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Abstract 

In Europe, emissions of 95 g / km CO2 have targeted for all cars by 2021 [1-
2]. In addition, with the introduction of hybrid and electric vehicles into the 
market, automotive companies have stepped up to high-performance motor 
technologies to maintain competitive conditions. These technologies are; 
turbocharging – supercharging  systems, variable valve timing (VTEC), 
variable compression ratio, three, four or five valve applications per cylinder, 
advanced combustion concept, lambda strategies, engine lubrication 
applications, poorly mixed overfilled direct injection (LBDI) [3]. However, 
there are some limitations to the application of high performance motor 
technologies such as knock limit, thermal resistance, mechanical resistance, 
engine wear, and supercharging / turbocharging response. In this study, the 
future trend of conventional engines will be mentioned by referring to the 
applications of downsizing and performance enhancement in internal 
combustion engines. 

 

 

 

İçten Yanmalı Motorlarda Performansı Arttırıcı Uygulamalar 
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Özet 

Avrupa’da 2021 yılına kadar tüm otomobillerde 95 g/km CO2 emisyonu 
hedeflenmiştir [1-2]. Ayrıca piyasaya hibrid ve elektrikli araçların giriş 
yapmasıyla birlikte otomotiv firmaları rekabetçi koşulları sürdürebilmek için 
yüksek performans sağlayan motor teknolojilerine hız verdiler. Bu 
teknolojiler; aşırı doldurma sistemleri, değişken supap zamanlaması (VTEC), 
değişken sıkıştırma oranı, silindir başına üç, dört ya da beş supap 
uygulaması, gelişmiş yanma konsepti, lambda stratejileri, motor yağlama 
uygulamaları, fakir karışımlı aşırı doldurmalı direk enjeksiyon (LBDI) ve 
düel enjeksiyon uygulamalarıdır [3]. Ancak yüksek performans sağlayan 
motor teknolojilerinin uygulanmasının önünde; vuruntu sınırı, termik 
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direnç, mekanik direnç, motor aşıntıları ve süperşarj/turboşarj cevap 
süreleri gibi bazı kısıtlar da bulunmaktadır. Bu çalışmada içten yanmalı 
motorlarda hacim küçültme (downsizing) ve performans arttırma 
uygulamalarına değinilerek, konvansiyonel motorlardaki gelecek trendine 
yer verilecektir. 

1. Giriş 

Motorlarda hacim küçültme ve performans arttırma kavramından, mümkün 
mertebe en küçük toplam silindir hacminden; daha yüksek güç ve tork, daha iyi bir 
yakıt ekonomisi, pompalama ve sürtünme kayıpları anlaşılmalıdır. Bu amaca 
yönelik olarak motorlarda birçok sistem uygulanmaktadır. Bunlar; turbo ve 
kompresör uygulamaları, değişken supap zamanlaması, değişken sıkıştırma oranı, 
silindir başına dört valf, gelişmiş yanma konsepti, fakir karışımlı aşırı doldurmalı 
direk enjeksiyon (LBDI) ve düel enjeksiyon uygulamalarıdır. Ancak vuruntu sınırı, 
termik direnç, mekanik direnç, motor aşıntıları ve aşırı doldurma  cevap süresi gibi 
uygulamalar motorların kendi hacmine göre daha büyük hacimli bir motor gibi 
performans sağlaması çalışmalarını sınırlayan faktörlerdendir [3].  

2. Motorlarda Performans Arttırma Uygulamaları 

Hacim küçültme; ya toplam silindir hacmini arttırmaksızın motor gücünü ve 
torkunu arttırmak, ya da aynı güç için motor hacmini küçülterek yapılabilir. Nihai 
amaç ise performansı değerlerini arttırmak ve yakıt ekonomisi sağlamaktır. 
Motorlarda boyut küçültme ve performans arttırma uygulamaları temelde 
aşağıdaki amaçlara yönelik olarak yapılmaktadır.  

