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ÖZET 

 

Geleneksel pistonlu motorlarda doğrusal hareket elemanları, sürtünme 

gücünün artmasına, imalat ekonomisinin kötüleşmesine ve titreşime sebep 

olmaktadır. Silindir çapına göre küçük olan emme ve egzoz supapları da 

volümetrik verimin düşmesine neden olur. Çevrim başına düşen iş sayısının 

arttırıldığı iki zamanlı motorlarda ise özgül yakıt tüketiminin artış oranı litre 

gücünün artış oranından daha yüksek olmaktadır. 

 

Bu çalışmada, krank mili, kam mili ve supap mekanizması kullanılmayan 

alternatif bir içten yanmalı Eliptik Motor tasarımı yapılmış ve prototipinin 

imalatı gerçekleştirilmiştir. Motorun, üç boyutlu katı modelleme ve simülasyon 

işlemleri 3D Studio Max 5.1. programında gerçekleştirilmiştir. Komple ve detay 

resimleri Corel DRAW 11 programında çizilmiştir.  

 

Eliptik Motor, 4 zamanlı Otto çevrimi esasına göre çalışmaktadır. İlk prototip 

imal edilmiş ve motorun çalışabilirliği sağlanmıştır. İmal edilen ilk prototipin 

çalışması ile ilgili sorunlar belirlenmiştir. Bu sorunların giderilmesi ile ikinci 

prototipte imalat ekonomisi, mekanik verimin arttırılması ve özgül yakıt 

tüketiminin azaltılması gibi avantajların sağlanabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca 

motorun patent başvurusu yapılmıştır.  
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ABSTRACT 

 

In the conventional internal combustion engines, the elements of linear 

movement cause the friction power to increase, the manufacturing economy to 

worsen due to the fact that they require meticulous manufacturing and they 

cause vibration. The intake and exhaust valves, which are small relative to the 

diameter of the cylinder, cause the volumetric efficiency to decrease. The two 

stroke engines, in which the number of work per cycle is increased, the 

increasing rate of the specific fuel consumption comes out to be higher than the 

increasing rate o the liter power. 

 

In this study, an alternative internal combustion Elliptic Engine is designed and 

its prototype is manufactured, in which crankshaft, camshaft and valve 

mechanism are not used. The three-dimensional solid modeling and simulation 

of the engine was performed in 3D Studio Max 5.1. The complete and detailed 

pictures were drawn in Corel DRAW 11.  

 

The Elliptic Engine works of according 4 stroke Otto cycle basic. First 

prototype was manufactured and proved workable. The problems of the first 

prototype have been designated. It was anticipated that by eliminating the 

problems that effect the running of the first prototype’s problems can be 

obtained advantages such as manufacturing economy, increase in the 
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mechanical efficiency and decrease in the specific fuel consumption for second 

prototype. In addition those patent applications were. 
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Cm                    Ortalama piston hızı, m/sn 

Cmax                   Maksimum piston hızı, m/sn 

Cv                     Sabit hacimde özgül ısı, kJ/mol K 

D                     Piston çapı, mm 

Di                     Piston iç çapı, mm 

d0                     Pim dış çapı, mm 

di                     Pim iç çapı, mm 
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ηv                     Volümetrik verim 
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1. GİRİŞ 

 

Geleneksel içten yanmalı motorlarda biyel, krank mili, kam mili ve supap 

mekanizması gibi doğrusal hareket elemanları, elde edilen gücün bir bölümünün 

sürtünme kayıpları için harcanmasına, imalat ekonomisinin kötüleşmesine ve 

titreşime sebep olmaktadır. Ayrıca, silindir çapına göre küçük olan emme ve egzoz 

supapları da volümetrik verimin düşmesine neden olur. İki zamanlı motorlarda ise, 

emme, sıkıştırma, iş ve egzoz zamanlarının birbiriyle iç içe girmesinden dolayı özgül 

yakıt tüketiminin artış oranı litre gücünün artış oranından daha yüksek olmaktadır. 

 

Bu çalışmada, biyel, krank mili, kam mili ve supap mekanizması gibi doğrusal 

hareket elemanları ve bunlarla ilişkili dişlilerin kullanılmadığı, hava soğutmalı 

alternatif bir Eliptik Motor tasarımı yapılmıştır. Tasarımı yapılan Eliptik Motorun 

prototipinin imalatı gerçekleştirilmiştir. 4 zamanlı Otto çevrimi esasına göre çalışan 

Eliptik Motorda 360 derecelik çevrim başına her silindir için bir iş zamanı 

gerçekleştirilirken dört zaman birbirinden bağımsızdır. Böylece iki zamanlı 

motorlara göre birim ağırlıktaki motordan daha fazla güç elde edilmesi mümkün 

görünmektedir. Eliptik motorun üç boyutlu katı modelleme ve simülasyon işlemleri 

3D Studio Max 5.1. programında yapılmıştır. Komple ve detay resimleri de Corel 

DRAW 11 programında çizilmiştir.  

 

Patent başvurusu yapılan1 eliptik motorun ilk prototipi imal edilerek marş motoru ile 

ilk hareket verilmiştir. Denemeler sonucunda motorun çalışabilirliği tespit edilmiştir. 

Silindir bloğu ile zaman mili arasındaki kompresyon kaçağını önlemek için 

uygulanabilecek çözüm önerileri ortaya konmuştur. İmal edilen bu ilk prototipin 

çalışmasını olumsuz etkileyen sorunların giderilmesi ile ikinci prototipte imalat 

ekonomisi, mekanik verimin arttırılması ve özgül yakıt tüketiminin azaltılması gibi 

avantajların sağlanabileceği anlaşılmıştır2.  

 
1 Nadir AKSOY adına T.P.E.’nde 2000/714 ve 2000/1401 numaralı iki patent başvurusu kayıtlıdır 
2 http://web.ttnet.net.tr/nadiraksoy, http://www.geocities.com/eliptikmotor01 sitelerinde incelenebilir 

http://web.ttnet.net.tr/nadiraksoy/
http://www.geocities.com/e
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

İçten yanmalı motorların temel çalışma prensibi olan kapalı bir hücrede değişken 

hacimler oluşturma düşüncesi değişik tasarımlarla ortaya konabilmektedir. 

Geleneksel içten yanmalı motorlarda bu tasarım şekli, elde edilen basıncın önce 

piston-silindir yardımıyla doğrusal harekete daha sonra da biyel ve krank mili 

mekanizmasıyla dairesel harekete dönüştürülmesi biçimindedir. Bu durumda krank 

mili, kam mili, supap mekanizması gibi parçalar, bir yandan üretilen gücün bir 

bölümünün sürtünme kayıplarına harcanmasına diğer yandan hassas imalat 

gerektirmeleri sebebiyle imalat ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte ve titreşime 

sebep olmaktadır. 

 

Yeni motor tasarımlarında ise sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesiyle elde 

edilen basıncın direkt dairesel harekete dönüştürülmesi eğilimi dikkat çekmektedir. 

Böylece yüksek ısı ve basınç altında çalışan doğrusal hareketli motor elemanlarının 

arıza, titreşim, gürültü, sürtünme kaybı, hassas imalat olumsuzluklarını ortadan 

kaldırma düşüncesi hakimdir. Bu sebeple biyel, krank mili, kam mili, supaplar ve 

diğer doğrusal hareketli parçalar kullanım dışı bırakılmaya çalışılırken tasarımların 

özellikle Rotary (dönel) tipine doğru kaymakta olduğu görülmektedir (1, 2). 

 

İçten yanmalı motorlar konusunda geleneksel motorlara göre pek çok avantajı 

taşıyan alternatif tasarımlar ortaya konmuş, bunların bir kısmı imal edilmiş ve 

üzerlerinde performans testleri uygulanmıştır. Her geçen gün bu alternatif motorların 

daha da verimli olabilecek biçimde gelişmiş tasarımlarına ilişkin patentler 

alınmaktadır.  

 

Bu yeni motorların bir çoğunun ortak özelliği, kam mili, supaplar ve bunlarla ilişkili 

olarak çalışan doğrusal hareketli diğer parçaların kullanılmamasıdır. Sistemlerin 

bazılarında krank mili, silindir ve piston yine kullanılıyorken bazılarında ise bu 

motor elemanlarının da kullanılmadığı görünmektedir. 
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Ancak krank milinin kullanılmadığı yeni motor tasarımlarının ortak özelliği, piston-

silindir geleneğinin dışına çıkması ve böylece standartlaşmış işlem, makine, parça ve 

yöntemlerden faydalanmanın mümkün olamamasıdır. Standartlaşmanın dışına çıkan 

yeni bir motoru bekleyen olumsuz sonuçlar söz konusudur. Bunlar: 

• İmalat maliyetinin daha fazla olması. 

• İmalat için özel yöntem, makine ve teçhizatın gerekliliği ve bunların dünya 

çapında yaygınlaştırılması gereği. 

• Motorun herhangi bir yerinde meydana gelen arızanın standart işlemler bilgisi 

olan kişiler tarafından giderilememesi ve daha uzun bir sürede yapılabilmesi.  

