ile serbest N2 moleküllerinin 

birleşimi, O2 molekülleri ile N iyonlarının birleşimi ve 

serbest OH iyonları ile N iyonlarının birleşmesinden 

meydana gelir. Ateşleme anından sonra sıcaklığın 

yükselmesi ile NOx oluşumu ani olarak artmaktadır. 

Ardından ani düşen sıcaklık ve ısıl ayrışma nedeni ile silindir 

içerisindeki miktarı azalmaktadır. Oluşan NOx miktarı egzoz 

zamanında silindir içinden dışarı atılmaktadır. Ateşleme 

anından üst ölü noktaya kadar olan zaman dilimi için NOx 

miktarı incelendiğinde G-Equation modelinde 9,96 μg/KMA, 

ECFM-3Z-Spark modelinde 0,99 μg/KMA meydana 

gelmektedir. G-Equation modelinde alevin yüksek merkez 

sıcaklığına sahip bir küre şeklinde ilerleyiş göstermesi ve 

alevin katmanları arasında sıcaklık seviyesi farkının düşük 

olması NOx oluşumunu tam olarak modelleyebilmeyi 

mümkün kılar. ECFM-3Z-Spark modelinde katmanlı bir 

sıcaklık tabakası ilerleyişi, katmanlar arası yüksek sıcaklık 

farkı, alev merkez sıcaklığının G-Equation yanma modeline 

göre düşük seviyede olması ve yanmanın G-Equation 

modeline göre daha uzun bir zamanda tamamlanması NOx 

oluşumunun düşük seviyede kalmasını sağlar. 

 

 

Şekil 11. Silindir içi CO2 değişimi 

 

 

Şekil 12. Silindir içi CO değişimi 

 

 

Şekil 13. Silindir içi NOx değişimi 
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V. GENEL DEĞERLENDİRME 

İki farklı yanma modeli (G-Equation, ECFM-3Z-Spark) 

için gerçekleştirilen silindir içi yanma analizlerinden elde 

edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Ayrıca literatürde görülmeyen; sıralı çift ateşlemeli bir 

motora ait alev gelişimi ilerleyişi ve etkileri incelenmiştir. 

ECFM-3Z-Spark modeli, difüzyon yanmasını modellemek 

maksadıyla geliştirilmiş bir model olup sonrasında buji 

ateşlemeli motorlarda (ön karışımlı yanma) kullanım için 

düzenlenerek ECFM-3Z-Spark yanma modeli 

oluşturulmuştur. ECFM-3Z-Spark yanma modelinde 

ateşleme anı ile üst ölü noktaya ulaşma anı arasındaki 

zamanda, sıcaklık değişimi çok yüksek seviyededir. Buji 

etrafında ilk anda oluşan alevin sıcaklığı çok düşük kalmakta 

ve üst ölü noktaya doğru yaklaşıldığında bu sıcaklık yüksek 

seviyelere çıkmaktadır. Bu şekilde modellenen alev yapısı, 

yapı alev çekirdeği (Kernel Flame) yapısının ilerleme 

davranışını sağlıklı olarak temsil edememektedir. 

G-Equation modelindeki alev çekirdek ilerleyişinin buji 

ateşlemeli bir motorda sistemi, ECFM-3Z-Spark 

modelindeki katmanlı alev ilerleyişine göre daha doğru 

temsil ettiği belirlenmiştir. G-Equation modelinde alev 

küreciğinin çapı ve kalınlığı değiştirilerek elde edilecek 

sonuçları optimize etmek mümkün olmaktadır. Literatürdeki 

birçok çalışmada görüntüleme teknikleri ile alınan (LDV, 

PIV gibi) buji ateşlemeli motor yanma görüntüleri, G-

Equation modelindeki alev ilerleyişini desteklemektedir. 

Yapılan HAD analizlerinden elde edilen tork değerinin 

katalog ve test değeri ile karşılaştırması da bu durumu 

desteklemektedir. 
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