 Daha az silindir hacmi sayesinde daha az sürtünme ve ağırlık, 

 Hareketli kütlenin azaltılması, 

 Değişken geometrili aşırı doldurma uygulamalarıyla (Şekil 2.1) torkun geniş 
devir bandına yayılması (Şekil 2.2), 

 Çift besleme (turbo + kompresör) sayesinde, turbo cevaplama süresinin 
minimum düzeye indirilmesi, 

 Hibrid teknolojilerin, küçülen hacimleri desteklemek için daha etkin bir 
biçimde kullanılması, 

 Bu motorlarda iç soğutma daha iyi sağlandığından, direkt enjeksiyon 
uygulamalarının verimliliğinin arttırılması,  

 Motorun güç üretim bandının düzgün olmasını sağlamak için değişken 
yükleme yapılabilmesi, 

gibi sıralanabilir [4]. 
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Şekil 2.1: Değişken geometrili turboşarj uygulaması [5]  

 

Günümüzde ve yakın gelecekteki birim motor hacmine göre güç ve tork değişimleri 
sırasıyla Tablo 2.1 ve Tablo 2.2’de gösterilmiştir. Günümüzde bir litrelik motor 
hacmi başına; süper şarjlı direk enjeksiyonlu dizel motor için 65 kW ve süper şarjlı 
değişken sıkıştırmalı benzin motorları için 110 kW güç üretilmektedir. Yakın 
gelecekte yapılacak çalışmalarla bir litrelik motor hacmi için; süper şarjlı direk 
enjeksiyonlu dizel motor için 80 kW ve süper şarjlı değişken sıkıştırmalı benzinli 
motor için 130 kW güç üretmesi planlanmaktadır.  

Şekil 2.2: GM 1.6 turbo dizel ile 1,5 turbo benzinli motor tork eğrileri [6] 

 
Tablo 2.1: Bugün için bir litre motor hacmi başına güç ve tork değerleri 

 kW/l hp/l Nm/l 
Süper şarjlı direk enjeksiyonlu dizel 65 87 150 
Tabii emişli benzinli motor 65 87 100 
Süper şarjlı değişken sıkıştırmalı benzinli motor 110 147,5 200 
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Tablo 2.2: Yakın gelecekte bir litre motor hacmi başına güç ve tork değerleri 
 kW/l HP/l Nm/l 

Süperşarjlı direk enjeksiyonlu dizel 80 107 200 
Tabii emişli benzinli motor 65 87 100 

Süperşarjlı değişken sıkıştırmalı benzinli motor 130 174 250 

Benzinli motorların geçirdiği ve geçirmeye devam edeceği gelişim süreci, silindir 
başına 4 valf uygulaması ile başlamış, değişken supap zamanlaması, fakir karışımlı 
aşırı doldurmalı direk enjeksiyon uygulamaları ve değişken sıkıştırma oranı 
uygulamalarıdır [7]. Fakir karışımlı turbolu direk enjeksiyon uygulamalarından 
değişken sıkıştırma oranlı uygulamalara geçişte yeni bir teknoloji adımına ihtiyaç 
vardır. 

2.1. Aşırı Doldurma Uygulamaları 

Turbo aşırı doldurma: Tabii emişli motorlar, normalde atmosferik basınçla 
çalışır. Yani, dışarıdan hava alınarak motora verilir. Bu hava ya manifoldda ya da 
yanma odasında yakıtla karıştırılarak yanma odasında yakılır. Turbo uygulaması 
ile motorun silindir hacmini değiştirmeksizin daha fazla güç elde etmek için 
motora daha yüksek basınçta hava gönderilmesidir.  

Turbo en genel anlamda bir pompa ve bir de türbinden oluşmuştur. Türbin, 
motorun egzoz çıkışında yer almakta ve yüksek basınç ve sıcaklıktaki egzoz 
gazlarını kullanarak enerji elde etmektedir. Elde ettiği enerjiyle emme 
manifoldundaki pompayı tahrik etmektedir. Pompa tarafından basıncı yükseltilen 
hava çoğunlukla ara soğutucudan geçirilerek silindirlere gönderilmektedir.  Bu 
uygulama volümetrik verim artışı sağlamak suretiyle motorun tork ve gücünü 
arttırmaktadır. Turbo ünitesi, motordan bağımsız bir ünite olduğu halde, motorun 
ayrılmaz bir parçasıdır. Turboşarjlı motorlar, tabii emişli motorlara göre daha çok 
tork ve güç üretirler.  