İmal edilen motor, eğer çok önemli sayılabilecek avantajlara sahip değilse yukarıdaki 

dezavantajlar sebebiyle imalatı ve yaygınlaşması mümkün olamamaktadır. 

 

Yeni motor tasarımlarının bir kısmında, pistonların dört zamanı oluşturmak için 

yaptıkları doğrusal hareketi sabit bir durumda değil, bir eksen etrafında dönerken 

gerçekleştirme eğilimi dikkat çekmektedir. Bu da motora, sadece bir eksende 

(yukarı-aşağı) hareket eden geleneksel pistonlu motorlara oranla ölü noktaları 

aşmada ve dolayısıyla pistonun eylemsizlik kuvvetini yenmede daha fazla avantaj 

sağlamaktadır. 

 

Motor çalışma rejimi değiştiğinde optimum sıkıştırma oranının elde edilmesini 

sağlamak, motorun termik veriminin ve volümetrik veriminin düşmesine engel 

olmak için değişken sıkıştırma oranlı ve değişken supap zamanlaması ve açıklığına 

sahip yeni tasarımlar ortaya çıkmaktadır. 

 

Diğer yandan piston çapına göre kısıtlı ve küçük olan emme supabı ve egzoz supabı 

kullanılmayıp bunların yerine büyük kanalların kullanıldığı ve böylece bir yandan 

parça sayısı azaltılırken diğer yandan da volümetrik verimin daha da iyileştirilmesi 

çabaları dikkati çekmektedir. Emme zamanı sabit durumdaki emme kanalını 

geçmekte olan silindirlerin içindeki pistonların, silindir içinde vakum oluşturması ile 

gerçekleştirilir. Egzoz zamanı ise egzoz kanalını geçmekte olan pistonların, silindir 

içindeki yanmış egzoz gazlarını itmesi ile gerçekleştirilir. 
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Krank milinin ve doğrusal hareketli parçaların titreşim olumsuzluğunun ortadan 

kaldırılması, çevrim başına iş zamanı sayısının arttırılması ve dolayısıyla birim motor 

hacmi ve ağırlığına düşen güç miktarının arttırılması, parça sayısının azaltılarak 

sürtünme gücünün azaltılması ve supaplar yerine geniş kanalların kullanılması ile 

volümetrik verimin arttırılması gibi avantajlarından dolayı yakın bir gelecekte motor 

imalatçısı firmaların bu motorlara daha fazla ilgi gösterecekleri ön görülmektedir. 

 

Dünya çapında içten yanmalı motorlar ile ilgili olarak alınmış olan patentler 

incelenmiş olup bu buluşların bir kısmının eliptik motorun yapısına benzediği 

görülmektedir (1, 2). Tüm buluşlar aşağıda resimlerle açıklanmıştır. Ayrıca Hata! 

Başvuru kaynağı bulunamadı.’deki CD’de bu buluşların çalışma prensibi 

simülasyonlarla gösterilmiştir. 
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Rotor 

Pistonlar 

2.1. Üçgen Rotorlu Motor 

 

 

Şekil 2.1’de görüldüğü gibi sabit durumda bulunan pistonlar, geleneksel pistonlu 

motorlardaki gibi düzgün doğrusal hareket yaparak dört zamanı oluşturmaktadır (3). 

Buradaki fark, krank mili kullanılmayıp onun yerine ortada bir rotor kullanılmasıdır. 

Pistonlar serbest olup rotorla bir bağlantısı yoktur. Üçgensel yapıya sahip olan 

rotorun ok yönündeki dönme hareketinden pistonların kurs hareketi oluşmaktadır. 

Sıkıştırılan yakıt-hava karışımının buji tarafından ateşlenmesiyle oluşan basınç, 

pistonu rotora doğru iter ve böylece piston da rotoru ok yönünde döndürür (4).  

 

 

Şekil 2.1. Üçgen Rotorlu Motorun genel görünümü ve çalışma biçimi 

 

5529029 numaralı U.S.A. patentine sahip bir Kanada buluşu olan motorun, 

geleneksel pistonlu motorlara göre parça sayısı, kapladığı alan ve bakım masrafı 

daha az, imalatı ve montajı daha kolay olmaktadır (5, 6). Bu sistemin temeli iki ana 

mekanik prensibe dayanır. Takoz ve kaldıraç. Daha yüksek devirlere 

ulaşılabilmektedir. Kolay ve modüler tasarım, alçak devirlerde yüksek tork çıktısı, 
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hareketli parça sayısının az olması, termik veriminin yüksek olması avantajlarıdır. 

Prototip üzerindeki ölçümlere göre genel verimde % 25’lik bir artış görülmüştür (4). 

Şekil 2.2’de bu motor çevriminin geleneksel pistonlu motorlarla karşılaştırması 

görünmektedir. 

 

Şekil 2.2. Üçgen Rotorlu Motorun geleneksel motorlarla çevrim karşılaştırması 

 

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’te de farklı tasarım uygulamaları 

görünmektedir. 
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Şekil 2.3. Üçgen Rotorlu Motorun farklı tasarım uygulamaları 
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2.2. Türbin Tipi Motor 

 

6164263 numaralı U.S.A. ve 2192714 numaralı Kanada patentlidir (7). Şekil 2.4’te 

görüldüğü gibi dört parçadan oluşmuş olan rotor kısmı, oval olarak yapılandırılmış 

bir kayıt içerisinde dönerken Wankel motoruna benzer şekilde kayıt iç çeperi ile 

rotor arasında oluşan farklı hacimlerdeki boşluklardan faydalanılarak dört zaman 

oluşturmaktadır (8, 9, 10). Wankel motorundan farklı olarak her çevrimde üç değil 

dört iş zamanı oluşmaktadır (11, 12, 13).  

 

        a)                   b)                        c)                   d) 

Şekil 2.4. Türbin Tipi Motorun çalışma biçimi 

 

Küçük hacimli olarak yapılandırılabilmesi geleneksel pistonlu motorlara göre daha 

kolaydır (). 

 

 

Resim 2.1. Küçük bir Türbin Tipi Motor imalatı 
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Ağaç kesme makinelerinde başarı ile uygulanmaktadır (14, 15, 16). En az %20 enerji 

tasarrufu sağlanmaktadır. Titreşim ve gürültü değeri daha düşük olmaktadır (17, 18). 

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’te görüldüğü gibi düşük sıkıştırma 

oranlarında standart Otto ve Dizel çevrimlerine göre daha iyi çalışmaktadır (19, 20). 

QT400 serisi hava soğutmalı küçük bir prototip bu motorların havacılık sanayinde 

kullanılabilirliğini göstermektedir (21). Pünomatik gibi birçok uygulamaları vardır 

(22, 23, 24).  

 

 

Şekil 2.5. Türbin Tipi Motorun moment-güç-hacimsel debi grafiği 

 

Motorun, motor çıkış mili cinsinden her 360 derecede dörtten fazla iş zamanı 

üretebilmesi için aynı konfigürasyonun tekrar kurulması gereği, hassas imalat 

mühendisliği gerektirmesi, yağlama ve sızdırmazlık bir sorun gibi görünmektedir. 

Moment (Nm) 

Hacimsel debi (m3/s) 
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2.3. Dönel Gövdeli Tip Markel Motor 

 

 

      a)              b)              c)             d) 

Şekil 2.6’da çalışması şematik olarak gösterilen Dönel Gövdeli Tip Markel Motor 

U.S.A. patentine sahiptir (25). Silindir bloğu içindeki pistonlar yanma sonucu oluşan 

basınç sayesinde içinde bulunduğu silindir bloğuyla birlikte merkeze kaçık olarak 

duran çıkış milini döndürmektedir. Krank mili yerine ortada duran ve silindir bloğu 

ile 1/1 oranında dönen bir mil vardır ve pistonlar bu mile bağlıdır. Her piston için 

çıkış mili cinsinden 720 derecede bir iş zamanı oluşturmaktadır (26, 27, 28). 

 

 

      a)              b)              c)             d) 

Şekil 2.6. Dönel Gövdeli Tip Markel Motorun çalışma biçimi 

 

Üretilen tork, çıkış mili ile fazla açısal değişiklik göstermez (Şekil 2.8 

Resim 2.2. Dönel Gövdeli Tip Markel Motorun prototipi 

). 

 

 

Şekil 2.7. Dönel Gövdeli Tip Markel Motorun şematik görünümü 

Üst Ölü Nokta İş stroğu Alt Ölü Nokta Kompresyon stroğu 
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Çevrim verimi %30 daha fazla olmaktadır (Şekil 2.8), (29). 

 

 

Şekil 2.8. Dönel Gövdeli Tip Markel Motorun diğer motorlarla karşılaştırılması 

 

Geleneksel pistonlu içten yanmalı motorlara göre titreşimi ve parça sayısı daha az, 

imalat maliyeti daha ucuz bir motordur. Hava soğutmalı olup soğutma suyuna ihtiyaç 

duymaz. Mekanik tasarımı basittir (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.), (30, 31). 

