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ÖNS ÖZ 

Her  şeyden önce,  beni  kendi  güçl eri ni n üst ünde bir  çaba sarf  ederek bu günl ere getiren,  en 

büyük sı kı ntıları nı  dahi bana beli  et me meye çalışan,  bana dai ma en öne mli ni n hatta t ek 

öne mli ni n ben ol duğu mu hi ssettiren,  dual arı yl a her  za man yanı mda ol an,  beni m sı kı ntıları ma 

benden daha çok üzül en,  beni  sürekli  t eşvi k ederek yüksek lisansa başl a mamı  sağl ayan ail e me 

çok teşekkür edi yorum.  

Yıllarca bana hep ol madığı m bir  kişi ymi ş  gi bi  bakan,  benden hep başarılar  bekl eyerek beni 

moti ve eden,  her  za man bana karşı  pek de hak etmedi ği m bir  saygı  göst eren t üm akrabal arı ma 

da mi nnetleri mi sunuyoru m 

Ayrı ca,  yıllardır  beraber  ol duğu muz,  bana yal nı zlığı n ne de mek ol duğunu hissettir meyen,  her 

şeyleri ni  beni ml e payl aşan ar kadaşl arı ma,  Bur han Tür kyıl maz,  Akgün Kal kan,  ve  Ser kan 

Us’a, yanı mda ol dukl arı içi n ne kadar mutl u ol duğu mu söyl e mek isteri m.  

Aynı  za manda,  genç bir  mühendisi n hayatı ndaki  en belirsiz döne m ol an mezuni yet  yılları mda 

karşı ma çı kan ve he m gelecek ile al akalı  kaygıları mı  ort adan kal dıran hem de  t ecrübesi  ve i ş 

ahl akı yl a beni  sürekli  daha i yi  ol ma  yol unda zorlayan,  eski  şefi m,  yeni  i ş ort ağı m ve  dai ma 

ağabeyi m olan Ah met F. Açı kgöz’e de sonsuz teşekkürler edi yorum.  

Son ol arak t ez çalış ma m sırası nda benden yar dıml arı nı  esirge meyen Fırat  Oğuz EDİ S’  e  de 

teşekkür ü bir borç bilirim.  
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ÖZET 

Çalış manı n a macı  askı  dur umundaki  bir  rot or  etrafı ndaki  akış  al anı nı  Hesapl a malı  Akı şkanl a 

Di na mi ği  Yar dı mı yl a tahmi n edebil mek ve kullanılan yönt e mi  heli kopt er  r ot or  çifti ne 

uygul a maktır.  Çalış manın il k böl ümünde  bur ulması z,  ok açısız,  di kdörtgen i z düşü müne 

sahi p,  açı klı k oranı  6 olan ve NACA 0012  kanat  pr ofili nde ol uşan bir  rot or  i ncel enmi ştir. 

Çalış manı n i ki nci  kı s mı nda i se ROBI N i si mli  model  hel kopt er  i ncel enmi ştir.  Bu modell eri n 

seçil mesi ni n nedeni  literat ürde bu modellerle al aklı  deneysel  verileri n bul unması dır. 

Çalış mada araç ol arak FLUENT i si mli  yazılı m kullanıl mı ştır.  Bu yazıl ı m sonl u haci ml er 

yönt e mi ni kullanan bir yazlı mdır.   

Çalış manı n il k böl ümünde r ot ordan yet eri nce uzakt a bul unan sı nırlara verilen sı nır  şartı nı n 

akış  al anı na et kisi  ve uyuş maz ağ ara yüzün  kullanılabilirliği  i ncelenmi ştir.  Bu ti p 

çalış mal arda karşılaşılan en büyük pr obl e ml erden biri  ol an uç girdabı nı n sayısal  yayı nı mı nı 

azaltabil mek i çi n özel  bir  sayısal  ağ yapısı  kullanıl mı ştır.  Rot orun dönmesi  Çokl u  Eksen 

Takı mı  Yönt e mi yl e belirtil mi ş  ve za mandan bağı msı z bir  çözü m alı nmı ştır.  Topl a m üç 

değişi k dur umun  analizi yapıl mı ştır.  İl k dur um taşı ması z düşük Mach sayılı,  i ki nci  dur um 

taşı malı  düşük Mach sayılı  üçüncü dur um i se taşı malı  ve yüksek Mach sayılı dır.  Analizl er 

sonucunda il k i ki  dur um bası nç katsayısı  dağılı mı  i çi n deneysel  verilere ol dukça yakı n 

çı kmı ştır.  Üçüncü dur umda  i se uyuş ma bu kadar  i yi  değil dir.  Akı ş  al anı ndaki  şok dal gası 

yakal ana ma mı ştır.   Ek ol arak uç girdabı nı n çok çabuk gücünü yitirdi ği  gözl enmi ştir.  Ayrı ca, 

sı nır  şartı  t anı ml a mal arını n ve ara yüz kullanı mı nı n çözü mü ol umsuz yönde et kile me di ği  de 

gözl enmi ştir. 

Çalış manı n i ki nci  böl ümünde i se r ot or-gövde konfi gürasyonu i ncel enmi ş  ve el de edil en 

sonuçl ar  deneyl erle karşılaştırıl mı ştır.  Askı  duru mnda r ot orun i ndükl ediği  akışkan gövde 

etrafı nda za man bağlı  bi r  akı m karakt eristi ği  ol uşt urduğu i çi n Çokl u Eksen Takı mı  Yönt e mi 

bu dur umda çok i yi  sonuçl ar   ver me mi ştir.  Bu nedenl e za mana bağlı  analizl er  de yapıl mı ş  ve 

çalış maya eklenmi ştir. 
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SUMMARY 

Ai m of  t he st udy i s  t o cal culate a  r ot or  fl ow fiel d i n hover  by usi ng Co mput ati onal  Fl ui d 

Dyna mi cs  and t o appl y the met hod t o a r ot or-fusel age confi gurati on.  In t he first  part  of  t he 

st udy,  a t wo bl aded,  untwi st ed,  ri gi d r ot or  whi ch has  aspect  rati o of  6 i s  i nvesti gat ed.  The 

bl ade secti ons  are made of  NACA0012 airfoils and t he bl ade has  a rect angul ar  pl anf or m.  The 

reason of  t his  choi ce i s t hat  t here i s  a l ot  of  experi ment al  dat a f or  t he r ot or.  FLUENT,  a 

comput ati onal fl ui d dynami c code whi ch uses fi nite vol u me met hod was used as a t ool.  

The effecti veness  of  t he boundary conditi ons  t ype defi ned on a  far  fiel d boundar y and non 

conf or mal  gri d i nt erface i s  also i nvesti gat ed.  A speci al  mesh was  used i n or der  t o mi ni mi ze 

the nu meri cal  diffusi on of  t he ti p vortex,  one of  the bi ggest  pr obl e ms  f or t his  ki nd of  st udy. 

Rot ati on of  t he r ot or  i s  defi ned usi ng Multi pl e Reference Fra me and st eady cal culati ons  were 

perfor med.  I n t ot al,  fi ve different  fli ght  conditi ons  were cal culated.  First  one i s  a non-lifti ng 

case wit h a l ow ti p Mach nu mber,  second one  and f ourt h one are lifti ng cases  wit h l ow ti p 

Mach nu mber  and t he third one and t he fift h one are lifti ng cases  with a  hi gh ti p Mach 

nu mber.  

Cal cul at ed pressure coefficients  for  l ow mach nu mber  cases  are well  agreed wit h 

experi ment al  dat a,  alt hough,  t hat  of  hi gh mach number  one i s  not  so good.  Shock wave  coul d 

not  be capt ured i n t he tip r egi on of  t he r ot or.  In additi on,  it  i s  realized that  t he ti p vort ex 

di ssi pat ed qui ckl y.  Mor eover,  it  i s  observed t hat  t he used boundary conditi ons  and non 

conf or mal gri d i nterface is suitabl e for t his ki nd of calcul ati on.  

In t he second part  of  t he st udy,  a r ot or  f usel age confi gurati on i s  i nvesti gat ed usi ng Multi pl e 

Reference Fra me  met hod.  Concl usi on i s  t hat  it  is  not  appr opriate t o use Multi ple Reference 

Fra me Met hod t o capt ure t he fl ow fi el d around t he f usel age because of  the fact  t hat  t he fl ow 

induced by r ot or  causes  strong unst eadi ness.  Therefore,  unst eady cal culations  have been done 

and compared t o experi ment al dat a.    
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1. GĠ RĠ ġ 

1. 1 Fi zi ksel Te mell er 

Heli kopt er,  sabit  kanatlı  hava araçl arı ndan daha fazl a manevra kabili yeti  olan döner-

kanatlı  bir  hava aracı dır. İl eri ye doğr u uç ma  özelliği nden başka tır manabi l me,  di key 

ol arak al çal abil me,  geri ye uçabil me ve havada asılı  kal ma gi bi  özelli kleri  de vardır. 