Mekanik ve elektrikli aşırı doldurma (Süperşar/Kompresör) uygulaması: 
Kompresörü döndürmek için, motor krank milinden veya harici bir kaynaktan güç 
alınır. Çift beslemeli motorlarda kompresör motorun daha düşük devirlerinde 
çalışmaktadır.  Şekil 2.3’de yeni bir e-süperşarj uygulaması gösterilmiştir. 
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Şekil 2.3: Yeni bir e-süperşarj uygulaması [8] 

 

İki beslemeli uygulamalar: Çift beslemeli motor uygulamalarıyla, kompresör 
teknolojisinin düşük devirlerdeki ve turbonun yüksek devirlerdeki performansı bir 
araya getirilmekte ve böylece kesintisiz performans sağlanmaktadır. Daha küçük 
motor hacmine rağmen yüksek güç ve torktan ödün verilmeksizin yakıt tüketimi 
düşürülmektedir. Motor tarafından mekanik bir yöntemle tahrik edilen kompresör 
ve egzoz gazları tarafından tahrik edilen turboşarj seri bağlı olarak motoru çift 
beslemeli ve kesintisiz bir güç akışıyla besler. Şekil 2.4’de Volvo’nun "triple boost” 
motoru gösterilmiştir. 

Şekil 2.4: Üç beslemeli motor uygulaması (Volvo "triple boost”) [9] 

 
Not: Volvo'nun yeni 2.0 L motorunun 331 kW güç ürettiği iddia edilmiştir  
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2.2. Değişken Emme Geometrisi  

Klasik sabit boyutlu emme sistemlerine sahip motorlarda, değişen motor devrine 
bağlı olarak en optimum karışımın motora alınmasında bazı kısıtlar olmaktadır. 
Daha çok yüksek devirlere göre dizayn edilmiş manifold ve diğer parçalar, özellikle 
düşük devirlerde motora giren karışımı azaltmakta ve yüksek tork değerlerine 
ulaşılmasını geciktirmektedir. Bu durumu iyileştirmek ve volümetrik verimi 
arttırmak amacıyla bazı motorlarda, silindire giren havanın, kısa ve uzun olmak 
üzere iki ayrı yoldan gidebilmesi için değişken yollu emme manifoldu uygulamaları 
kullanılmaktadır. Maksimum tork, yakıt hava karışımının doğru zamanda tam 
olarak yanması ile elde edilir. Ancak her tam yanma hava ve yakıt karışımının çok 
özel bir oranını gerektirmektedir. Motor her devirde hava ile optimal olarak 
beslenmelidir. Tabi emişli motorlarda, manifold yolu silindirin şarjında kayda 
değer bir etkiye sahiptir [10]. 

2.3. Değişken Supap Zamanlaması 

Değişken supap zamanlaması ve supap açılma miktarı teknolojisinin kullanılması 
da bir başka stratejidir. Değişken supap zamanlaması ve supap açılma miktarı ile 
çalışmada ana amaç kısmi yüklerde motor dolgu değişimi sırasında gaz kelebeğinin 
kapalı pozisyonda olmasından doğan pompalama kayıplarını azaltmak, yani 
çevrimin dolgu değişimi sırasında oluşan negatif işi azaltarak verimi yükseltmektir. 
Değişken supap mekanizmasının diğer bir değişkeni supap açılma miktarıdır. 
Bugünkü dört supaplı motorlarda yük ve devir sayısına bağlı olarak, emme 
kanallarından birinin bir kelebek ile kapatılması veya emme supaplarından birinin 
kapalı tutulması ile supap açılma miktarının değiştirilmesi benzer sonuçlar 
sağlayabilmektedir. Emme kanallarından birinin iptali silindir içinde ilave olarak 
girdap hareketi sağlar. Böyle bir sistem -dört supaplı motorlarda iki emme 
kanalından birinin kapatılması veya supap açılma miktarının azaltılması- düşük 
devirlerde emme supabı kesitinden geçen dolgunun kinetik enerjisinden 
faydalanmayı sağlayarak, volümetrik verimi arttırmakta, karışım kalitesini 
iyileştirmekte ve pompalama kayıplarını azaltmaktadır. Değişken supap 
zamanlamalı motorlarda supap zamanlaması motor koşullarına göre sürekli olarak 
değiştiği için pompalama kayıpları, normal motorlara göre daha azdır ve 
dolayısıyla net güçte daha fazladır. Honda VTEC, Toyota Dual VVT-i gibi 
uygulamalar bunlardan bazılarıdır. 