 

 

Resim 2.2. Dönel Gövdeli Tip Markel Motorun prototipi 

 

Buji ile ateşlemeli motor Dönel Gövdeli Tip Markel Motor Dizel  Motor 

Güç Egzozdan enerji çıkışı Motor ısısı 
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2.4. Küre Pistonlu Motor 

 

Şekil 2.9’da görüldüğü gibi piston olarak kullanılan bilyeler, yanma odasındaki 

basıncın etkisi ile oval biçimindeki kayıta baskı yaparak dönektedir. Böylece içinde 

bulundukları silindir bloğunu da döndürürler (32, 33). Her bir bilye için çıkış mili 

cinsinden 360 derecede bir iş zamanı olur. Verimi yüksek, sürtünme kayıpları az 

olmaktadır (34, 35, 36). Dezavantajları şöyle sıralanabilir. 

• Kurs boyu en çok küre yarıçapı kadar olabilir. 

• Küçük yapılandırmalarda buji ve/veya enjektör, egzoz ve emme kanalı sığmaz. 

• Bilyelerin yüksek miktarda ısı ve basınca maruz kalan kısımları, silindir iç 

yüzeyi ve küre yolunda sürtünürken hem bu parçaların hem de kürelerin kendi 

yüzeylerinde bozulmalar olur. Ayrıca piston-silindir arasında sızdırmazlık ve 

yağlama sorunu ortaya çıkar.   

 

Şekil 2.9. Küre Pistonlu Motorun çalışma biçimi 

Rotor 
 

Kayıt 
 

Piston 

 
Gövde 

 
Silindir 

 

 

 

egzoz emme 

ateşleme 

Silindir topluluğu 
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Şekil 2.10’da görüldüğü gibi prototip üzerindeki ölçümlere göre geleneksel pistonlu 

motorlara göre birim kurs başına.düşen güç miktarı daha yüksektir (37, 38, 39, 40).  

 

 

Şekil 2.10. Küre Pistonlu Motorun geleneksel motorlarla güç karşılaştırması 

 

Kompresör olarak kullanılması durumunda yukarıda açıklanan dezavantajlar 

görülmez (Şekil 2.11), (41, 42). 

 

 

Şekil 2.11. Küre Pistonlu Pompa uygulaması 

    küre pistonlu motor (testte, yağlama yapılmış) 

    küre pistonlu motor (ideal-sürtünmesiz) 

    tipik 4 stroklu su soğutmalı motor 

    orta performanslı 4 stroklu motor  

    yüksek performanslı 4 stroklu motor  

Motor Hızı (devir/dakika) X 1000 

Y
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15 

2.5. Altı Stroklu Motor 

 

 

Şekil 2.12’de görüldüğü gibi karşılıklı çalışan pistonlar altı strokta dört zamanı 

gerçekleştirmektedir. Yukarıdaki piston alttakinin 1/2’si oranında hareket eder (43, 

44, 45). 

 

 

Şekil 2.12. Altı Stroklu Motorun çalışma biçimi 

 

5713314 numaralı U.S.A. patentine sahip bir motordur (46).  

Resim 2.3’te görülen motor, hava soğutmalı olup özellikle motosiklette 

kullanılmaktadır (47, 48, 49). 



 

 

16 

 

 

Resim 2.3. Altı Stroklu Motorun motosiklette kullanımı 

Yapılan ölçümlerde geleneksel motorlara göre düşük gaz kelebek açıklığında %35, 

yüksek gaz kelebek açıklığında %13 yakıt ekonomisi belirlenmiştir (50, 51). Dört 

stroklu geleneksel pistonlu motorlara göre yakıt-hava karışımının yanması, portların 

açık kalma süreleri ve elde edilen basınç için kullanılan birim süre daha uzun 

olduğundan yanma daha verimlidir. Dolayısıyla güç ve tork değerleri daha yüksek, 

emisyon değerleri daha düşüktür. Bu sonuçlar performans değerlerini gösteren 

grafiklerle ispatlanmıştır ( 

Şekil 2.13,  

Şekil 2.14), (52, 53). 

 

Şekil 2.13. Altı Stroklu Motorun tork-açı grafiği 
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Şekil 2.14. Altı Stroklu Motorun sıkıştırma-hacim grafiği 
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2.6. Palet Kanatlı Dönel Motor 

 

Şekil 2.15’te görüldüğü gibi bu buluşta dört adet palet kullanılmaktadır. Karşılıklı 

aynı renkteki ikişer paletin grup olarak birbirleriyle değişken oranda dönmesi 

sağlanmıştır. Bu paletlerin arasında yakıt-hava karışımının sıkıştırılıp yakılmasıyla 

güç üretilmektedir (54). Şekil 2.15.a’da 1 ve 3 numaralı palet arasında emme, 3 ve 2 

numaralı palet arasında sıkıştırma, 2 ve 4 numaralı palet arasında iş, 4 ve 1 numaralı 

palet arasında ise egzoz zamanı gerçekleşmektedir. Şekil 2.15.b’de 2 ve 4 numaralı 

palet 1 ve 3 numaralı paletten daha az dönmüş olduğundan 2 ve 3 numaralı paletlerin 

arasına alınmış olan yakıt-hava karışımı sıkıştırılır ve buji ile ateşlenir. Şekil 

2.15.c’de çıkış mili cinsinden toplam 90 derecelik hareket gerçekleşmiş 1 ve 2 

numaralı palet için gerçekleşen adımlar 4 ve 3 numaralı paletler için 

gerçekleşecektir. 

 

 

         a)                        b)                             c) 

Şekil 2.15. Palet Kanatlı Dönel Motorun çalışma biçimi 

 

Her çevrimde palet sayısı kadar iş zamanı üretilmektedir. Geleneksel motorlardaki 

gibi kompresyon segmanları kullanılmamaktadır. Sürtünme kayıplarının azlığı 

mekanik verimliliğini arttıran bir faktördür. Silindir ile piston arasındaki boşluk 

toleransı kolaylıkla ayarlanabilir. Otto çevrimindeki gibi piston kütlelerinin doğrusal 

hareketinden kaynaklanan eylemsizlik kuvvetinin dezavantajı yoktur. Bir palet 

gurubunun yavaşlaması, diğer palet gurubu ile etkileşerek bir zamanı oluşturmasına 

neden olur (55, 56). Ayrıca Stirling motoru olarak da yapılandırılabilir (54, 57 ).
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2.7. Dönel Pistonlu Motor 

 

Şekil 2.16.a’da 1 numaralı piston emme zamanını 2 numaralı piston ise iş zamanını 

gerçekleştirmektedir. Şekil 2.16.b’de 1 numaralı piston emme zamanını bitirmiş ve 

sıkıştırma zamanına başlamıştır. 2 numaralı piston ise iş zamanını bitirmiş egzoz 

zamanına başlamıştır. Şekil 2.16.c’de 1 numaralı piston sıkıştırma zamanını bitirmiş 

ve iş zamanını gerçekleştirmektedir. 2 numaralı piston ise egzoz zamanını bitirmiş 

emme zamanını gerçekleştirmektedir. Şekil 2.16.d’de 1 numaralı piston iş zamanını 

bitirmiş ve egzoz zamanına başlamıştır. 2 numaralı piston ise emme zamanını 

bitirmiş sıkıştırma zamanına başlamıştır (58, 59). 

 

               a)                     b) 

               c)                     d) 

Şekil 2.16. Dönel Pistonlu Motorun çalışma biçimi 

2 

1 

1 2 

1 

1 

2 

2 
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Şekil 2.17’de görüldüğü gibi krank milinin kullanıldığı bu sistemde çevresel olarak 

yerleştirilmiş olan dişliler yardımıyla piston-silindir mekanizmasının motor çıkış mili 

merkezinde dönmesi sağlanmaktadır. 

   

 

Şekil 2.17. Dönel Pistonlu Motorun iç görünümü 

 

Her bir piston için motor çıkış mili cinsinden her 360 derecede bir iş zamanı 

oluşmaktadır. Sabit durumdaki krank milinin titreşim olumsuzluğu bir ölçüde 

aşılmıştır. Yüksek devirli ve küçük motor hacmine sahiptir. Piston çapı kadar olan 

emme portu ve egzoz portundan dolayı volümetrik verim oldukça yüksektir ( 

Şekil 2.17), (60).  

 

Her piston için ayrı bir krank mili ve dişlisi kullanılma zorunluluğu, silindir üst kısmı 

ile dairesel kayıt arasındaki sızdırmazlık ve motorun piston sayısının bu 

konfigürasyonla iki ile sınırlı olması bir sorun olarak göze batmaktadır ( 

Şekil 2.17).  

Pistonlar 
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2.8. Salınım Kanatlı Motor 

 

Patent numaraları 10353 ve 10905 olan motor, Sri Lanka çıkışlıdır (61). Yarım 

dairesel olarak hareket eden bir rotor piston görevi görmekte ve her iki tarafta da iş 

zamanı oluşturmaktadır (Şekil 2.18.b,  

 

Şekil 2.19). Geleneksel pistonlu motorlarda pistonun hareketinin krank miline 

iletiminde oluşan açısal kayıpların ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır (Şekil 2.18.a). 