Sabit  kanatlı  bir  uçak ve  heli kopt er  arası ndaki  öne mli  farkl ardan iki ncisi  i se 

heli kopt er  rot orunun t aşı ma,  it ki,  kontrol  kuvvetleri  ve mo mentl eri ni n 

yaratıl ması ndan soruml u ol ması dır.  Heli kopt erlerde gör ül en bu karakt eristikl er  aynı 

ağırlı ktaki  bir  uçağa göre daha fazl a güç gereksini mi  ol uşt ur makt a ve aerodi na mi k 

açı dan kar maşı k bir durum yarat makt adır. 

Rot or pal aları temel olarak üç görev görürler: 

1.  Heli kopt er ağırlı ğı na eşit aerodi na mi k taşı ma yaratırlar. 

2.  Ma nevral arda ve il eri ye doğr u ol an uçuşl arda araç sürükl e mesi ni  yenecek 

itici kuvveti yaratırlar. 

3.  Heli kopt eri n yüksekli ği ni  ve pozisyonunu kontrol et mek i çi n gerekli  mo ment 

ve kuvvetleri yaratırlar. 

Bi r  heli kopt er  rot orunun etrafı ndaki  akış  birkaç açı dan sabit  bir  kanadı n etrafı ndaki 

akıştan farklı dır.  Bunun nedenl eri nden biri  iz böl gesi  yapıları nı n akış  al anı 

üzeri ndeki  et kileri ni n ol dukça farklı  ol ması dır.   Sabit  kanatlı  bir  uçakt a ortaya çı kan 

uç girdapl arı  ve girdap t abakası  kanattan hı zlı  bir şekil de yayılır.  Kanat  yakı nı ndaki 

akış  al anı  üzeri nde i z böl gesi  geometrisi ni n etkisi  küçükt ür,  basit  bir  katı  nal 

girdapl arı  siste mi  kullanılarak kanat  düzl e mi ndeki  aşağı  doğr u akı m kol ayca 

hesapl anabilir.  Heli kopt er  rot orları nda i se özelli kle asılı  kal ma  ve  düşük hı zl arda il eri 

harekette i z böl gesi  rot or  di ski ne çok yakı n kalır.  Bu nedenl e i z böl gesi yapı sı nı n 

modellenmesi  r ot or  di ski düzl e mi nde i ndükl enmi ş hı zı n hassas  ol arak modellenmesi 

içi n öne mli dir. 



 2 

Ek ol arak,  pal a dönüşü hız al anı nı n radyal  doğr ultuda unifor m ol ması nı  engeller.  Bu 

ol ay t aşı manı n pal al arı n uç  kı s mı nda yoğunl aşması na neden ol ur.  Fi ziksel  ol arak 

taşı manı n pal a uçl arı nda sıfır  ol ması  gerekli dir,  bu nedenl e açı klı k boyunca uç 

yakı nl arı nda yüksek bir kal dır ma gradyeni  gör ülür  ve uç kı sı mda güçl ü girdapl ar 

ol uşur,  bunl ar  pal al arı n birkaç vet er  uzaklı ğı nda,  ar ka t arafta birleşi p yoğunl aşırlar 

ve Şekil 1. 1’de görülen rot or iz böl gesi ni ol uşt ururlar.  

 

Şekil 1. 1  Uç girdabı nı n yapısı [1] 

 

Daha önce de belirtildi ği ve  Şekil  1. 1’de gör ül düğü gi bi  bu güçl ü uç girdapl arı  il eri 

uçuş ve asılı kal ma duruml arı nda rot or diski ne yakı n kalırlar.  

Gi r dap siste mi ni n r ot or  diski ne bu yakı nlı ğı  belirgin ol arak pal al arı n hücum açıları nı 

ve pal a yükl e mesi ni  değiştirirler,  sonuç ol arak üç boyutl u ve kar maşı k ol an 

indükl enmi ş  bir  hı z al anı ort aya çı kar.  Düşük hı zlı  al çal mal arda,  girdap sistemi  r ot or 

boyunca süpür ül ür  ve palal arla bu uç girdapl arı  arası nda güçl ü bir  et kileşim meydana 

çı kar.  Söz konusu pal a girdap et kileşi mi  ( PGE)  böl gesel  akış  koşulları nda ani 
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değişi klikl ere sebep ol ur ve  aerodi na mi k kayı pl arın,  ses  ve yapısal  titreşi mi n ana 

kaynağı dır. 

Yüksek hı zlı  ileri  uçuşl arda yeni  güçl ükl er  ortaya çı kar.  Bunun sebebi  Şekil  1. 2’den 

gör ül düğü gi bi  rot or  akış al anı nı n r ot or  di ski ni n mer kez çi zgisi ne göre büyük oranda 

asi metri k ol ması ve daha kar maşı k bir iz böl gesi ne maruz kal ması dır. 

 

Şekil 1. 2 İleri uçuş hali nde bölgesel hı zları n değişi mi [1] 

 

İlerleyen pal a transoni k akış  koşulları ndadır,  bu da şok ol uşumu ve  şok sınır  t abaka 

et kileşi ml eri ne neden olur.  Pal anı n çı kış kenarı nda,  i ç kı sı mda akış  koşulları  t ersi ne 

dön müşt ür.  Pal anı n daha dı şa doğr u ol an kısı ml arında,  l okal  dönüş  hı zı  ileri  doğr u 

ol an hı zı n üst esi nden gel ecek kadar  büyük de ol sa,  pal a gerekli  ol an kal dır mayı 

sağla mak i çi n hal a yüksek hücu m açıları nda çalış mak zor undadır  ki  bu da t ut un ma 

kaybı na neden ol ur.  Akı şı n ve pal a hareketi ni n belirsizli ği  nedeni yl e pala durağan 

taşı ma kaybı yeri ne titreşi ml ere neden ol an di na mi k taşı ma kaybı na mar uz kalır. 
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Ana  r ot ordaki  bu et kilere ek ol arak,  asılı  kalma  ve  düşük hı zl arda ileri  uçuş 

dur uml arı nda uç girdapl arı gövdeyi et kileyecektir. 

 

 

Şekil 1. 3 İleri uçuş hali ndeki bir heli kopt eri n etrafı ndaki akış alanı ve ti pi k probl e ml er [2]  

Teori de,  Şekil  1. 3’te gösterilen ve yukarı da bahsedilen güçl ükl eri  i çeren r ot or  akı ş 

al anı,  di ğer  sayısal,  analiti k f or mül asyonl ar  ve deneysel  gözl e ml erden gel en ek 

bil giler  kullanıl madan,  temel  kor unu m kanunl arını  baz al an ana prensi pl er  il e 

bul unabilir.  

İz böl gesi  il e il gili  karmaşı klı kl ar  rot or  akışı nı Hesapl a malı  Akı şkanl ar  Di na mi ği 

( HAD) probl e ml eri ni n en zorl ul arı ndan biri hali ne getir mi ştir. 

1. 2 Asılı Kal ma ve Ġleri UçuĢ Analiz Yönte ml eri  

Yıllar  boyunca asılı  kalma  ve  il eri  uçuş  al anı nda bir  çok çalış ma yapı l mı ştır.  Bu 

böl ümde asılı  kal ma ve il eri  uçuş  dur uml arı nı n sayısal  ol arak modellen mesi  i çi n 

kullanılan yönt e ml er den bahsedilecektir.  

1. 2. 1 Mo ment um t eorisi 

Rot orun modellenmesi  içi n en basit  yönt e m i lk ol arak Ranki ne [ 3]  tarafı ndan 

bul unan daha sonra Froude [ 4]  t arafı ndan geliştirilen mo ment um t eorisi dir.  Bu 
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teori de mot or  akti vat ör  bir  disk ol arak modellenmekt edir.  Rot or  di ski ni n hızı  sabit  ve 

unifor m kabul  edil mektedir.  Kütle,  eksenel  mo ment um ve enerji ni n kor unu mu 

sağlanır.  Pal anı n pr ofili  ve dal ga sürükl e mesi  kaynaklı  güç kayıpl arı,  uç 

kayı pl arı, akış al anı ndaki döngül er  ve unifor m ol mayan i ndükl enmi ş  hız et kileri 

ihmal  edil mi ştir.  Sonuç olarak bu t eori  güç katsayısı  ve r ot or  di ski ndeki  i ndükl enmi ş 

hı z i çi n ancak kaba bi r  yakl aşı mda bul unabilmekt edir.  Mo ment um t eorisi  güç 

gereksi ni mi ni n kabaca t ahmi ni  i çi n uygundur,  rot or  t asarı mı  i çi n uygun değil dir. 