2.4. Dur-kalk Sistemleri 

Dur-kalk (stop-start) teknolojisi, ihtiyaç duyulmadığı sürece İYM’nin 
çalıştırılmaması prensibine dayanır. Bu sistem, araç kırmızı ışıkta ya da trafik 
sebebiyle durduğunda; şehir içi toplu taşıma araçlarında duraklarda beklemeler 
süresince, motoru otomatik olarak durdurur ve araç motoru sadece çalışması 
gerektiği zamanlarda çalışır. Böylece İYM’nin boşta çalıştığı süre minimuma 
indirilerek yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarında azalma sağlanır. Dur-kalk 
sistemine sahip olan araçlarda yakıt tüketiminde ve CO2 emisyonlarında %5’e 
kadar azalma sağlanabilmektedir. Her geçen yıl sıkılaşan emisyon standartları 
nedeniyle önümüzdeki yıllarda üretilecek araçların çok büyük bir kısmının start-
stop özelliğine sahip olması beklenmektedir [11]. 
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Motorun durdurulma ve yeniden çalıştırılma stratejisi dört ana husustan 
oluşmaktadır. Bunlar; 

 Motorun durdurulduğunun algılanması 

 Durdurma sürecinin kontrolü 

 Motorun çalıştırılması gerektiğinin algılanması 

 Çalıştırma sürecinin kontrolü [12] 

Manuel vites kutulu araçlarda araç durdurulup, ayak debriyaj pedalından 
çekildiğinde; otomatik vites kutulu araçlarda ise araç durur pozisyona getirildikten 
sonra sürücünün ayağı frene basıldığı süre boyunca sistem, otomatik olarak 
motoru durdurur. Bu sırada gösterge panelinde ise "Start-Stop" yazısı belirir. Aracı 
tekrar hareket ettirmek için manuel araçlarda debriyaj pedalına basılır basılmaz, 
otomatik araçlarda ise ayak frenden çekilir çekilmez sistem, motoru otomatik 
olarak yeniden çalıştırır [13]. 

Yapısı ve elemanları (Şekil 2.5): 

1. Dur-kalk sistemi yazılımına sahip kontrol ünitesi  
2. 12 V DC/DC çevirici: Motorun çalıştırılması/başlatılması esnasında gerilim 

seviyesinin korunmasını sağlar ve elektronik sistemleri dengede tutarak 
arıza oluşmasını önler. 

3. Derin döngü dirençli batarya (Deep-cycle resistant battery) (EFB, AGM) ve 
batarya güç durumunu denetleyen batarya sensörü 

4. Dur-kalk sistemine özgü marş motoru (Start/stop starter) 
5. Boş/Nötr vites konumu algılayıcısı: Vites dişlilerinin boşta olup olmadığını 

algılar. 
6. Tekerlek hızı sensörü: Tekerlek dönüş yönünü ve tekerleğin dönüp 

dönmediğini algılar. 
7. Krank mili sensörü: Motorun durumu hakkında veri sağlar. 
8. Alternatör 

Şekil 2.5: Dur-kalk sisteminin elemanları [14] 
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2.5. Değişken Sıkıştırma Oranı Uygulaması 

Bilindiği gibi benzin motorlarında sıkıştırma oranını belirlemede esas sınır 
vuruntu sınırıdır. Bugün taşıtlarda kullanılan benzin motorları, bilindiği üzere 
ömürlerinin büyük bölümünü kısmi yük şartlarında geçirmektedirler ve bu işletme 
koşullarında sıkıştırma oranını vuruntu olasılığı olmaksızın arttırarak indike 
verimi yükseltmek mümkündür. Bunun sebebi düşük yük ve hız bölgesinde gaz 
kelebeğinin kapalı olmasından dolayı emme kanalında basıncın düşmesi ve 
beraberinde efektif sıkıştırma oranının azalmasıdır. Belirli limitler içerisinde 
motor verimi sıkıştırma oranıyla artar ancak benzin motorlarında sıkıştırma 
oranını belirleyen temel parametre vuruntu sınırıdır. Ondan dolayı değişken 
sıkıştırma oranı termodinamik verim üzerinde %4-5 gibi sınırlı bir artış sağlar 
[15]. Şekil 2.6’da Nissan’ın değişken sıkıştırma oranı uygulaması gösterilmiştir. 
Yüke bağlı olarak sıkıştırma oranı 8,0:1 ile 14:1 arasında değiştirilebilmektedir. 
Piston yüksekliği, kompresyon oranının değiştirilmesi için otomatik olarak 
değiştirilmektedir [16]. 

