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	Aşağı Açılır Kutu1: [Makina Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Pınar OLĞUN
	Text12: Benzin Motoru Tasarımı için Bilgisayar Programı Geliştirilmesi 
	Text20: Bu çalışmada benzin motorlarının tasarım hesapları MATLAB programlama dili yardımı ile yapılmıştır. Motor tasarımı çok karmaşık hesapları gerektirdiğinden ve motorlar yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğundan, tasarım geçmişten gelen benzer motorların tasarımları ile ilgili birikimlerin kullanılmasına dayalı ampirik bir hesap yöntemine dayanmaktadır. Tasarım hesaplarının çok sayıda ampirik formül ve seçilmesi gereken katsayılar içerdiğinden, bu işlemlerin bir bilgisayar programı ile daha kolay ve hızlı yapılabileceği fikri bu tez çalışmasının yapılmasında etken olmuştur. Çalışmanın esası Prof. Dr. Orhan DURGUN tarafından geliştirilen ve KTÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalında çalışmakta iken hazırlanan “Motor Elemanları Tasarımı” dersine dayanmaktadır.	Program genel olarak iteratif bir yaklaşıma sahiptir. Program koşturulduğunda tasarımı yapılması istenen motorun nasıl bir motor olması istendiği (ekonomik halk tipi veya yüksek performanslı güçlü vb. gibi) dikkate alınarak ilk olarak karşımıza çıkan ekrana motorun devir sayısı (d/dk cinsinden), gücü (kW cinsinden) ve sıkıştırma oranı bilgileri girilir. Programın gerekli hesaplamaları yapması ve grafikleri çizdirmesi beklenir. Yapılan hesaplamalar sonucu bazı değerler benzer motorların standart değer aralıklarında çıkmaz ise program uyarı verir ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını ister. Yapılan düzenlemeler sonucu program yeniden koşturularak istenilen değerler ve yeni grafikler elde edilir. Her konu başlığının kendi sonuçları ‘.txt’ olarak ayrı bir metin belgesine kaydedilir. 
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