Bunun sebebi  pal a sayısı,  kullanılan kanat  kesiti,  burul ma dağılı mı  ve pal anı n i z 

düşüm şekli gi bi det ayları içer me mesi dir. 

1. 2. 2 Pal a-ele man teorisi 

Mo ment um t eorisi ndeki  bu eksi kli kler  1900’leri n başı nda  Dr ze wi ecki  [ 5],  Rei ssner 

[6]  ve Gl auert  [7]  t arafı ndan pal a el e man t eorisi nin geliştiril mesi ne neden ol muşt ur. 

Bu t eori,  pal a sayısı,  iz düşüm şekli,  radyal  bur ul ma  dağılı mı,  kesit sür ükl e me 

karakt eri  ve sı kıştırılabilirli k kayı pl arı nı  göz önüne al makt adır.  Bu t eori  mo ment um 

teorisi ne göre büyük bir geliş me  sağl asa da uç  kayı pl arı nı  göz önüne almaz  ve  it ki 

kuvveti ni n ol uşt urul masında pal anı n uç kı s mı nın i ç kı sı m kadar  et kili ol duğunu 

kabul  eder.  Gerçekt e uç,  belirli  bir  hücu m açısı nda daha az it ki  sağl ar.  Bu nedenl e bu 

met ot  a mpiri k uç kaybı  ve  akış  al anı ndaki  döngülerden meydana gel en kaybı  hesaba 

kat an modeller ile beraber kullanılır.  

1. 2. 3 Birleştiril mi ş pal a-eleman ve mo ment um ( BPEM) yönt e mi  

Bu yönt e m mo ment um t eorisi ndeki  en büyük hat a kaynağı  ol an r otor  di ski nde 

unifor m akış  kabul ünü ortadan kal dırır.  Asılı  kalma  dur umunda r ot or  i z böl gesi ni n  

iç i çe geç mi ş  hal kal ardan ol uşt uğunu,  il eri  uçuşt a i se katı  eğril mi ş  helislerden 

ol uşt uğunu kabul  eder.  İz böl gesi ni n bu t e msili  düşük itiş  dur uml arı nda yet erli dir, 

ancak Şekil  1. 4’te gösteril di ği  gi bi  uç girdap yapısı nı n belirgi n ol arak değişti ği 

yüksek itiş duruml arı nda yet ersiz sonuçl ar ver mektedir. 
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       Şekil 1. 4 Gel eneksel iz bölgesi modeli. Şekil de yoğun uç  

girdabı ve girdap tabakası görül ebilir. [8] 

1. 2. 4 Girdap teorileri 

Radyal  akıştaki  uç girdabı  bozul mal arı ndan kaynakl anan ünifor m ol mayan 

değişi klikl eri  göz önüne al mak i çi n girdap t eorileri  geliştiril mi ştir.  Bu met otlarda 

indükl enmi ş  akışı  hesapla mak i çi n Bi ot- Savart  kanunu kullanıl mı ştır.  Robin Gr ay [ 8] 

1955 yılı nda bir  i z bölgesi  modeli  öner mi ştir.  Gray’i n modeli ni n ampi ri k bir 

uzantısı nı  yarat mak i çi n Landgrebe ve Cheney [9]  farklı  i z düşüm şekline,  pal a 

sayısı na ve bur ul ma dağı lı mı na sahi p r ot orlarda bir  di zi  deney gerçekl eştirmi ştir.  Bu 

modeller duman ile akış izl enmesi ne dayalı deneysel temelli modellerdi.  

Bil gisayarları n gelişen özelli kleri yl e,  i z böl gesini n böl gesel  hı zlarda serbest çe 

haraket  edebil di ği,  serbest  i z böl gesi  modeli ni kullanan başarılı  girdap yapı sı 

modelleri  yapıl mı ştır.  Serbest  i z böl gesi  modelleri Scul l y[10],  Su ma  [ 11, 12],  Bliss  ve 

Mi ll er  [13]  t arafı ndan geliştiril mi ştir.  Bu met otlarda uç girdabı  bir  di zi doğr usal 

girdap i pli kçi kl eri  ol arak modellenmi ştir  ve Lagrangi an bir  t ekni k kull anılarak 

izlenmekt edir.  Serbest  iz böl gesi  modelleri,  ileri  uçuşt a r ot or  i z böl gesi ni n  

kendi nden kaynaklı  bozun mal arı nı  di kkate almakt adır.  Girdap yönte mi nde i z 

böl gesi,  düz veya eğrisel  el e man sahi p kafes  yapıları na ayrı kl aştırılan girdap çi zgileri 

ol arak modellenir.  İz böl gesi ndeki  her  bir  kafes  el e manı nı n döngü gücü,  pal a 

üzeri ndeki  döngü kuvveti  t arafı ndan ayarlanır.  Gi r dap yönt e mi ni n avantajı  t üm i z 
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böl gesi  el e manl arı nı n gücü ve yeri ni n bili nmesi dir.  Böyl ece i z böl gesi  nedeni yl e pal a 

üzeri nde i ndükl enen hı z al anı hesapl anabilir.  

Landgrabe [ 14]  r ot or  i z böl gesi ni,  değişi kli ğe uğrama mı ş  helisel  girdap t abakal arı  ve  

değişi kliğe uğra mı ş  i z böl gesi  geo metrisi  üzeri ne kur ul u ol an kl asi k riji d i z böl gesi 

modeli yle hesapl a mı ş  ve riji d i z böl gesi  üzeri nde büyük mi kt arda değişi m ol duğunu 

gözl e ml e mi ştir.  Sonraki  za manl arda  Landgrabe [15]  önceden t anı mlı  bir i z böl gesi 

ol uşt urabil mek i çi n deneysel  verilerden yararlanmı ş  ve daha önceki  çalışması na göre 

hassasi yeti n ol dukça arttığı nı  gör müşt ür.   Daha sonra i se askı  hali ndeki r ot or  i çi n 

önceden t anı mlı  i z bölgesi  modelleri nde kullanılabilecek genelleştirilmi ş  bir  i z 

böl gesi  modeli  ol uşt urabil mek i çi n  bir  çok farklı  rot orun deneysel verileri ni 

kullanmı ştır.   Egolf  ve Landgrabe [ 16]  il eri  uçuş  hali ndeki  bir  rot or  i çi n benzer  bir 

yönt e m kullanmı şl ardır.  İleri  uçuş  dur umu i çi n çok fazl a deneysel  veri  ol madı ğı ndan 

model  el deki  deneysel  verilerle  kl asi k riji d  i z böl gesi  değişi mi ni n mat e mati ksel 

hesapl a ması nı n birleşi mi ne dayan makt aydı.  Beddoes  [ 17]  değişi kliğe uğra ma mı ş  i z 

böl gesi ni   ve  i z böl gesi  el e manl arı nı n düşey  depl as manl arı nı   düzelt mek a macı yl a 

ol uşt urul muş  değişi m denkl e m si ste ml eri ni  kullanarak,  ileri  uçuşl ar  i çin basit  bit 

önceden t anı mlı  i z bölgesi  yönt e mi  ol uşt ur muşt ur.  Bu model  serbest i z böl gesi 

modelleri yle uyu m göster mi ş  ol ması na rağmen hesapl a ma bakı mı nda çok daha 

düşük gereksi ni ml eri olan bir model di.  

Hesapl a ma hı zl arı  arttı kça gerçek serbest  i z böl gesi  modelleri ni n ol uşumuna yöneli k 

bekl entiler  de art mı ştır.  Ser best  i z böl gesi  üzerine yapılan il k çalış mal ar  Cl ark ve 

Li eper  [ 18]  t arafı nda 1970 yılı nda yüksek t aşı ma kapasitesi ne sahi p heli kopt erl er  i çi n 

yapıl mı ştır.   Çalış mal arında düz  çi zgi  girdap ipli kçi kl eri yle t e msil  edilen  t e mel 

helisel  i z böl gesi  şekli  i le başl a mı şlar  ve i z bölgesi ni n za man ile yayılması na i zi n 

ver mi şlerdir.  İz böl gesi  şekli ni n za man ile değişimi n dur ması nı  da yakı nsa ma  kriteri 

ol arak kullanmı şl ardır.  Yakl aşı k ol arak aynı  za manl arda Sadl er  [ 19]  r ot or  pal al arı nı n 

iz böl gesi  ol madan hareket e başl a ması na ve i z böl gesi ni n za man i çi nde 

kendili ği nden ol uş ması na i zi n veren bir  model  geliştir mi ştir.  Yoğun  bir sayı sal  ağ 

kullanarak gayet  ol uml u sonuçl ar  el de et mi ştir.  Ancak sayısal  ağı n yoğunl uğu 

nedeni yl e kullanılan modeli n hesapl a ma gereksi niml eri çok yüksektir.  
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1. 2. 5 Taşı yı cı yüzey ve panel yönt e ml eri 

Daha önce sözü edilen met otları n ( pal a el e man t eorisi,  BPEM,  girdap t eorileri)  hepsi 

kesit  yük bil gisi ne,  dina mi k t aşı ma  kaybı nı  ve za mana bağlı  pal a iz böl gesi 

et kileşi ml eri ni  i çeren modellere i hti yaç duyarl ar.  Bu gereksi ni ml er  il eri  düzey t aşı ma 

yüzeyi  ve panel  met odları  kullanılarak azaltılmı ştır.  Kocurek ve Tangl er  [ 20], 

Shenoy [ 21],  Su mma  ve Cl ark [ 22],  Kwon [23],  i ç girdap geo met risi  ve uç 

girdapl arı nı n önceden belirlenmi ş  veya serbest  i z böl gesi  t e msilleri  il e r ot orun t aşı ma 

yüzeyi  hesapl arı nı  yapmı şl ardır.  Önceden belirlenmi ş  i z böl gesi  t e msili  basit  ve 

et kili dir  ancak uygul anabilirliği  deneyl erde kullanılan r ot orları n geometrisi ne benzer 

rot orlarla sı nırlıdır. 