2.6. Diğer Uygulanan Teknolojiler  

Küçük hacimli, yüksek performanslı motor teknolojilerine yönelik diğer 
uygulamalar ise; silindir başına dört ya da beş supap uygulaması, gelişmiş yanma 
konsepti, hibrit motorlar (Şekil 2.7), oksijen sensörü stratejileri, yağlama sistemi, 
fakir karışımlı aşırı doldurmalı direk enjeksiyon ve düel enjeksiyon 
uygulamalarıdır. Şekil 2.7’de Audi’nin 2,0 litre 140-kW (188-hp) turboşarjlı, Miller 
çevrimli TFSI motoru gösterilmiştir.  

Şekil 2.6: Değişken sıkıştırma oranı 
uygulaması (Nissan VC turbo 2,0 l sıra tipi 

motor) [16] 

 

Şekil 2.7: Miller çevrimli 2,0 litre TFSI 
motor (Audi) [17] 
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3. Performanslı Motorlarda Yakıt Ekonomisi Stratejileri 

Avrupa’da 2021 yılına kadar tüm otomobillerde 95 g/km CO2 emisyonu 
hedeflenmiştir [1-2]. Bu amaca yönelik olarak otomotiv firmaları çok sıkı 
çalışmalar yürütmektedir. Motorların kendi hacmine göre daha büyük hacimli bir 
motor gibi performans sağlaması çalışmaları hem yakıt tüketimini hem de sera 
etkisi oluşturan CO2 emisyonlarını azaltmayı da hedef seçmiştir. Aynı güçteki 
motorlarda, hacmin azaltılmasıyla yakıt ekonomisi sağlamak için;  

Pompalama kayıplarının azaltılması: 

 Her bir motor devrinde daha az süpürme hacmi, 

 Sürüş çevriminde daha yüksek ortalama yük (daha yüksek ortalama emme 
manifold basıncı), 

Gazlardan silindir duvarlarına ısı transferini azaltma: 

 Azalan iç yüzey alanı, 

 Daha kısa alev yolu (daha hızlı yanma ve azalan gaz-duvar ısı değiştirme 
süresi), 

Sürtünme kayıplarını azaltma: 

 Daha küçük hareketli parçalar [3]. 

Hacim küçültmenin daha etkin olması; belirli bir güçte, motor devri 
arttırılmaksızın fakat tüm motor devir aralığında torkun arttırılmasıyla 
(silindirlerin doldurulmasının ve ortalama efektif basıncın iyileştirilmesi ile) 
sağlanır. Silindir doldurma optimizasyon yöntemlerinden birkaçı ile BMEP’yi 
arttırmak mümkündür. Bunlar; 

 Silindir başına iki supap değil, 4 ya da 5 supap kullanılması (Şekil 3.1), 

 Değişken supap zamanlaması, 

 Süperşarj ve turboşarj uygulaması. 

Hacim küçültmenin (Downsizing) en belirgin faydası, kısmi yüklerde özellikle 
şehiriçi sürüş çevriminde daha belirgindir. Ne kadar küçük motor hacmi, düşük 
yüklerde o kadar daha fazla yakıt ekonomisi demektir. Bugünün araç ve motor 
teknolojisinde yakıt ekonomisine yönelik odaklanılan çalışma alanları ve etkileri 
Tablo 3.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 3.1: Bugünün araç/motor teknolojisinde yakıt ekonomisine yönelik yapılan 
çalışmalar [19] 

Üzerinde çalışılan teknolojiler % 
Optimize edilmiş motorlar  3-10 
Düşük yuvarlanma direncine sahip lastik teknolojisi  2 
Aerodinamik 2 
Hacim küçültme  10 
Termodinamik yönetim 5-7 
Start stop sistemi 3-10 
Toplam 25-40 
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Şekil 3.1: Silindir başına 4 valf uygulaması (Audi) [18] 

 
 

Genel olarak yakıt tüketimini azaltma stratejileri ya doğrudan ya da dolaylı olarak 
downsizing uygulamalarına da katkı sağlamaktadır. Tablo 3.2’de temel yakıt 
ekonomisi uygulamaları gösterilmiştir.  