 

                    a)                        b) 

Şekil 2.18. Salınım Kanatlı Motorun pistonlu motorlarla karşılaştırması 

 

 

Sarkaç mili İki adet çalışma bölümü 
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Şekil 2.19. Salınım Kanatlı Motorun iç yapısı 

Şekil 2.20’ de görüldüğü gibi elde edilen yarım dairesel hareket motorun arka 

kısmındaki mekanik dişli düzeneğiyle düzgün dairesel harekete dönüştürülmüştür. 

 

Şekil 2.20. Salınım Kanatlı Motorun sarkaç mili ve dişlileri 

 

Geleneksel içten yanmalı motorlara göre performansı ve verimi yüksek, hafif, ilk 

çalışması kolay, düşük hızlarda yakıt tasarrufu sağlayabilen, iç direnci ve egzoz 

emisyon değeri düşük bir motordur ( 62 , 63 ). Teorik analize göre aynı silindir 

hacmindeki geleneksel pistonlu bir motora göre 1,55 kat da ha yüksek güç 

üretmektedir (64). 

 

Şekil 2.20’de görüldüğü gibi birçok dişli kullanma zorunluluğu, parça sayısının ve 

hacminin fazla olması dezavantajları arasında sayılabilir (65, 66).  
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2.9. Karşılıklı Pistonlu Dönel Motor 

 

Bu buluşta dört adet kısmi torus biçiminde piston kullanılmaktadır. Karşılıklı ikişer 

piston birbirine bağlı olmak üzere birbirleriyle değişken oranda dönmesi sağlanmıştır 

(Şekil 2.21). Pistonların arasında yakıt-hava karışımının sıkıştırılıp yakılmasıyla güç 

ve hareket iletimi sağlanır (67).  

 

Şekil 2.21.a’da 1. ve 3. pistonlar sıkıştırma, 2. ve 4. pistonlar egzoz, Şekil 2.21.b’de 

1. ve 3. pistonlar iş, 2. ve 4. pistonlar emme, Şekil 2.21.c’de 1. ve 3. pistonlar egzoz, 

2. ve 4. pistonlar sıkıştırma, Şekil 2.21.d’de 1. ve 3. pistonlar emme, 2. ve 4. 

pistonlar iş, Şekil 2.21.e’de 1. ve 3. pistonlar sıkıştırma, 2. ve 4. pistonlar egzoz 

zamanını gerçekleşmektedir. 

 

                   a)                    b)                      c) 
 

  d)                        e) 

 

Şekil 2.21. Karşılıklı Pistonlu Dönel Motorun çalışma biçimi  
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Resim 2.4’te görüldüğü gibi geleneksel pistonlu motorlara göre daha küçüktür. 

Kullanımı kolay, titreşimi azdır. Her çevrimde silindir sayısı kadar iş zamanı 

üretilmektedir. Sürtünme kayıplarının azlığı mekanik verimini arttırmaktadır. 

Geleneksel motorlardaki gibi pistonların doğrusal hareketinden kaynaklanan 

eylemsizlik kuvvetinin dezavantajı yoktur (67). 

 

 

Resim 2.4. Karşılıklı Pistonlu Dönel Motorun prototipi 

 

Yatakla pistonlar arasındaki tolerans hassasiyeti, imalat güçlüğü, yağlama ve 

sızdırmazlık çözülmesi gereken sorunlardır. 
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2.10. Dönel Pistonlu Değişken Sıkıştırma Oranlı Motor 

 

Şekil 2.21. Karşılıklı Pistonlu Dönel Motorun çalışma biçimiŞekil 2.22’de “Murray 

United Development” şirketi tarafından 1990’lı yıllarda geliştirilen Dönel Pistonlu 

Değişken Sıkıştırma Oranlı Motorun çalışması şematik olarak gösterilmiştir.  

 

Elips şeklindeki gövdenin içine yerleştirilmiş olan silindir bloğunun içindeki 

pistonlar, silindirlerin içine girip çıkarak kendilerine yataklık yapan silindir bloğu ile 

birlikte gövdenin merkezinde dönerler ve böylece dört zamanı oluştururlar. Her bir 

silindir için 360 derecelik çevrimde bir iş zamanı oluşmaktadır (68). 

 

 

Şekil 2.22. Dönel Pistonlu Değişken Sıkıştırma Oranlı Motorun ön görünü

Egzoz Emme 

Kayıt 

Piston 

Bilye 

Port 

Silindir Bloğu 

Sıkıştırma oranını değiştirme mekanizması 
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Resim 2.5’te Dönel Pistonlu Değişken Sıkıştırma Oranlı Motorun prototipi 

görülmektedir. Alçak devirlerde çok yüksek tork çıktısı, 7:1’den 17:1’e 

kadar.değişken otomatik sıkıştırma oranı, düşük özgül yakıt tüketimi, geleneksel 

motorların kullanıldığı her yerde (deniz araçları, motosiklet, hava araçları, 

endüstriyel, çimen traktörü) kullanılabilirliği, geleneksel motorlara göre 59% daha az 

parçaya sahip olması, düşük işçilik masrafı, düşük egzoz emisyonları avantajlarıdır. 

Aynı silindir hacmine sahip geleneksel bir sekiz silindirli motorun gücünü dört 

silindir bir Dönel Pistonlu Değişken Sıkıştırma Oranlı Motor karşılayabilmektedir 

(69).  

 

 

Resim 2.5. Dönel Pistonlu Değişken Sıkıştırma Oranlı Motorun prototipi 
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3. MATERYAL VE METOT 

 

3.1. Tasarımı ve Prototipi Yapılan Eliptik Motor 

 

3.1.1. Çalışma prensibi 

 

Eliptik Motor, silindirlerin içinde bulunan pistonların eliptik biçimdeki kayıtın iç 

kısmındaki hareketleri ile yanma odası oluşturması ve burada sıkıştırılan yakıt-hava 

karışımının yakılması ile ortaya çıkan basınç sayesinde pistonların silindirlerin 

içinden çıkarken silindir bloğunu döndürmeleri esasına dayanır (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1. Eliptik Motorun ön kesit görünüşü 

 

Şekil 3.1’deki gibi yanma odasında oluşan basınç, dönüş sürecinde kayıta değişken 

açılarda etki ettiğinden, pistonlara bağlı olan bilyeler dönerek kayıtın iç çeperi içinde 

hareket eder. Böylece silindir bloğu da kendi ekseni etrafında döner. 

Piston 

Silindir bloğu 

Silindir yayı 

Türbo 

kanatçıkları 

Zaman mili 

Silindir 

Egzoz 

kanalı 

Emme 

kanalı 

Emme 

zamanı 

sonu 

Egzoz zamanı 

sonu 

İş zamanı 

başlangıcı 

Emme zamanı 

başlangıcı 

Kayıt 

Bilye 

Silindir bloğu segmanı 

Buji 
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Silindir bloğu yatakları 

Zaman mili yatakları 

Şekil 3.2’de Eliptik Motorun gövdesi görülmektedir. Tüm parçaları üzerinde 

barındıran gövde, motorun hava ile soğutulabilmesini sağlamak amacıyla silindir 

bloğu çevresine havanın girebilmesi ve ısınan havanın içeriden dışarıya çıkabilmesi 

için ızgaralı bir biçimde imal edilmiştir. Üzerinde silindir bloğu ve zaman mili 

yatakları vardır. 

  

Şekil 3.2. Eliptik Motorun gövdesi 

 

Motorun kolay monte edilebilmesi ve sökülebilmesi için iki parça olarak 

tasarlanmıştır. Gövde üst parçası 98 derecelik bir açı ile açılabilmektedir.  
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Şekil 3.3’te piston bilyelerinin üzerinde hareket ettiği kayıt görülmektedir. Isıtılarak 

elips haline getirilen kayıt için St 37 serisi çelik malzeme kullanılmıştır. 

Şekil 3.3. Eliptik Motorun kayıtı 

 

Pistonlara yataklık yaparak itme hareketlerini dairesel harekete çeviren silindir bloğu  

Şekil 3.4’te görülmektedir.  

 

Şekil 3.4. Eliptik Motorun silindir bloğu 

 

Silindirler 

Silindirler 

Piston bilyeleri yolu 

Bağlantı delikleri 
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Şekil 3.5’te görülen pistonlar, üzerine takılan bilyeler sayesinde kayıtın iç çeperinde 

dönerek dairesel hareketi oluştururlar.  

Şekil 3.5. Eliptik Motorun pistonu 

 

Bu pistonların kayıt iç çeperine baskı yaparak içinde dönmesini sağlayan ve 

pistonlara bağlı olan piston bilyeleri  

Şekil 3.6’da görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.6. Eliptik Motorun piston bilyesi 
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Silindirlerin içine yakıt ve hava girişine izin veren emme kanalı ve egzoz gazlarının 

silindirlerin içinden çıkışına izin veren egzoz kanalı  

Şekil 3.7’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.7. Eliptik Motorun zaman mili ve bölümleri 

 

Zaman mili ve diğer bölümleri;  

Üzerinde emme kanalını ve egzoz kanalını barındırarak zamanların oluşumunu 

sağlayan zaman mili ( 

• Şekil 3.7), 

• Zaman milinin her iki ucundaki yakıt-hava girişi ve egzoz çıkışı ( 

• Şekil 3.7). 