1. 2. 6 Sonl u farkl ar potansi yel akış yönt e ml eri 

HAD’ ndeki  geliş mel er  ve bil gisayarları n artan hı zları  ve hafızal arı  il e akışlardaki 

doğr usal  ol mayan et kenleri  ana prensi pl ere dayanarak çözüme  dahil  et mek mü mkün 

hal e gel mi ştir.  70’leri n başl arı nda Caradonna ve Isom [ 24]  t aşı ma sağl a mayan, 

havada asılı  kal an,  dairesel-yay kesitler  i çi n transoni k ufak bozun mal ar  (TUB)  i çi n 

hesap yap mı şl ardır.  Ballhaus  ve Caradonna [ 25]  uç şekli ni n et kileri ni  araştır mak i çi n 

aynı  anl ayışı  kullanmı ştır.  Caradonna ve Isom [26]  t aşı ma sağl a mayan r ot orl arda 

ileri  uçuş  hesapl arı  i çi n aynı  yö mt e mi  kullanmıştır.  Kal dır ma  sağl ayan i l k TUB 

hesapl arı  Caradonna  [ 27]  t arafı ndan yapıl mı ştır.  Bu yakl aşı mda girdap i z böl gesi ni n 

et kileri  hücu m açısı  dağı lı mı na bağlı  bir  t abl o olarak ayrı  bir  pr ogra m kullanılarak 

modellenmi ştir.  Tung,  Caradona ve Johnson  [ 28]  ayrıca  aeroel astik etkileri  i çi ne 

kat an met otlar geliştir mi şlerdir.  

TUB t eorileri ndeki  i nce kesit  kabulleri ni  kal dır mak i çi n,  80’l eri n başı nda t a m 

pot ansi yel  t eorileri  geliştiril mi ştir.  Sürekli  yada sanki  sürekli  t a m pot ansi yel  akış 

çözücül eri  il k defa yazılmı ştır.  Bunu t aki p eden Sankar  ve Pri chard [ 29],  Sankar 

[30],  Strawn [ 31],  Strawn ve Caradonna [ 32]  t arafından za mana bağlı  t a m pot ansi yel 

akış  çözücül eri  geliştirilmi ştir.  TUB met otları nda ol duğu gi bi  rot or  i z böl gesi  et kileri 

daha önce t anı ml anmı ş bir  i z böl gesi  modeli  kullanılarak yada dı şarı ndan 

hesapl anarak verilen  serbest bir iz böl gesi modeli kullanılarak modellenmi ştir. 
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1. 2. 7 Eul er ve Navi er- Stokes yönt e ml eri 

Ta m pot ansi yel  çözücüleri n akıştaki  girdapl ar  ve şok dal gal arı  kaynaklı et kileri  ve 

topla m bası nç kayı pl arını  hesapl aya ma ma  gi bi bazı  yet ersizli kleri  vardır.  Bunl ar 

sadece i zentropi k kabul ler  nedeni yl e ort a seviyede şokl ar  barı ndıran t ransoni k 

akışları  analiz edebilirler.  Vi skoz et kiler  sadece sınır  t abak düzelt mesi  ol arak hesaba 

katılır.  

Bu kı sıtla mal arı n üst esi nden gel ebil mek i çi n 80’leri n ort aları nda ve sonl arı na doğr u 

Eul er  ve Navi er- St okes  met otları  geliştiril mi ştir. Bu met otlar  ana prensip bazlı dır 

(kütle,  mo ment um ve enerji  kor unumu denkl eml eri)  ve sonl u farkl ar  veya sonl u 

haci m met otları nı  kullanarak denkl e ml eri  çözerler.  Di ğer  yönt e ml ere nazaran çok 

daha det aylı  sonuçl ar  ver mel eri ne karşı n kullanı mı  sı nırlayan bazı  dezavant ajlara 

sahi ptir.  Hesapl a ma kapasitesi  günden güne artsa bile i z böl gesi ni n kar maşık yapısı, 

doğr u sonuçl ara ul aş mak i çi n yüksek hesapl a ma gücü gerektirir.  Bunun yanı nda 

kullanılan al gorit mal ar yüksek mi kt arda sayısal  vi skozite barı ndırdığı ndan uç 

girdapl arı  fi zi ksel  ol mayan bir  şekil de yayı nı ma uğrarlar.  Bu yayı nı mı  azalt mak i çi n 

yüksek dereceden al gorit mal ar  kullanıl malı  veya yüksek yoğunl ukl u sayısal  ağ 

ol uşt urul malı dır.  

İl k Eul er  kodl arı  Sankar [ 33],  Agar wal  ve Dese [ 34]  t arafı ndan i zol e r otorlar  i çi n 

yayı nl anmı ştır.  O za manki  sayısal  hesapl a ma kısıtları   nedeni yl e ancak pal anı n 

etrafı nı  saran ufak bir böl ge i çi n hesap yapı labil mi ştir.  Bu yönt e ml er de HAD 

orta mı nda modellene meyen i z böl gesi  et kileri  ayrı  bir  analiz pr ogra mı ndan alı nmı ş 

ve kı s mi  i ç akışlar  i çi n hücu m açısı  dağılı ml arı  ol arak modellenmi ştir. Chen ve 

Mc Cr oskey [ 35]  1988 yılı nda Eul er  denkl eml eri ni  kullanarak i z böl gesi ni 

yakal a mı şl ardır.  Sonuçl ar  deneysel  verilerle ol dukça yakı nlı k göst er mesi ne rağ men, 

yüksek mi kt arda sayısal yayı nı ma sahi ptir.  Sri nivasan [ 36]  1992 yılı nda TURNS 

isi mli  kodu geliştirerek herhangi  bir  i z böl gesi  modeli  kullanmadan hesapl a mal ar 

yap mı ştır.  Sonuçl ar  çok i yi  ol masa da uç bölgesi ndeki  akış  ayrıl masını  ve uç 

girdabı nı n det aylı yapısı nı yakal ayabil mi ştir.  

Bil gisayar  t eknol ojisi  ve HAD t ekni kl eri  gelişti kçe Navi er-St okes  t abanlı 

modelle mel er  daha fazla il gi  gör müşt ür.  Bu met otlar  ana prensi pl eri  kullanarak, 

türbül ans  et kileri  dışı nda t üm r ot or  akış  al anı  fiziği ni  çözerler.  Wake ve Sankar  [ 37] 

rot orlar  i çi n asılı  kal ma  ve il eri  uçuş  dur uml arı nda il k sürekli/za man bağlı  üç boyutl u 
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Navi er- St okes  t abanlı r ot or  analizi ni  gerçekl eştir mi şlerdir.  Akı ş al anı nda 

yakal ana mayan r ot or  i z böl gesi  et kileri  kıs mi  i ç akış  t abl ol arı  kullanılarak hesaba 

katıl mı ştır.  Navi er- St okes  met otları nı  kullanarak rot or  pal aları  üzeri ndeki  viskoz akı ş 

kaynaklı  akı m ayrıl ması ve  di na mi k t ut unma  kaybı  gi bi  ol ayl ar  Narramor e [ 38] 

tarafı ndan çalışıl mı ştır. İl eri  doğr u uçuşt a rot or  akışı nı  çöz mek i çi n Chen, 

Mc Cr oskey ve Obayashi [ 39]  dı şarı dan bir  serbest  i z böl gesi  modeli  kullan mı şl ardır. 

Strawn ve  Bart h [ 40],  Pan ve  Choa ve Chi en [ 41]  hesapl a mal arı nı  yapısal  ol mayan 

ağl arla gerçekl eştir mi şlerdir.  Strawn ve Bart h [ 40] sayısal  ağ adapt asyonu yönt e mi ni 

kullanarak uç girdabı et kileri ni yakal a maya çalışmı şl ardır.  