4. Motor Performansını Sınırlayan Faktörler 

Motorların kendi hacmine göre daha büyük hacimli bir motor gibi performans 
sağlamasını sınırlayan bazı faktörler vardır. Bunlar; vuruntu, termik direnç, 
mekanik direnç & motor aşıntıları ve süperşarj/turboşarj cevap süreleridir. 

Tablo 3.2: Temel yakıt ekonomisi uygulamaları [20]. 
Teknolojiler Yakıt Ekonomisi, % 
Düşük sürtünmeli yağlayıcılar 0,5 
Motorda sürtünmelerin azaltılması 2,0 
Değişken supap zamanlaması-emme kam fazı 1,0 
Değişken supap zamanlaması-düel kam fazı 1,0-3,0 
Silindirlerin devre dışı bırakılması 6,0 
Sürekli VVLT  1,5-3,5 
Kamsız supap işletimi 2,5 
Direk benzin enjeksiyonu (GDI)-stokiyometrik 1,5 
Benzin HCCI düel mod 11,0 
Turboşarj - hacim küçültme 6,3 
Dizel - LNT 11,5 
Dizel - SCR 15,5 
6 ileri kademeli otomatik 1,5 
6 ileri kademeli otomatikleştirilmiş manüel şanzıman 6,0 
8 ileri kademeli manüel şanzıman 0,5 

4.1. Vuruntu Sınırı 

Sabit sıkıştırma oranına (Fixed Compression Ratio – FCR) sahip motorların 
vuruntu hassasiyeti, şarj havasının soğutulmasıyla azaltılabilir. Bu, hava yakıt 
karışımın zenginleştirilmesi ve/ya direk yakıt enjeksiyonu ile yapılabilir. Aşırı 
doldurmalı motorların yüksek güçlerde çalıştırılması durumunda dolgunun 
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zenginleştirilmesi yaygın olarak uygulanmaktadır. Ancak bu uygulama HC ve CO 
emisyonlarında artışı da beraberinde getirmektedir.  

Direk enjeksiyon bir başka stratejidir. Bu enjeksiyonda yanma odası içerisinde 
yakıtın atomizasyonundan dolayı karışımın soğumasına neden olmaktadır. Direk 
enjeksiyon uygulaması pahalı bir uygulamadır ve karışımın homojenliği 
bozulduğundan dolayı partikül oluşumunda bir miktar artma olabilmektedir.  

Değişken sıkıştırma oranı (Variable Compressin Ratio – VCR), vuruntu sınırını 
elimine eder. VCR’li motorlarda, motor hangi yük altında olursa olsun daima 
vuruntu sınırının altında bir çalışma sağlanır. Motor, düşük yüklerde 15/1 - 16/1 
sıkıştırma oranı altında işletilirken sıkıştırma oranının 8/1 düşürülmesiyle aşırı 
doldurma uygulaması gerçekleştirilebilir. 

4.2. Termik Direnç Sınırı 

Termik direnç, benzinli motorların (SI) boyutlarının küçültülmesi için en güçlü 
sınırlayıcı faktörlerdendir. Güç yoğunluğu artarken; silindir kapağında, egzoz 
supaplarında, manifoldda, borularda ve egzoz sistemi art yakıcılarında termik 
gerilmeler artmaktadır. Yüksek yüklü motorların termik gerilmelerini minimize 
etmek için FCR’de mevcut olmayan VCR uygulaması ile sağlanacak avantajlar şu 
şekildedir: 

 Motor devri artarken sıkıştırma oranı arttırılabilir (motor devri artarken, 
vuruntu hassasiyeti azalır), 

 En iyi indike verimi elde etmek için motorun sıkıştırma oranı ile ateşleme 
avansı arasında optimizasyon sağlanabilir. 

Neticede; 

 Daha yüksek genişleme oranı, maksimum güçte yakıt tüketimini azaltır. 

 Aynı komponentleri ve malzemeleri kullanarak kayda değer mali tasarrufla 
motorun spesifik gücünü arttırmak mümkündür. 