Egzoz kanalı 

Emme kanalı 

Yakıt-hava veya hava girişi 

Egzoz çıkışı 
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Motora ilk hareketin verilmesini ve motordan hareketin alınmasını sağlayan marş 

dişlisi  

Şekil 3.8’de görülmektedir. 

 

Şekil 3.8. Eliptik Motorun katı modellenmiş ön sol üst görünüşü 

 

Kullanılan diğer parçalar şunlardır: 

• Yakıt-hava karışımının ateşlenmesini sağlayan buji (Şekil 3.1), 

• Bu bujiye akım taşıyan buji kablosu, 

• Pistonların  silindirlerin içinde dönmemesini, zaman miline çarpmasını ve 

darbeli çalışmayı engelleyen silindir yayları ( 

• Şekil 3.8), 

• Zamanların oluşumu sırasında zaman mili ile silindir bloğu arasında 

sızdırmazlık görevini yapan silindir bloğu segmanları, 

• Soğutmayı sağlayan vantilatörden oluşur (Şekil 3.13).  

Şasi 

Gövde 

Zaman mili 

Silindir yayları  

Marş dişlisi  
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Ayrıca pim, boru, rekor, pul, conta, cıvata, segman gibi standart motor elemanları 

gösterilmemiştir ( 

Şekil 3.8). 

Eliptik Motorun Çalışma Prensibi: 

 

1. Zaman (0 – 90 derece)  : Şekil 3.9’da görüldüğü gibi ilk hareketin verilmesi ile 

oluşan merkezkaç kuvveti ve silindir yayları sayesinde pistonlar kayıt çeperine doğru 

itilerek piston bilyeleri yardımıyla dönerler. 1. silindirin karşısına zaman milinin 

emme kanalı gelmiştir. Oluşan vakum sayesinde yakıt-hava karışımı yakıt-hava 

girişinden girip zaman milinin emme kanalından geçer ve 1. silindirin içine dolmaya 

başlar. Emme kanalını geçmiş olan. 2. silindir emme zamanını tamamlamış ve 

sıkıştırma zamanına başlamıştır. Silindir bloğu 90 derece dönünceye kadar 1. 

silindirin emme ve 2. silindirin sıkıştırma zamanı devam eder.  

 

      harekete başlangıç                       45 derece                               90 derece 

Şekil 3.9. Eliptik Motorun çalışma prensibi 1. Zaman (0-90 derece) 

 

2. Zaman (90 – 180 derece) :       90 derece             135 derece      

        180 derece 

1. silindir 

2. silindir 

1. silindir 

2. silindir 

1. silindir 2. silindir 

2. silindir 

1. silindir 
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Şekil 3.10’da görüldüğü gibi 1. silindire alınan yakıt-hava karışımı sıkıştırılır. 2. 

silindirde sıkıştırılan yakıt-hava karışımı da ateşlenir.  

      90 derece             135 derece              180 derece 

Şekil 3.10. Eliptik Motorun çalışma prensibi 2. Zaman (90-180 derece) 
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3. Zaman (180 – 270 derece) : Şekil 3.11’de görüldüğü gibi 1. silindirin içinde 

sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımı buji ile ateşlenir. 2. silindir, karşısına gelmiş 

olan egzoz kanalından geçerken içerisindeki artık gazları, bu kanaldan geçirerek 

egzoz çıkışından dışarıya atar.  

 

      180 derece            225 derece             270 derece 

 

Şekil 3.11. Eliptik Motorun çalışma prensibi 3. Zaman (180-270 derece) 

 

4. Zaman (270 – 360 derece) :  

Şekil 3.12’de görüldüğü gibi 1. silindir, karşısına gelmiş olan egzoz kanalından 

geçerken içerisindeki artık gazları egzoz çıkışından dışarıya atar. 2. silindirin 

karşısına zaman milinin emme kanalı gelmiştir. Böylece oluşan vakum sayesinde 

yakıt-hava karışımı yakıt-hava girişinden girip zaman milinin emme kanalından 

geçerek 2. silindirin içine dolmaya başlar.  

 

      270 derece            315 derece             360 derece 

 

Şekil 3.12. Eliptik Motorun çalışma prensibi 4. Zaman (270-360 derece) 

2. silindir 

1. silindir 

2. silindir 1. silindir 

2. silindir 1. silindir 

1. silindir 

2. silindir 
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Vantilatör pervanesi 

Marş dişlisi 

Gövde 

 

 

Şekil 3.13. Eliptik Motorun katı modeli (arka sol üst görünüş) 

 

 

Resim 3.1. Eliptik Motorun fotoğrafı (arka sağ üst görünüş) 



 

 

37 

Her zaman 90 derecede gerçekleşmektedir. Bundan dolayı dört zamanlı motorlar gibi 

her zaman birbirinden bağımsızdır. Fakat iki zamanlı motorlar gibi silindir başına 

360 derecelik her çevrimde bir iş zamanı oluşmaktadır (Şekil 3.14). 

Şekil 3.14. Eliptik Motorun katı modeli (ön sol kısmi kesit görünüş) 

 

Eliptik biçimde kayıta sahip her çevrimde bir piston için 2 iş zamanı oluşturabilecek  

sistem 2 pistonlu ise ikisinin yanma odası birleştirilip tek yanma odası haline 

getirilebilir ve bu durumda pistonlar aynı anda aynı zamanları gerçekleştirirler.  

 

Eliptik Motor, farklı piston sayılarında ve kayıt biçimine göre, 360 derecelik 

çevrimde 1 yada daha fazla iş üreten buji ile ateşlemeli motorlar ve dizel motorlar 

biçiminde içten yanmalı motorların kullanıldığı her yerde kullanılabilir. 

 

Silindir bloğuna hareket verilerek pistonların zaman mili içerisinden hava emmesi ve 

sıkıştırması sağlanırsa kompresör olarak da kullanılabilir. Bu durumda pistonların  

silindirler içerisinden her çıkışında oluşacak vakum sebebiyle emme zamanı, 

pistonların silindirler içerisine her girişinde oluşacak basınç sebebiyle sıkıştırma 

zamanı gerçekleştirilir. 
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3.1.2. Hesaplamalar 

 

Projenin modellenmesi için gerekli olan hesaplamalar yapılmış olup hesaplamalar 

için kullanılan Microsoft Excel XP program dosyası Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.’deki CD’de verilmiştir. 

 

İlk olarak yararlanabileceğimiz hazır parçalar düşünülerek bunların ölçüleri dikkate 

alınmış ve imalatı yapılacak diğer parçaların ölçüleri bu hazır parçaların ölçüleri 

referans alınarak ortaya konmuştur. Bu bağlamda öncelikle dört zamanlı hazır motor 

segmanları araştırılmış ve kullanılabilecek en küçük segmanın Honda jeneratörün 

GX 22 serisine ait olan 33mm’lik segman grubu olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir 

hazır parça olan bujinin 43 mm’lik en küçük boya sahip 847 DJ8J serisi olduğu tespit 

edilmiştir. 
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3.1.2.1. Termodinamik analiz 

 

Hesaplamalarda Otto çevrimi esas alınmıştır. Otto çevrimi Şekil 3.15’te P-V ve T-S 

diyagramında görülen işlemlerden oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 3.15. Otto çevriminin P-V ve T-S diyagramı 

 

Sabit hacim çevrimi olarak da adlandırılan Otto çevrimi, günümüzün modern benzin 

motorlarının teorik çevrimi olarak kabul edilmektedir. Çevrim iki sabit hacim ve iki 

izentropik işlemden meydana gelmektedir (70). 

 

 

Şekil 3.15’teki çevrimde görüldüğü gibi 1 ve 2 noktaları arasında izentropik 

sıkıştırma aşaması söz konusudur. Bu aşamanın başında basınç P1, sıcaklık Tı ve 

hacim V1’dir. Sonunda ise maksimum sıkıştırma konumuna ulaşılarak basınç P2, 

sıcaklık T2 ve hacim V2 olur. Sonra, çalışma maddesine bir dış kaynaktan 2 – 3 

işlemi boyunca sabit hacimde ısı verilerek, gazın sıkıştırma sonundaki sıcaklık ve 

basıncı birkaç katına çıkarılır. Çalışma maddesi daha sonra, 3 noktasından 4 

noktasına kadar izentropik olarak genişletilerek iş elde edilir. Son olarak, çalışma 

Hacim (V) 

3 

2 

4 

1 

Qg 

Qç 

Qg 

Qç 

B
as

ın
ç 

(P
) 

S
ıc

ak
lı

k
 (

T
) 

Antropi (S) 

1 

2 

3 

4 
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maddesinden 4 – 1 noktaları arasında sabit hacimde ısı atılarak çevrim tamamlanır 

(70). 
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Kabuller ve verilen değerler (71): 

Çalışma akışkanı mükemmel gaz kabul edilen havadır. 

Çevrimin içinde cereyan ettiği kap cidarlarına ısı transferi yoktur. 