1. 2. 8 Kar ma yönt e ml er 

Navi er- St okes  denkl e ml eri ni n sayısal  ol arak çözül mesi  za man alıcı  olduğu i çi n 

kar ma Navi er- St okes/ Ta m Pot ansi yel  Denkl em t abanlı  yönt e ml er üzeri nde 

çalışıl mı ştır.  Bu yakl aşımda  hesapl a ma böl gesi  iki  böl geye ayrılır:  Navier- St okes 

denkl e ml eri ni n çözül düğü bir  i ç böl ge ve t a m pot ansi yel  denkl e mi n çözül düğü bir 

dı ş  böl ge.  Bu t ekni kl er  t am Navi er-St okes  hesapl amal arı na göre hesapl a ma za manı nı 

yarı yarı ya düşür müşl erdir. 

Tung [ 42]  birbiri nden bağı msı z i ki  farklı  kodu birleştirerek 1986 yılı nda  kar ma 

yönt e mi  ol uşt ur muşt ur.  Kod r ot or  ucu  etrafı nda sonl u fark yönt e mi yl e hesapl anmı ş 

yükl eri  ent egre edil mi ş  girdap koduna gönderir.  Gi r dap kodu da düşey yöndeki  hı z 

et kileri ni hesapl ayı p tekrar sonl u fark koduna gönderir. 

Sezer  ve di ğ.  [43]  girdapları  uzun mesafelere kadar  i zl eyebil mek a macı yl a Eul er  ve 

Gi r dap yönt e ml eri ni n birleştirildi ği  bir  yönt e m geliştirdiler.  Bu kod aynı  za manda 

HAD kodl arı ndaki  sayısal  yayı nı m et kisi ni  de azaltı yordu.  Bu şekil de st andart  Had 

kodl arı ndan daha i yi sonuçl ar el de edebil diler. 

Far klı  bir  yakl aşı mda Berkman [ 44]  t arafı ndan 1997 de uygul anmı ştır.  Akış  üç ayrı 

kı s ma  ayrıl mı ştır.  İl k ol arak r ot orun he men etrafını  saran böl gede,  viskoz et kileri  ve 

iz böl gesi ni  çöz mek a macı yl a za mana bağlı  Navier- St okes  denkl e ml eri  çözül müşt ür. 

Daha sonra dı şarı daki  bölgede bası nç dal gal arı nı  uzak i z böl gesi ne t aşı mak a macı yl a 

izentropi k pot ansi yel  akış  denkl e ml eri  çözül müşt ür.  Son ol arak da i z böl gesi ni 

modelle mek i çi n dı ş  böl ge i çi nde kal an Lagrangi an i z böl gesi  kullanıl mı ştır.   Yazıl an 



 11 

kod viskoz böl geyi  geçen vortisiteyi  yakal ar  ve uzak böl gel ere Bi ot -Savart  kanunu 

kullanarak taşır. 

1. 2. 9 Ana prensi pl er tabanlı iz böl gesi yakal a ma yönt e ml eri 

Bil gisayar  hı zları nı n ve hafızal arı nı n art ması yl a beraber  90’ları n başı nda yeni  ti p 

Eul er/ Navi er-St okes  r ot or  kodl arı  geliştiril mi ştir.  Bu yönt e ml er  r ot or  i z bölgesi ni  ana 

prensi pl eri  kullanarak hesapl ar  ve dı şarı dan alınan i z böl gesi  modelleri ne ol an 

gereksi ni mi  ortadan kaldırırlar.  Purcell  [45],  Sri ni vasan ve Mc  Cr oskey [ 46], 

Hari haran ve Sankar  [ 47]  gi bi  bir  çok araştır macı  ana prensi pl eri  kullanarak akı ş 

al anı ndaki  rot or  i z böl gesi ni  yakal a mı şlardır.  Bangal ore [ 48],  asılı  kalma  ve  il eri 

uç ma  dur uml arı nda yüksek kal dır maya  sahi p rot or  siste ml eri ni  i ncel emi ştir.  Bu 

met otları n t ümü belli bir  sevi yede başarı  göst er mekt edir  ancak çözü ml er de 

girdapl arı n sayısal yayı nımı  nedeni yl e sorunl ar yaşanmı ştır. 

1. 2. 10 Yüksek hassasi yetli HAD al gorit mal arı 

Yüksek hassasi yetli  al gorit mal arı n sayısal  yayı nım hat al arı nı  azalttığı  bilinse de  bu 

yönt e ml eri geliştir mek ve yaygı nl aştır mak içi n sınırlı çalış mal ar yapıl mı ştır. 

Ta m ve Webb [ 49]  Dağılı m İlişkili  Kor uma  ( DİK)  adı nı  verdi kl eri  düşük sayısal 

yayı nı m hat ası na sahi p bir  sonl u farkl ar  met odu geliştir mi şlerdir.  Bu yakl aşı mda,  bir 

türevi n sonl u farkl ar  bezeşi mi ni  bul mak i çi n kullanılan kl asi k Tayl or  di zisi  bazlı 

yakl aşı m,  t opl a m dal ga uzayı  üzeri nde i nt egre edilen  sayısal  yayı nı m hat asını  en aza 

indirecek şekil de değiştiril mi ştir.  Wang [ 50]  Düşük Yayı nı mlı  Sonl u Hacim ( DYSH) 

al gorit mal arı nı  Sri ni vasan [ 51]  t arafı nda geliştirilen endüstri  st andardı  Zamana Bağlı 

Rot or  Navi er- St okes  ( ZBRNS)  kodunun i çi ne ekl e mi ştir  ve asılı  kal ma  dur umunda 

rot or  pal aları nı n şok,  ses  karakt eristi kleri ni  çalış mıştır.  Yüksek hassasi yetli  DYS H ve 

Dİ K yönt e ml eri ni n avantajı,  azaltıl mı ş  yayı nı m hat ası dır.  Bu yönt e ml erin yayı nı m 

hat ası  sayısal ağ açı klığı nı belirt mek üzere yaklaşı k 
5
 dol ayları ndadır. 
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1. 3 Rot or- Gövde Et kileĢi mi  

Heli kopt er  etrafı ndaki  akış  al anı  dönen r ot or etrafı ndaki  akışla durağan gövde 

etrafı ndaki  akı m al anl arı  birbiri ne karıştı ğı  i çi n oldukça kar maşı ktır.  Özellikl e askı da 

kal ma dur umunda,  rot or t arafı ndan i ndükl enen akı m heli kopt er  etrafı nda ol dukça 

kar maşı k bir  akış  al anı  oluşt urur.  Ancak daha f azla paralı  yük t aşı yabil mek yada aynı 

görevi  daha az yakıt  t üketi mi  il e yapabil mek i çi n bu kar maşı k akış  al anı nın bili nmesi 

gerekli dir.  Bunun yanı nda heli kopt er  etrafı ndaki bu akış  yapısal  yot ul ma,  control 

pr obl e ml eri ve ses gi bi sor unl arı nda te mel kaynağıdır. 

Rot or-gövde et kileşi mi,  izol e edil mi ş  r ot or  kadar  geniş  bir  şekil de çalışıl mış bir  konu 

değil dir.  Yapılan çalış mal arı n bir  kı s mı  i zol e edil mi ş  r ot or  ve gövde etrafı ndaki 

akışları  çözüp bunl arı n süper  pozisyonunu al ma  yönt e mi ni  seç mi şl erdir.  Bu yönt e m 

doğr usal  ol mayan et kileri  i çer medi ği nden yapılan çalış mal ar  çok i yi  sonuç 

ver me mi ştir.   

Doğr usal  ol mayan bu etkileri n i ncel enmesi  a macı yl a yapılan il k çalış malar,  gövde 

etrafı ndaki  akı mı  panel  yönt e ml eri  ile çözerken r otoru girdap kafesleri  ol arak hesaba 

kat an yönt e ml er  kullanılarak yapıl mı ştır.   Bu yaklaşı m r ot or  üzeri ndeki  i ndi kl enmi ş 

hı zları n t ahmi ni nde i yi sonuçl ar  verirken gövde etrafı ndaki  ayrıl malı   akı m 

karakt eristi ği ni doğru ol arak yakal aya ma mı ştır. 

Daha sonra r ot or  ve gövde  etrafı ndaki  akı mı  çöz mek i çi n yapısal  ol mayan sayısal 

ağl arı n kullanıl dı ğı  bir yönt e m kullanmaya başladı.   Rot or  üzeri ndeki  bası nç 

katsayıları  deneysel  verilerle uyu m sağl a ması na rağmen,  çözü m özünde vi ksoz 

et kileri  i çer medği nden,  gövde üzeri nde akı m ayrıl ması nı n ol duğu böl gel erde 

pr obl e ml erle karşılaşıl mı ştır. 
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1. 4 ÇalıĢ manı n Amacı  

Çalış manı n a macı  i zol e edil mi ş  bir  rot or  geomet risi  ve r ot or-gövde konfigürasyonu 

etrafı ndaki  akışı n Hesaplamalı  Akı şkanl ar  Di nami ği  yönt e mi yl e t ahmi n et mektir. 