 Motor komponentlerini soğutmak için dolgunun zenginleştirilmesi gerekir 
ve art yakıcılar maksimum güce yakın bölgeyle sınırlandırılır. 

 Dolgunun soğuması için direk yakıt enjeksiyonuna gerek yoktur. 

4.3. Mekanik Direnç Sınırı 

Şüphesiz boyut/hacim küçültme anlayışı ile üretilen motorlarda tabi emişli 
motorlara göre daha büyük mekanik dirençler söz konusudur. Özellikle süperşarj 
ve turboşarj uygulanmış motorlarda, tabi emişli motorlardan daha büyük güç ve 
tork değerlerine ulaşılabilmektedir. Yakın bir gelecekte aynı ortalama motor 
devirlerinde işletilen, biri 3 litrelik tabii emişli motor diğeri 1,5 litrelik aşırı 
doldurmalı benzinli motor kıyaslandığında, aşırı doldurmalı motorun iki kat daha 
büyük yükle yüklendiği görülecektir. Daha yüksek ortalama motor yükü, daha kısa 
motor ömrü demektir.  

Hacim küçültme, ortalama maksimum silindir basıncının ve ortalama BMEP’in 
arttırılmasından dolayı ortalama yükü arttırır. Sonuç olarak piston vurması daha 
güçlü olur ve pistonun radyal gerilmesi artar. Aynı zamanda silindir yüzeylerindeki 
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segman duvar temas basıncı da artar. Bu durum silindir aşınmasına ve 
distorsiyonlara sebep olabilir. Neticede silindirlerden yakıt hava karışımının 
kaçmasına -daha düşük moment ve verim-, yağ tüketiminin artmasına (yağ değişim 
aralığının azalmasına, kirletici emisyonlara, 3 yollu katalitik konvektörün 
verimliliğinin düşmesine) ve gürültüye sebep olur. VCR uygulaması motorlarda 
mekanik gerilmelerin azaltılmasını sağlar.  

4.3.1. Süperşarj/turboşarj boşluğu 

Süperşarjlı ve turboşarjlı motorlarda, düşük devirlerden yüksek devirlere geçişte 
turbo boşluğu (turbo-lag) çok önemlidir.  Gelişmiş turboşarj teknolojileri, 
tamamlayıcı stratejilerle birleştirilmek zorundadır.  

 Tabi emişli işletimlerde düşük devirlerde yüksek tork üreten motorlar 
tasarlamak gerekir. Tabii silindir dolgusu, piston devrinin arttırılması -uzun 
strok tasarımı, küçük biyel/krank oranı ile düşük motor devirlerinde 
arttırılabilir. Daha yüksek piston hızı, düşük devirlerde motor silindir 
dolgusunu yükselten bir emme manifoldu ile birleştirilmek zorundadır. 
Düşük devirlerde silindir dolgusu ne kadar iyi olursa, egzoz akışı o kadar 
yüksek ve turbonun tepki vermedeki gecikmesi de o oranda kısa olur. 

 Birinci vites ve ikinci vites için düşük bir dişli oranıyla, taşıtın duruşundan 
harekete geçişine ortalama motor devrini ve egzoz akışını arttırmak 
mümkündür. Bu durum tekerlek torkunun daha büyük olmasını sağlamakta 
ve turbonun tepki vermedeki gecikmesini azaltmaktadır. 

Turbonun tepki vermedeki gecikmesini azaltmanın bir yolu da VCR uygulamasıdır.  
Turboşarjın türbinini besleyen egzoz gazlarının entalpisini arttırmak için 
sıkıştırma oranı azaltılabilir. Zira VCR, yüksek güçte egzoz gazlarının sıcaklığını 
azaltmalıdır. Bu amaca yönelik olarak değişken geometrili turboşarjların 
uygulanması yoluna gidilmiştir. 