Çevrimin ısı ilavesi veya çevrimden ısı çekilmesi dışarıdaki bir kaynak yardımıyla 

gerçekleşmektedir. 

Çevrim tamamlandığında akışkan aynı özelliklerine Kavuşacağından q=w olacaktır. 

Stokiometrik Kütlesel Hava / Yakıt Oranı = 14,93 

Yakıtın yoğunluğu = 747 kg/m3 

 

               Isıl değer 

                   Sıkıştırma başlangıcı sıcaklığı 

KTres 950=
                   Egzoz gazlarının sıcaklığı 

kPaPres 110=
                  Egzoz gazlarının basıncı 

kPaP 981 =                    Sıkıştırma başlangıcı basıncı 

10=cr                        Sıkıştırma oranı 

4,1=k                        Adyabatik üs 

 

 

 

   

   kJ/kg H 
u 

43304 = 

K T atm 298 = 
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Volümetrik verim, silindire alınan gerçek karışım kütlesinin silindire alınması 

gereken teorik karışım kütlesine oranıdır.    

 

Volümetrik verim 

( ) resc

atmc

v PPr
Tr

−
−

= 1
)1(

273


(72)                               [3.1] 

( ) 1109810
298)110(

273
−

−
=v      

 bulunur.                      

Sıkıştırma sonu basıncı 2 noktasında pistonun zaman miline en yakın noktasında iken 

yanma odasında oluşturduğu basınçtır. Buna göre; 

 

Sıkıştırma sonu basıncı 

k

crPP = 12                                                 [3.2] 

4,1

2 1098=P                     

 olarak hesaplanmış olur.                   

Sıkıştırma sonu sıcaklığı 2 noktasında pistonun zaman miline en yakın noktasında 

iken yanma odasında oluşan sıcaklıktır. Sıkıştırma sonu sıcaklığı şöyle bulunabilir; 

 

Sıkıştırma sonu sıcaklığı 

                                               [3.3] 

kPa P 2462 2 = 

k-1 
c r T T  = 

1 2 

88,56 % = v  
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14,1

2 10298 −=T                    

                     

Çevrimde 2 ve 3 noktaları arasında izohor (sabit hacim) durum değişikliği 

olmaktadır. Bu sırada çevrime ısı verilerek, P3 basıncında T3 sıcaklığına ulaşılır. 

P3/P2 oranına sabit hacimde basınç artma oranı denir ve rv ile gösterilir. T-S 

diyagramında ise 2 ve 3 noktaları arasında sıcaklık, basınç ve entropi artışı meydana 

gelmektedir. 

 

Basınç artma oranı 

5,1=vr alınırsa                  

Sabit hacimde yanma sonu basıncı 

2max3 PrPP v ==                                             [3.4] 

24625,1max3 == PP            

kPaPP 3692max3 ==            

Sabit hacimde yanma sonu sıcaklığı 

23 TrT v =                                                  [3.5] 

7495,13 =T                     

KT 11233 =             

 

 

K T 749 2 = 
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Çevrimde 3 ve 4 noktaları arasında adyabatik durum değişikliği söz konusudur. Bu 

durum değişikliği sonunda basınç P4, sıcaklık T4 ve hacim V4=V1 olur. 

 

4 ve 1 noktaları arasında çevrimden ısı çıkışı olmaktadır. İzohor durum değişikliğinin 

görüldüğü bu noktalar arasında basınçta ani bir düşme görülür. T-S diyagramında 

görüldüğü gibi entropi ve sıcaklık değerleri de azalmaktadır. 

 

İş sonu basıncı 

k

k

V

VP
P

4

33
4


=                                                  [3.6] 

4,1

4,1

4
13,0

013,03692
=P                

kPaP 1474 =                     

İş sonu sıcaklığı 

prTT = 14                                                       [3.7] 

5,12984 =T  

KT 4474 =                     

Ortalama indike basınç silindir içerisinde çevrim boyunca değişen basınçların 

ortalamasıdır. 

 

Ortalama indike basınç; 

H

t
mi

V

Q
P


= 23                                                 [3.8] 
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Toplam strok hacmi 

300012,0 mVH =                                            [3.23] 

( )
12,0

6,07491123 −
=miP  

kPaPmi 1900=  bulunmuştur.         

Motor hızı 

dakdevn 6000=                 

Bir silindirin bir devirdeki çevrim sayısı 

1=çf                      

İndike Güç 

60

çHmi

i

fnVP
P


=                                           [3.9] 

60

1600000012,01900 
=iP          

kWPi 5,22=  bulunur.                   

Bir çevrimdeki iş miktarı 

n

fP
W

çi 
=

60
                                           [3.10] 

kJW 225,0=  
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Mekanik verim 

9,0=m kabul edilirse            

Efektif güç 

mie PP =                                                [ 3.11] 

9,05,22 =eP                    

kWPe 3,20=                     

Ortalama efektif basınç 

mmime PP =                                               [3.12] 

9,01900=meP                  

kPaPme 1710=                   

Sıkıştırma sonu hacmi 

1
32

−
==

C

H

r

V
VV                                              [3.13] 

110

00012,0
32

−
==VV                   

3

32 000013,0 mVV ==                  
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Güç ağırlığı, motor ağırlığının motor efektif gücüne oranıdır. Buna göre; 

 

Güç ağırlığı 

e

p
P

G
G =                                                  [3.14] 

Motor ağırlığı 

kgG 14=   olduğuna göre           

3,20

14
=pG                       

kWkgGp 7,0=                   

Termik verim 

1

1
1

−
−=

k

c

t
r

                                               [3.15] 

14,110

1
1

−
−=t   

60%6,0 ==t                   

İndike verim 

u

i
i

HB

P




=

3600
                                               [3.16] 

çt fnbB = 60                                          [3.17] 

160600000001,0 =B  
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sakgB /5,3=  

433045,3

5,223600




=i                   

53%53,0 ==i                   

Efektif verim 

u

e

e
HB

P




=

3600
                                              [3.18] 

433045,3

3,203600




=e                   

48%48,0 ==e                    

Bir motorun iyilik derecesi motorun indike veriminin teorik verimine oranıdır. Buna 

göre; 

 

İyilik derecesi 

t

i
p




 =                                                  [3.19] 

60,0

53,0
=p  

89%89,0 ==p  
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Özgül yakıt tüketimi 

ue

e
H

b


=


3600
                                              [3.20] 

4330448,0

3600


=eb                  

hkWkgbe −= 173,0                
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3.1.2.2. Temel boyutların belirlenmesi 

 

Temel boyutların belirlenmesinde verilen ve termodinamik analiz sonucunda ortaya 

çıkan değerler kullanılmıştır. Kullanılabilecek en küçük segman dış çapı 33 mm 

olduğuna göre; 

 

Silindir iç çapı 

           

Strok/Çap oranı 

05,1=X                        

Strok 

XDH =                                                [3.21] 

05,1033,0 =H                     

mH 03465,0=                     

Strok hacmi 

H
D

Vh 


=
4

2

                                            [3.22] 

03465,0
4

033,014,3 2




=hV               

3000029,0 mVh =  

Silindir sayısı 

4=                         

    m D 0,033 = 
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Toplam strok hacmi 

= hH VV
                                              [3.23] 

4000029,0 =HV                    

300012,0 mVH =                     

Silindir hacmi, pistonun zaman miline en çok uzaklaştığı anda, piston ile zaman mili 

arasında kalan hacimdir. Buna göre; 

 

Toplam silindir hacmi 

1−


=

c

cH
T

r

rV
V                                               [3.24] 

110

1000012,0

−


=TV                    

300013,0 mVT =                      

Yanma odası hacmi, pistonun zaman miline en çok yaklaştığı anda, piston ile zaman 

mili arasında kalan hacimdir. Buna göre; 

 

Yanma odası hacmi 

Z

VV
V HT

c

−
=                                              [3.25] 

4

00012,000013,0 −
=cV           

3000003,0 mVc =                     
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Yanma odası yüksekliği 

2

4

D

V
H c

c



=


                                              [3.26] 

20033,014,3

000003,04




=cH                   

mH c 00385,0=                    

Ortalama piston hızı, bir devir süresince değişen piston hızlarının ortalamasıdır. 