Hesapl a mal arda,  FLUENT i si mli  HAD yazlımı  kullanıl mı ştır.  FLUENT sonl u 

haci ml er  yönt e mi ni  kullanan bir  yazılı mdır.  Çalış mada askı  dur umundaki  bir  r ot or 

incel enecektir.  İncel enecek ol an r ot or-gövde konfi gürayonu da gene askı 

dur umundadır.  Bunun nedeni  askı  dur umunun heli kopt eri n en fazl a güç t üketti ği 

dur uml ardan biri  ol masıdır.  İki nci  bir  neden i se askı  dur umundayken bi r  r ot ordan 

kopan uç girdabı nı n hem di ğer  r ot or  et kileşi me gir mesi  he m de gövdeye çar parak 

gövde üzeri ndeki akı mı değiştir mesi dir.  

Çalış ma sırası nda kullanılan yazılı mı n sahi p ol duğu en yüksek derecedeki 

al gorit mal ar  ol an i ki nci derece al gorit mal ar  kullanılacaktır.  Ancak çok yüksek 

derecede ol mayan bu algorit mal ar  bünyel eri nde barı ndırdı kl arı  yüksek mi kt arda 

sayısal  yayı nı m nedeni yle uç girdabı nı n fi zi ksel  ol mayan bir  şekil de  kaybol ması na 

neden ol urlar.  Bu nedenle sayısal  yayı nı mı n azaltılabil mesi  i çi n i zol e edi l mi ş  r ot or 

etrafı nda uç girdabı nı n geçti ği böl gel erde özel bir sayısal ağ kullanılacaktır.  

Çalış manı n i zol e bir  rot or  etrafı ndaki  akışı n i nceleneceği  il k kı s mı nda  Caradonna ve 

Tung [ 54]  t arafı ndan deneyl eri  yapılan,  6 açıklı k oranı na sahi p,  di kdört gen i z 

düşüml ü,  NACA0012 pr ofili nden ol uşan riji d,  burul masız ve ok açısız r ot or 

kullanılacaktır.  Çalış mada r ot orun i ki  farklı  çalış ma koşul unu analiz et mek 

a maçl anmakt adır.  Rot or-gövde konfi gürasyonunun i ncel eneceği  i ki nci  kısı mda i se 

genel  bir  gövde modeli  olan ROBI N i ncel enecektir.  Bu modeli n seçil mesi nin nedeni 

literat ürde bu modelle alakalı bir deneysel verilerin rahatlı kla bul unabil mesidir.  
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2. GENEL DENKLE MLER VE ÇÖZÜM YÖNTE MLERĠ  

2. 1. Süreklili k, Mo mentu m ve Enerji Denkl e ml eri  

FLUENT dönel  ve sabit  eksen t akı ml arı nı n her  i kisi ni  de i çeren siste ml eri n 

çözü münde i ki  farklı  for mül asyon kullanma seçeneği ne sahi ptir.  Bunlarda il ki  

göreceli  hı z f or mül asyonu i ki ncisi  i se  mutlak hı z f or mül sayonudur.  Çalış mada 

sırası nda mutl ak hı z for mül asyonu kullanıl mı ştır.  Bu nedenl e akışı yönet en 

denkl e ml er sadece  mutlak hı z for mül asyonuna göre belirtilecektir.  

Dönel ve sabit eksen takıml arı ve araları ndaki ilişki  Şekil 1 de görülebi lir. 

 

 

Şekil 2. 1 Sabit ve dönel eksen takı ml arı [55]  

Burada  0r


  vekt örünün büyükl üğünün sıfır  ol duğu kabul  edilirse,  yani  i ki  eksen 

takı mı  eş  mer kezli  i se 


 açısal  hı zı  ile dönel  eksen t akı mı nda konu mu r


 i l e 

belirtilen bir nokt anı n  sabit eksen takı mı na göre hızı: 

        U


=


x r


      (2. 1) 
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ile göst erilebilir.  Bu  duru mda  sabit  eksen t akı mı ndaki  bir  hı z vekt örü il e dönel  eksen 

takı mı nda t anı ml anmı ş  hız vekt örü arası nda,  W


dönel  eksen t akı mı ndaki  hı z vekt örü 

ve  V


ise sabit eksen takı mı ndaki hız vekt örü ol mak üzere,  

                                                           V


=W


+U


                                                    (2.2) 

şekli nde bir  bağı ntı  vardır.  Bu dur umu göz önüne al arak  mutl ak hı z f ormül asyonu 

kullanıl dı ğı nda la mi ner hal de çözül en denkl e ml er aşağı daki gi bi yazılabilir: 

0. 



W

t





            Süreklilik (2. 3) 
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+ xvxx B

x

p
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..                                                 X Mo ment um (2. 4) 

t

vy




+ yvyy B

y

p
vW 




 


..                                               Y Mo ment um  (2. 5) 
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..                                                 Z Mo ment um  (2.6) 
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..                                   Enerji  (2. 7) 

Yukarı daki denkl e ml erde ki bazı teri ml er ise aşağıdaki şekil de açı kl anabilir:                         

kvjvivV zyx
ˆˆˆ 


                                         Mutlak Hı z Vekt örü  (2. 8) 

2

2

1
Veet                                            Topl a m İç Enerji  (2. 9) 

Tq  


                                                 Fourier Kanunu  (2. 10) 
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                                           Viskoz Geril mel er     (2. 11) 
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                     Dön me Kaynaklı İvmel er (2. 12) 
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2. 2. Türbül ans Modeli 

Yukarı da anl atılan denkl e ml er  akışı n l a mi ner ol ması  dur umunda geçerli  ol an 

denkl e ml erdir.  Akı ş  t ürbül anslı  hal e geçti ği nde yukarı daki  denkl e ml ere de ek 

teri ml er  gelir.  Bu t eriml er  bir  t ürbül ans  modeli  yardı mı yl a hesaba katılabilir. 

FLUENT,  bünyesi nde bir  çok t ürbül ans  modelini  barı ndırır.  Çalış mada kull anılan 

türbül ans  modeli  i se Boussi nesq yakl aşı mı nı  kullanan bir  model  ol an Spal art - 

Al l maras  modeli dir.  Spalart- All maras  göreceli  ol arak basit,  t ürbül anslı  viskozite i çi n 

tek bir  denkl e m çözen bi r  t ürbül ans  model dir.  Bu model de böl gesel  kay ma t abakası 

kalı nlı ğı yl a ilişkili  ol arak uzunl uk boyut unu çöz meye gerek yokt ur.  Spal art- All maras 

modeli  özelli kle havacılık uygul a mal arı na göre t asarlanmı ş  ve t ers  bası nç  gradyeni ne 

mar uz sı nır tabaka akışlarında i yi sonuç veren bir model dir. 

Aslı nda orji nal  Spal art-All maras  modeli,  sı nır  t abakadaki   vi skoziteni n etki n ol duğu 

böl geni n düzgün bir  şekilde çözül mesi ni  gerektiren bir  t ürbül ans  modeldir.  Ancak 

FLUENT pr ogra mı nda modeli n değiştiril mi ş  bir versi yonu kullanılır.  Bu versi yonda 

model  duvar  yakı nı nda yet eri nce yoğun bir  sayısal  ağı n ol madı ğı  dur umda  duvar 

fonksi yonl arı nı  kullanacak şekil de değiştiril mi ştir.  Dol ayısı yla hesapl a ma yapılırken 

bir  duvar  etrafı nda üzerindeki  duvardan boyutsuz uzaklı ğı  belirten y
+

 değeri  5’t en 

küçükse model  ot omati k ol arak viskoz et ki n böl geyi  çöz meye çalışır.  Eğer  bu değer 

5’ten büyükse model  duvar  f onksi yonu kullanır.  Bu nedenl e Spal art- All maras 

modeli ni n kullanıl dı ğı  dur umda duvar  etrafı nda y
+  

değeri ni n ya 5’t en küçük yada 

duvar  f onksi yonl arı nı n geçerli  ol duğu aralı k olan 30<y
+

<200 aralı ğı nda ol ması 

gerekli dir.  Bu aralı ğı n alt  sı nırı na yakı nlı k çözümün kalitesi  açısı ndan t erci h edil en 

bir  dur umdur.  Aşağı da Spal art- All maras  modeli ni n t ürbül anslı  viskoziteyi 

hesapl a mak içi n çözdüğü denkl e m gör ül ebilir. 
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2
~

~~
~1)~()~(

              (2. 13) 

Bu denkl e mde G türbül anslı  viskozitesi n üreti mi ni Y ise,  duvar  et kisi  ve vi skoz 

sönü ml e menden kaynaklanan,   t ürbül anslı  viskozite t üketil mesi ni-yı kımı nı  ifade 

eder.   ~  ve  2bC sabitler,  ~ türbül anslı  viskozite,    i se mol ekül er  ki ne mati k 

viskozitedir.  
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2. 3 Sı ralı Çözücü 

FLUENT yazılı mı  çözüm yapılırken üç ayrı  çözücü kullanıl ması na ol anak t anır. 