5. Yüksek Performanslı Motor Uygulamaları 

Downsizing sayesinde tüketim ve atık gaz salınımı kadar üretim maliyetleri de 
azaltılmaktadır. Ayrıca downsizing kompakt motorlar daha az yer kaplamaktadır. 
Bu durum yayaların emniyeti için kullanılacak alanın da artmasını sağlamaktadır. 
Bütün bu avantajları elde etmenin yoluysa değişken supap zamanlama sistemleri 
ve aşırı besleme sistemlerinin kullanımıyla tork üretim karakteristiğinin baştan 
aşağıya değiştirilmesidir. Yakıt ekonomisini genlerinde taşıyan dizel motorlara 
nazaran benzinli motorlar için hacim küçültme konusu daha da büyük bir önem 
taşımaktadır. Özellikle bu çalışmaların aktüel manada ilk uygulamaları 
Volkswagen’dir. VW TSI motorlarda hem turbo hem de kompresörle besleme 
uygulamasını kullandı. Küçük motor VW Passat ve Skoda Superb gibi orta sınıf 
modellerde de kullanılarak başarısını kanıtlamıştır [21]. 

Bugünlerde motorlarda hacim küçültme (downsizing) ve performans arttırma 
düşüncesinin en iyi örneği şüphesiz 2006 yılında yılın motoru (engine of the year) 
ödülünü alan VW TSI motordur. Volkswagen'in 1,4 litrelik TSI motoru, baz 
versiyonda sadece turbo daha yüksek güçlerde ise çift beslemelidir [22]. Düşük 
hacimli bu motor teknolojisi hem daha az yakıt tüketimi ve egzoz emisyonları hem 
de daha büyük güç ve tork ile daha keyifli bir sürüş sağlar. 170 ps’lik güç çıkışı, 
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konvansiyonel 2,3 litrelik motorlarla aynıdır. Ancak bu güç %20 daha düşük yakıt 
tüketimiyle elde edilebilmektedir. Motor, 240 Nm’lik maksimum tork değerini ise, 
1750 ile 4500 dev/dak’da sağlamaktadır (Şekil 5.1). Şekil 5.2’de ise Audi 2.0 TFSI 
motoru (252 ps) gösterilmiştir. Ayrıca güncel downsizing uygulamasının en güzel 
örneklerinden biri de Ford’un 1.0 litre 123 hp’lik EcoBoost motorudur. Sıkıştırma 
oranı 10:1 olan motor, 2500 dev/dak’da 169 Nm tork üretmektedir.  

Şekil 5.1: VW 1,4 litrelik TSI motoru (122 – 
180 hp arası) [23]

 

Şekil 5.2: Audi 2,0 TFSI motoru (252 ps) 
[24] 

6. Sonuç 

Motorlarda hacim küçültme ve performans arttırma sayesinde tüketim ve atık gaz 
salınımı azaltılmakta ve daha hafif ve kompakt bir yapı oluşturulmaktadır. Motor 
doğal olarak daha az yer kaplamaktadır. Bu durum yayaların emniyeti için 
kullanılacak alanın da artmasını sağlamaktadır. Bütün bu avantajları elde etmenin 
yoluysa değişken supap zamanlama sistemleri ve aşırı besleme sistemlerinin 
kullanımıyla moment üretim karakteristiğinin baştan aşağıya değiştirilmesidir.  

Avrupa’da 2021 yılına kadar tüm otomobillerde 95 g/km CO2 emisyonu 
hedeflenmiştir. Otomotiv firmaları, sıkılaşan emisyon normlarının gereklerini 
yerine getirmek üzere motorlarda göreceli boyut küçültme ya da aynı hacimden 
daha yüksek performans almak üzere geliştirilen çözümlerle hem yakıt ekonomisi 
hem de CO2 emisyonlarının azaltılmasını sağlamaya çalışılmaktadır. Gelecekte 
düşük hacimli, değişken sıkıştırma oranlı motorlar günümüzdeki benzinli 
motorlardan hem daha yüksek güç ve tork üretecek hem de daha ekonomik 
olacaktır.  

Gelecekte üzerinde düşünülecek olan konu ise durumun biraz daha 
elektriklenmesi olacaktır. Yerli marka otomobil için tarihin verildiği bu günlerde, 
performansı sürekli arttılan konvansiyonel motor üretimine karşın, hem 
hibridleşme düzeyi yüksek motor ile hem de  yüzde yüz elektrikli olan motor 
teknolojileriyle rekabet edebilirliği sağlamanın arayışında olunmalıdır. Elektrik 
gücünün fosil yakıtların kullanımını azaltarak çevreyi ve tüketicinin cebini 
korumasının sağlanması üzerinde yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemiz, 
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paradigmanın değiştiği bu günlerde, oluşmakta olan yeni paradigmada yerini 
almalıdır.  
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