Ortalama piston hızı, atalet kuvvetleri, yataklara gelen yükler, volümetrik verim, 

özgül yakıt tüketimi ve motorun ömrüne etki etmektedir. Sürtünme gücünün ve özgül 

yakıt tüketiminin düşük, motorun uzun ömürlü olması için ortalama piston hızının 

düşük olması istenir. Maksimum 6000 dev/dak motor hızı için; 

 

Ortalama piston hızı 

60

4 nH
Cm


=                                              [3.27] 

60

600003465,04 
=mC  

snmCm /86,13=  

Maksimum piston hızı 

mCC = 
2

1
max                                            [3.28] 

86,1314,3
2

1
max =C  
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snmC /78,21max =  

Piston tepesi kalınlığı 

Dtt = 07,0                                               [3.29] 

3307,0 =tt  

mmtt 31,2=  

1. ve 2. segmanlar arası mesafe 

DL = 05,01                                              [3.30] 

3305,01 =L  

mmL 6,11 =  

2. ve 3. segmanlar arası mesafe 

DL = 04,02                                              [3.31] 

3304,02 =L  

mmL 32,12 =  

Piston iç çapı 

( )( )132 LDDi +−=                                           [3.32] 

( )( )6,13233 +−=iD  

mmDi 67,23=  



 

 

54 

Piston tepesi et kalınlığındaki radyal eğilme gerilmesi: 

 

2

max

2

4 t

i

br
t

PD




=                                            [3.33] 

2

2

31,24

692,367,23




=br  

212,97 mmNbr =  

Piston eteği et kalınlığı 

( ) 2/3 iDDt −=                                             [3.34] 

( ) 2/67,23333 −=t  

( ) 2/67,23333 −=t  

mmt 65,43 =  

Piston tepesine etki eden özgül güç 

p

e
A

AZ

P
P


=                                               [3.35] 

Buna göre önce Piston tepesi alanını hesaplamak gerekmektedir; 

 

Piston tepesi alanı 

4

2D
Ap


=


                                             [3.36] 
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4

033,014,3 2
=pA  

2000854,0 mAp =  

Piston tepesi alanı formüldeki yerine konursa piston tepesine etki eden özgül güç; 

 

p

e
A

AZ

P
P


=  

000854,04

3,20


=AP  

2/5936 mkWPA =  olarak bulunmuş olur. 
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3.1.3. Tasarım 

 

Parametrik hesaplamaların tamamlanmasından sonra ortaya çıkan ölçülere göre 

eliptik motorun tasarımı Corel DRAW 11 programında yapılmıştır ( 

Şekil 3.16). Tasarıma ilişkin tüm çizimler Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.’deki CD’de verilmiştir. 

 

Corel DRAW iki boyutlu bir çizim ve grafik programı olup kısmen üç boyutlu 

çizimleri de desteklemektedir. Parçaların belirli bölümlerinin renklendirilebilmesi, 

antet çizme ve kopyalama özelliklerinin üstünlüğü ve programa ilişkin tecrübeden 

dolayı bu program tercih edilmiştir. 

 

 

Şekil 3.16. Eliptik Motorun Corel DRAW 11 programında tasarım işlemi 
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3.1.4. Modelleme ve simülasyon 

 

Oluşturulan parçaların hareketlerini analiz edebilmek ve farklı alternatifler 

geliştirebilmek için 3 boyutlu katı modelleme işlemleri için 3D Studio Max 5.1. 

programı tercih edilmiştir ( 

Şekil 3.17). Daha sonra aynı programda sistemin mekanik olarak çalışabilirliğine 

ilişkin simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan simülasyonlarla motor 

parçalarının hareketleri ve konumları daha kolay belirlenebilmektedir. Motorun  tüm 

modellemeleri ve simülasyonları Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’deki CD’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 3.17. Eliptik Motorun 3D Studio Max 5.1’de modelleme ve simülasyon 
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3.1.5. İmalat ve montaj 

 

Üç boyutlu katı modellemesi yapılan parçalardan gövde, silindir bloğu ve zaman 

milinin imal edilebilmesi için önce ağaç malzemeden modelleri yapılmıştır. 

Modelleri hazırlanan parçaların dökümleri yapılmıştır. Döküm malzemesi olarak 

gövde için alüminyum, silindir bloğu için GG 25, zaman milinin için ise GGG 70 

serisi malzeme kullanılmıştır.  

 

Dökümleri yapılmış parçalar (gövde, silindir bloğu ve zaman mili) ile diğer 

parçaların talaşlı imalatları yapılmıştır. Piston için alüminyum malzeme 

kullanılmıştır. Piston bilyeleri hazır parçalardan seçilmiştir. 

 

Zaman miline buji delikleri ve karbüratör bağlantı delikleri ve montaj delikleri açılıp 

montajı yapılmıştır.  

 

 

Resim 3.2.’de görüldüğü gibi imal edilen tüm parçaların montajı yapılmıştır. 

 

 

Resim 3.2. Eliptik Motorun ilk montajı (gövde kapalı) 

 

Marş motoru 
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Çalışma sırasında piston ve silindir iç yüzeylerinin sürekli olarak yağlanmasını 

sağlamak amacıyla silindir bloğuna yağ kanalları açılmıştır. Ayrıca ilk hareketin 

verilebilmesi için silindir bloğuna zincir dişli bağlantısı yapılmıştır (Resim 3.3). 

 

 

Resim 3.3. Eliptik Motorun ilk montajı (gövde açık) 

 

Silindir bloğu ve zaman mili yatakları alüminyum malzemeden imal edilerek 

gövdeye monte edilmiştir (Resim 3.3). 

 

İlk hareketi vermek için kullanılan elektrik motoru dahil olmak üzere tüm parçalar, 5 

mm kalınlığında malzemenin lazerde kesilmesiyle imal edilen şasi üzerine monte 

edilmiştir. 

 

Marş motoru 
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3.1.6. Prototipin çalıştırılması 

 

İmal edilen parçaların monte edilmesinden sonra prototip ilk olarak LPG ve benzin 

ile çalıştırılmıştır ( 

 

Resim 3.4, Resim 3.5), (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.).  

 

 

Resim 3.4. Eliptik Motorun prototipinin çalıştırılması (ön-sol görünüş) 
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Resim 3.5. Eliptik Motor prototipinin çalıştırılması (yan görünüş) 
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Prototipin çalıştırılması sonucunda silindir bloğu ile zaman mili arasındaki boşluktan 

silindirler arsasında kompresyon kaçağı olduğu ve ateşleme sonucunda emme 

girişinden yanmış yakıt-hava karışımının çıktığı görülmüştür ( 

Resim 3.6), (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). 

 

Resim 3.6 

 

Resim 3.6. Eliptik Motorun prototipinin çalıştırılması (kompresyon kaçağı) 

 

Sıkıştırma sonunda pistonun, zaman miline en yakın olduğu noktada oluşan yanma 

odasında sıkıştırılan yakı-hava karışımı, çalışma boşluğundan dışarıya sızmıştır. Bu 

durumda tam sıkıştırmanın sağlanamaması sebebiyle yanma verimli olamamıştır. 

 

Ayrıca yanma sonucunda oluşan yüksek basınçlı karışımın bir kısmı, aynı 

boşluklardan diğer silindirlere ve zaman milinin emme kanalından dışarıya atılmıştır.  
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3.1.7. Geleneksel pistonlu içten yanmalı motorlarla karşılaştırma 

 

Eliptik Motorun geleneksel pistonlu içten yanmalı motorlara göre avantajları 

şunlardır: 

• Krank mili ve dişlisi, kam mili ve dişilisi, manifoldlar, supaplar ve supaplarla 

birlikte kullanılan diğer doğrusal hareket elemanları, soğutma suyu ile ilgili 

parçalar olmadığından: 

• Sürtünme kayıpları daha azdır. 

• Mekanik verim daha yüksektir. 

• Motor hacmi daha küçüktür. 

• Daha hafiftir. 

• Yapımları daha kolay ve ucuzdur. 

• Parçaların montajı ve sökülmesi daha kolaydır. 

• Arıza yapma olasılıkları daha düşüktür. 

• Bakım ve onarımları daha kolay ve ucuzdur. 

• Motorun ilk harekete geçişi için gerekli enerji daha azdır. 

• Titreşim ve gürültü miktarı daha azdır. 

• Her silindir, silindir bloğu cinsinden 360 derecede bir iş yaptığından: 

• Motor çıkış gücü 2 kat daha faladır. 

• Güç ağırlığı 2 kat daha fazladır. 

• Motor hacmi daha küçüktür. 

• Pistonların hiçbir parça ile bağlantısı olmadığından ve tek eksende doğrusal 

harekete sahip olmadığından: 

• Ölü noktaların geçişi anındaki hareket kararsızlığı, motor hızının 

sürekliliğini olumsuz yönde etkilememekte ve motor daha dengeli 

dönebilmektedir. 

• Pistonların bu doğrusal hareketi motorun diğer elemanlarını etkilemez. 

Böylece sarsıntı ve güç kaybı önemli oranda azaltılmıştır. 

• Motor daha seri çalışır. 
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• Silindir sayısı artış oranı motor hacmi artış oranına çok az etki ettiğinden 

çok sayıya sahip silindirli motorların yapımına elverişlidir. 

• Hava soğutmalıdır. Motorun soğutulması için suya gerek yoktur. 

• Silindir çapı kadar olan emme ve egzoz kanallarının kesit alanından dolayı 

volümetrik verim daha yüksektir. 

 

Geleneksel pistonlu içten yanmalı motorlarda tutuşma gecikmesi göz önüne alınarak 

ateşleme ya da püskürtme işlemi piston üst ölü noktaya gelmeden belirli bir süre 

önce gerçekleştirilir. Bu durumda piston henüz üst ölü noktaya gelmeden iş zamanı 

başlamış ve piston belirli bir miktar alt ölü noktaya doğru itilmiş olur. Bu da motorda 

iş kaybına neden olur (Şekil 3.18), (73). 