Bunl ar  sırası yl a Sıralı- Kapalı  ( Segregated-Impli cit)  çözücü,  Akupl e- Kapalı 

( Coupl ed-I mpli cit)  çözücü ve  Akupl e- Açı k ( Coupl ed- Explicit)  çözücür dür.  Büt ün 

çözücül er  bir  çok değişik akış  f or mu i çi n i sabetli  sonuç verirler  ancak yakı nsa ma 

hı zları  farklı  ol abilir.  Ayrıca çözücül er  birbirlerinden değişi k hesap kapasiteleri ne 

ihtiyaç duyarlar.  Ör neği n,  Sıralı- Kapalı  çözücü aynı  büyükl ükt eki  bir  modeli  çöz mek 

içi n Akupl e- Kapalı  çözücüye nazaran yarı  yarıya az bellek kapasitesine i hti yaç 

duyar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 2 Sıralı çözücü şe ması  

 

 

 
Özellikl eri Güncelle 

 
Mo ment um Denkl e ml erini Çöz 

 

Süreklilik denkl e mi ni çöz.  
Bası nç ve yüzey debilerini güncelle.  

 
Enerji, türbül ans ve farklı türlere ait denkl e ml eri çöz.  

Yakı nsadı mı ? 

 
   Dur 

EVET HAYI R 
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He m düşük bellek i hti yacı  he m de daha kararlı yapısı  nedeni yl e çözümde  Sıralı -

Kapalı  çözücü kullanıl mıştır.  Sıralı- Kapalı  çözücü mo ment um,  süreklili k ve  enerji 

denkl e ml eri ni  sırayl a çözer.  Çözü m mantı ğı Şekil  2. 2’  de şe mat ik ol arak 

göst eril mi ştir.   Ayrı ca bası nç ve hı z al anl arı  arası nda bir   ilişkilendir me yönt e mi ne 

ihtiyaç duyar.  Bu sayede hesapl an bası nç al nı nı n çözü mü sağl adı ğı ndan e min ol unur.  

Bası nç ve hı z arası ndaki  ilişki yi  sağl a mak i çi n FLUNET  kull anı cısı na üç  ayrı  şe ma 

kullanma ol anağı  t anır.  Bunl ar  SI MPLE,  SI MPLEC ve  PI SO şe mal arı dır. Çalış mada 

SI MPLE şe ması kullanılmı ştır. 

2. 3. 1 Kapalı for mül asyon- açı k for mül asyon 

Mo ment um denkl e ml eri ve  enerji  denkl e mi  bünyel eri nde barı ndırdı kl arı  t aşı nı m 

teri ml eri  nedeni yl e doğrusal  ol mayan denkl e ml erdir.  Bu denkl e ml eri  çözül mesi  i çi n 

her  denkl e mi n doğr usallaştırıl mı ş  denkl e ml er  verecek şekil de ayrı kl aştırıl ması 

gerekir.  Bu i şle m sonucu el de edilen doğr usal  denkl e ml er  belirli  bir yönt e m 

yardı mı yl a ( FLUENT bunun i çi n  Gauss- Sei del  yönt e mi ni  kullanır,  yönt em i l erleyen 

kısı ml arda kısaca açı kl anmı ştır) her hücrede çözülür ve akış alanı el de edilir.  

Akı ş  denkl e ml eri ni n doğr usallaştırıl ması  kullanılan yönt e m bakı mı ndan açı k ve 

kapalı yönt e m ol arak i kiye ayrılır: 

Kapalı  yönt e mde,  bir  değişken i çi n her  bir  hücredeki  bili nmeyen değer  ko mş u 

hücrel erdeki  bili nen ve bilinmeyen değerlerden yol a çı karak hesapl anır.  Bu dur u mda 

her  bir  bili nmeyen birden fazl a denkl e m si stemi nde yer  bul unur.  Bu denkl e ml er 

bili nmeyen değerleri n bulunması a macı yl a aynı  anda çözül mek zorundadır. 

Açı k yönt e mde i se,  bir değişkeni n her  bir  hücredeki  bili nmeyen değeri,  sadece 

ko mşu hücrel erdeki  bili nen değerler  kullanılarak çözül ür.  Böyl ece her  bir  bili nmeyen 

denkl e m si ste mi ndeki  sadece bir  t ek denkl e mde belirir  ve bili nmeyen değerl eri 

bul mak i çi n ol uşt urul muş  her  denkl e mi n aynı  anda çözül mesi  gerekliliği  ort adan 

kal kar. 

Ar adaki  farkı  bir  ör nekl e açı kl ayalı m.  Kol aylı k olması  açısı ndan Şekil  2. 3’deki  gi bi  

iki  boyutl u ve nxn nokt aya sahi p bir  akış  al anı  seçeli m.  i  ve j  her  bir  nokt anı n uzaysal 

koor di natları nı  belirten i ndisler  ol sun,  k i se it erasyon sayısı nı belirtsi n. 

Doğr usallaştır mada kullanacağı mı z bağı msı z değişken ise u olsun.  
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Şekil 2. 3 İki boyutl u akış alanı ve çözü m nokt al arı 

Aşağı daki  k+1’i nci  it erasyon adı mı nda ui ,j  değeri ni  çöz mek i çi n ol uşt urul muş 

denkl e mi i ncel eyeli m.  

 
  1

1,1,

21

,1,12

1

,
12

1 







 


 k

ji

k

ji

k

ki

k

ji

k

ji uuuuu 


                     (2. 14) 

Bu denkl e mi n sağ t arafında k üst  i ndisi yl e gösteril miş  t üm değerler  bir  önceki 

iterasyon adı mı nda hesapl anmı ş,  bili nen  değerlerdir.  k+1 ile göst erilen teri mi n i se 

alt  i ndisi  i-1,j +1’dir.  Yani  bu değerde  alt  i ndileri  i-1 ol an nokt alar  i çi n yapıl mı ş  ol an 

hesapl a madan bili nmektedir.  Denkl e mi n i çerdi ği t ek bili nmeyene sol  t araftaki  1

,

k

jiu   

teri mi dir.  Dol ayısı yl a bu denkl e m açı k yönt e me bir  ör nektir.  Şi mdi  aynı  büyükl üğü 

hesapl ayabil mek içi n aşağı daki denkl e mi kullandığı mı zı farz edeli m.  

  1

1,

2

1,

21

,1

1

,

21

,1 12 









  k

ji

k

ji

k

ji

k

ji

k

ji uuuuu                     (2. 15) 

Bu denkl e mdeki  1

,

k

jiu  ve   1

,1





k

jiu  t eri ml eri ni n i kisi  de bili nmeyendir.  Dol ayısı yl a bu 

denkl e m kapalı yönt e me bir örnek teşkil eder.  

Kapalı  açı k f or mül asyonl arı n arası ndaki  bir  di ğer  fark i se kararlılıktır.  Açı k 

for mül sayonl arı n kararlı  ol abil mesi  i çi n bazı  şartları n sağl anması  gerekmekt edir.  Bu 

şartlar  sağl anmaz i se çözüm yakı nsa ma makt adır. Kapalı  for mül asyon i se çok daha 

kararlı bir yapı ya sahi ptir.   