   

 

Şekil 3.18. Geleneksel pistonlu motorlarda yanma olayı 

 

Ateşleme 

yanma aralığı =x+y 

x 

y 
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Eliptik motorda ise kayıt iç yapısının farklı biçimlerde yapılandırılması ile 

zamanların süresi ve pistonun alt ölü nokta ve üst ölü noktadaki konumları istenildiği 

gibi ayarlanabilir. Böylece piston üst ölü noktada yanma süresince sabit hacimde 

dönme hareketine devam edebilir. Şekil 3.19 

’da görüldüğü gibi piston, yeşil renkle gösterilen bölümde hareket ederken silindirle 

arasında hiçbir etkileşim olmamakla birlikte silindir bloğu merkezinde dönme 

hareketine devam etmekte ve böylece gerçek sabit hacimde yanma olayı 

gerçekleşmektedir. Sonuçta yukarıda ifade edilen iş kaybı söz konusu olmamakta ve 

termik verim daha da yükselmektedir.  

 

Eliptik Motorda pistonların hiçbir parçaya bağlantısı yoktur. Dolayısıyla geleneksel 

krank-biyel mekanizmalı motorlardaki gibi ölü noktaların değişmesi sırasında krank 

miline bağlı olan pistonun kütlesinin oluşturduğu atalet kuvvetinin olumsuz etkisi 

yoktur. 

 

 

Şekil 3.19. Eliptik Motorun tutuşma gecikmesi düşünülerek tasarlanan kayıtı 

Piston üst ölü 

noktada  yanma 

sürecinde sabit 

kalmaktadır. 
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4. İMAL EDİLEN PROTOTİPİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ  

 

Bir sonraki prototipin imal edilmesinde göz önüne alınması gereken önemli bilgiler 

ve çözüm önerileri elde edilmiştir. Bunlar: 

 

• Silindir bloğu ile zaman mili arasındaki kompresyon kaçağını önlemek için 

silindir bloğuna radyal ve eksenel kanallar açılarak bu kanallara yaylı 

segmanlar yerleştirilebilir ( 

Şekil 4.1,  

 

Şekil 4.1. Eliptik Motorun silindir bloğu segmanı 

 

• ). 

 

Şekil 4.1. Eliptik Motorun silindir bloğu segmanı 

 

 

 

Şekil 4.1. Eliptik Motorun silindir bloğu segmanı 

 

 

Silindir bloğu segman 

kanalları 
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Resim 4.1. Eliptik Motorun silindir bloğuna segman kanallarının açılması 

 

• Ayarlamalar için prototipin sıklıkla montajı ve sökülmesi gerekiyor. Bu 

işlemleri daha kolaylaştırmak için; 

 

• Resim 4.2’de görülen gövdenin açılmasını sağlayan sağ yandaki cıvata 

sayısı ikiden bire düşürülmelidir. 

Kayıt, tek parça olarak değil, gövde gibi iki parça halinde yapılandırılıp gövdeye 

monte edilmeli ve kayıtın gövde üst parçası ile birlikte açılıp kapanması 

sağlanmalıdır. Böylece altı adet cıvata sökülerek tüm motor elemanlarına ulaşılabilir 

( 

• Resim 4.2). 

• Üretilen hareket çıkış miline zincir dişli ile değil düz ya da helisel dişli 

ile aktarılmalıdır. 

Cıvata sayısı 1’e 

düşürülecek. 

Kayıt bir bütün olarak 

kullanılmayıp gövde 

gibi iki parça olarak 

yapılandırılacak ve 

gövde üst parçası ile 

birlikte açılabilecek. 
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Resim 4.2. Eliptik Motorun gövde üst parçası sağ bağlantı delikleri 

 

• Resim 4.3’te görüldüğü gibi gövde alt parçasının altına yağın depolanabilmesi 

ve soğuyabilmesi için karter görevi yapabilecek kanallar açılmalıdır. Bu 

durumda gövde alt parçasının modelinde değişiklik yapılmalıdır. 

 

 

Resim 4.3. Eliptik Motorun gövde alt parçasının iç görünümü 

 

• Eğer çarpma yağlama yapılacaksa gövde alt parçasının yanları kapalı olmalıdır.  

Bu durumda gövde alt parçasının modelinde değişiklik yapılmalıdır. 

 

İçten yanmalı motorların sıkıştırma oranı, püskürtme avansı ve/veya ateşleme avansı 

ve supap ayarı, motorun en çok çalışacağı motor çalışma rejimine göre ayarlanmıştır. 

Bu sebeple bu motor çalışma rejiminin dışına çıkıldığında motor performansında 

önemli oranda bir kötüleşme meydana gelmektedir. Belirli bir değerden sonra talep 

edilen motor çıkış gücü değiştiğinde sabit hacimdeki silindir içine gönderilen hava 
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veya yakıt-hava miktarı da değişeceğinden sıkıştırma oranı ve eşdeğerlilik oranı da 

değişir. Böylece motorun genel verimi düşer. 

 

Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için motor çalışma rejimi değiştiğinde emme 

zamanında silindir içine alınacak hava ve yakıt miktarını, sıkıştırma oranını, 

supapların açılma avansını, kapanma gecikmesini, açılma miktarlarını, ateşleme 

ve/veya püskürtme avansını ayarlayabilen motorlar geliştirilmiştir. 

 

Fakat geliştirilen bu motorlarda da, motor çalışma rejimi ne kadar değişirse değişsin, 

kurs hacmi sabit olduğundan, pistonun sabit olan alt ölü nokta ve üst ölü nokta 

arasında aldığı yol hep aynıdır. Böylece sürtünme gücü, motor çıkış gücünün 

azalması oranında azalmaz ve mekanik verim düşer. 

 

Eliptik Motorda ise Şekil 4.2’de görüldüğü gibi zaman mili içine yerleştirilecek 

parçalar ile emme ve egzoz kanalı açılma avansı ve kapanma gecikmesi ile miktarları 

otomatik olarak ayarlanabilecektir. Böylece bütün çalışma rejimlerinde en iyi yakıt 

ekonomisi sağlanacaktır. 

 

 

Zaman mili iç 

parçaları 

Buji akımı 

taşıyıcı 
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Şekil 4.2. Eliptik Motorun zaman mili iç parçaları 
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Ayrıca Eliptik Motorda kayıt, gövde içerisinde ileri-geri hareket ettirilebilecek 

şekilde ve konik biçimde yapılandırılırsa pistonların alt ve üst ölü noktaları ve 

silindirlerin içine girme ve çıkma miktarları da değişecektir (Şekil 4.3). Böylece 

Şekil 4.4’te görüldüğü gibi motor çalışma rejimi değiştiğinde motorun kurs hacmi ve 

yanma odası hacmi, motordan talep edilen motor çıkış gücüne göre ayarlanacaktır.  

 

 

Şekil 4.3. Eliptik Motorun değişken kurs hacmi için kayıt tasarımı 

 

 

Şekil 4.4. Eliptik Motorun değişken silindir hacmi uygulaması 

En yüksek 

silindir hacmi 

En yüksek 

silindir hacmi 

En düşük 

silindir hacmi 

En düşük 

silindir hacmi 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada eliptik motorun parametrik hesaplamaları, tasarımı, modelleme ve 

simülasyon işlemleri yapılmıştır. Parametrik hesaplamalar sonucunda prototipi imal 

edilen içten yanmalı, serbest pistonlu, dört silindirli ve 0,00013 m3’lük toplam 

silindir hacmine sahip olan Eliptik Motorun 20,3 kW güce sahip olması gerektiği 

ortaya çıkmıştır.  

 

Sanal ortamda motorun çalışabilirliği simülasyonlarla ortaya konduktan sonra ilk 

prototipin imalatı gerçekleştirilmiş ve montajı yapılıp çalıştırılmıştır.  

 

İmalat ile ilgili bazı sorunlar sebebiyle hassas bir imalat söz konusu olamamıştır. Bu 

sorunların başında eliptik bir biçime sahip olan kayıtın imal edilmesi gelmektedir. 

İkinci prototipte bu kayıt dik işleme tezgahında imal edilecektir. 

 

Çalıştırma sonucunda silindir bloğu ile zaman mili arasında kompresyon kaçağı 

meydana gelmiştir. Bir sonraki prototipin imalatında göz önüne alınmak üzere 

kompresyon kaçağına sebep olan ve prototipin çalışmasını olumsuz etkileyen iki 

unsur tespit edilmiştir. 

• Silindir bloğu ile zaman mili arasındaki boşluğun hassasiyeti. Bu boşluğun 

0,03mm’den fazla olması durumunda kompresyon kaçakları oluşmaktadır. 

0,02mm’den az olması durumunda ise yağlama sorunu ile karşılaşılabilir.  

• Yanma odasında bulunan ve zaman miline açılan buji alt deliğinin ölçüsü. Bu 

deliğin çapı en az iki silindir arasında kalan et kalınlığından daha küçük 

olmalıdır. 

 

Bu çalışma, alternatif motorlardan biri olan Eliptik Motorun tasarımı ve imalatı 

konusunda çalışma yapmak isteyenlere bir kaynak niteliği taşıyacaktır. 
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