2. 3. 2 SI MPLE şe ması  

SI MPLE al gorit ması,  tahmi n et-düzelt  yönte mi  il e çalışan ve bası nç-hı z 

ilişkilendir mel eri nde sı kça kullanılan bir  yönt e mdi r.  Çözü m yönt e mi ni n il k işle mi  bir 

bası nç al anı  (ph
*
)  t ahmi ni  yapmaktır.   Burada h i ndisi  hücreyi  t e msil  et mekt edir.  Bu 
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bası nç al anı yl a mo mentum denkl e ml eri ni n ( kol aylı k ol ması  i çi n i ki  boyutl u 

ol dukl arı nı  kabul  edeli m)  ayrı kl aştırıl mı ş  hali  çözül ür  ve hı z bileşenl eri  (uf
*
 ve vf

*
) 

bul unur. f  indisi ise hücre yüzeyl eri ni belirtir. Daha sonra bası nç içi n  

p = ph
*
 + p

ı
h                                                      (2. 16) 

düzelt mesi  önerilir.  Burada  p
ı

hh  bası nç düzeltme  t eri mi dir.  Benzer  şekil de hı z 

bileşenleri içi n de düzeltme t eri ml eri (u
ı
, v

ı 
) önerilir: 

                                                    uf = uf
*
 + u

ı
f                                                     (2. 17) 

vf  = vf
*
 + v

ı
f                                                     (2. 18) 

Doğr u bası nç al anı  ol an ph’ni n ayrı kl aştırıl mı ş mo ment um denkl e mi nde yeri ne 

kon ması  doğr u hı z bileşenl eri  ol an uf  ve vf ’yi  verir.  Düzeltil mi ş  hı z bileşenl eri  ve 

tahmi n edil mi ş  hı z bileşenl eri  ayrı kl aştırıl mı ş  moment um denkl e mi nde yerine konur 

ve el de edilen i ki  denkl e m birbiri nden çı karılırsa düzeltil mi ş  hı z bileşenl eri yl e 

düzeltil miş bası nç bileşenl eri arası nda 

  uf = uf
* 

+d(p
ı
h-1 + p

ı
h)         (2. 19) 

  vf = vf
* 

+d(p
ı
h-1 + p

ı
h)        (2. 20) 

şekli nde bir  bağı ntı  bul unur.  uf   ve vf  t eri ml eri  daha sonra ayrı kl aştırıl mı ş  süreklili k 

denkl e mi nde yeri ne konursa,  uf
*
 ve vf

*
 bili ndi ğinden,  süreklilik denkl emi  bası nç 

düzelt me t eri ml eri ni  bulmak i çi n kullanılabilecek bir  t eri m hali ni  alır.  Bu nedenl e 

süreklili k denkl e mi ne bası nç-düzelt me denkl e mi  de denir.  Bu denkl e m çözül düğünde 

bası nç düzelt me t eri ml eri  (p
ı
h)  t üm nokt al ar  i çin bul unabilir.  Bu sayede doğr un 

bası nç al anı  hesapl anabilir  ve doğr u hı z al anı na geçiş  yapılabilir.  İzlenen yol  Şekil 

2. 4’te adı m adı m görülebilir. 
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                                          Şekil 2. 4. SI MPLE şe ması nın grafi ksel göst eri mi  

2. 3. 3  Gauss- Sei del nokta iterasyon şe ması  

Doğr usallaştırıl mı ş  denkle ml eri n yapısal  ol mayan ağl ar  üzeri nde çözül mesi,  yapısal 

ağl arda uygul anabilen bir  çok it eratif  yönt e min kullanı mı nı n i mkansız ol ması 

nedeni yl e ol dukça zor dur.  Çok fazl a el e man i çeren pr obl e ml erde matris t ersini  al mak 

bil gisayar  kapasiteleri bakı mı ndan uygul anamaz  ol duğundan bazı çözücül er 

güvenilirlik pr obl e ml eri  bul unan Conj uge- Gradyen yönt e mi  üzeri ne yoğunl aş mı ştır. 

FLUENT pr ogra mı  i se doğr usallaştırıl mı ş  denkl e ml eri  yapısal  ol mayan ağl ar 

üzeri nde çözebil mek i çi n Gauss- Sei del  yönt e mi ni kullanır.  Gauss- Sei del  yönt e mi  en 

sı k kullanılan iteratif yönteml erden biri dir.  

Gauss- Sei del  yönt e mi ni açı kl a mak i çi n n denkl e mli  bir  siste mi mi z ol duğunu 

varsayalı m:  

                                                    BXA        (2. 21) 

Anl atı mı n basitliği  bakımı ndan  siste mi n 3’  e 3 bir  denkl e m si ste mi  ol duğunu 

düşüneceği z.  Eğer  köşegen el e manl arı n hepsi  sıfırdan farklı ysa,  birici  denkl e mden 

x1, iki nci denkl e mden x2 ve üçüncü denkl e mden de x3 çözül erek:  

Başl a 

Ayrı kl aştırıl mış  mo ment um denkl e mlerini çöz 

Bası nç düzelt me (ayrı klaştırıl mış 
süreklilik denkl e mi) denkle mi ni 

çöz 

 

Bası nç ve hızları düzelt 
ph = ph

* + pı
h      

uf  = uf
* + uı

f      

vf  = vf
* + vı

f                                           
                                

Yakı nsadı 

mı ? 

p
* 

= p, u
*
=u 

v
*
=v 

Başl angı ç tahmi ni ph
*, uf

*, vf
* 

uf
*, vf

* 

 

ph,  uf,  vf 

pı
h 

Hayır 

Dur  
Evet  
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1x =  
11

3132121

a

xaxab 
     (2. 22a) 

2x =  
22

3231212

a

xaxab 
                                        (2. 22b) 

3x =  
33

3231313

a

xaxab 
    (2. 22c) 

el de edilir.  Alt  i ndisler  teri ml eri n ait  ol dukl arı  mat rislerdeki  yerleri ni  belirler.  Bu 

denkl e ml erde x’l er  i çin t ahmi nde bul unul arak çözüme  başl anabilir. Çözü me 

başl anırken kullanılacak başl angı ç t ahmi nl eri  çözü mün yakı nsa ma süresi ne doğr udan 

et ki  eder.  Bu t ahmi nl er  ne kadar  gerçeğe yakı nsa çözü m de o kadar  hı zlı 

yakı nsayacaktır.  Ancak genel de it erasyona t üm değerler  sıfır  seçilerek başl anır.  Bu 

sıfırlar  2. 22a denkl e mi nde yeri ne konursa x1  i çin yeni  bir  değer  bul unabilir:  x1  = 

b1/ a11  .  Daha sonra yeni  bul unan x1  değeri ni  x3’ün sıfır  ol an il k t ahmi niyl e birli kt e 

2. 22b eşitliği nde yeri ne koyarak x2  i çi n yeni  bir  değer  hesapl anabilir.  Bu süreç 2. 22a 

eşitliği  i çi n t ekrarlanarak x3  i çi n yeni  bir  t ahmi n elde edilir.  En sonunda il k denkl e me 

geri  dönerek büt ün i şlem sırası nı  çözüm gerçek değeri ne yakı nsayı ncaya kadar 

yi nel eriz. Yakı nsa ma  

j

i

j

i

j

i
ia

x

xx 1

,


  < s                (2. 23) 

kriteri  kullanılarak büt ün i ’ler  i çi n kontrol  edilebilir.  Burada j  ve j -1 şi mdiki  ve bir 

önceki  it erasyonl ar,  ia ,  a  nokt ası ndaki  i’i nci  iterasyon adı mı ndaki  hat a,  s  kabul 

edilebilir hat a mertebesi dir.  

Gauss- Sei del  yönt e mi nde her  x değeri  bul undukça,  bir  sonraki  x değeri ni  belirleyen 

denkl e mde he men kullanılır.  Böyl ece,  eğer  çözü m yakı nsı yorsa,  her  zaman en i yi 

tahmi nl er  kullanıl mı ş  olur.  Gauss_Sei del  gi bi  nokt a it erasyon yönt e ml erini n genel 

ol arak i ki  t e mel  sorunl arı  vardır:  (1)  Bazen yakı nsa mazl ar,  (2)  yakı nsadı ğı 

za manl arda genelli kle yavaş yakı nsar.  

Gauss- Sei del  yönt e mi ni n yakı nsa ması  di ğer  t üm nokt a it eratif  yönt e ml erde ol duğu 

gi bi  bazı  kriterlere bağlıdır.  Bu kriterler  sağl anmadı kça çözü m yakı nsamaz.  Bunu 

basit bir örnekl e açı kl ayalı m.  
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Çöz mek i st edi ği mi z denkl e mi n f(x)  = 0 ol duğunu farz edeli m.  Bu denkl em yeni den 

düzenl enerek  yeni bir for mül geliştirilebilir: 

   x = g(x)                   (2. 24) 

Bu eşitli k x’i n eski  bir  değeri ni n kullanılarak yeni  bir  değeri ni n bulunması nı 

sağlayan bir  for mül  verir.  Böyl ece xi ’deki  kök i çin bir  il k t ahmi n veril di ğinde,  2. 24 

eşitliği kullanılarak  

xi +1 = g(xi )                                                          (2. 25) 

şekli ndeki  it eratif  for mül le ifade edilebilen yani  bir  xi +1  değeri  hesapl anabilir.  Şi mdi 

gerçek çözümün  

xg = g(xg)                          (2. 26) 

ol duğunu varsayalı m. Bu denkl e m ile 2. 25 denkl emi ni birbirinden çı kararak 

xi +1 = g(xg) - g(xi )                                           (2. 27a) 

el de edilir.  Türev i çi n ortala ma  değer  t eore mi ne göre eğer  bir  g( x)  f onksi yonunun 

biri nci t ürevi bxa   aralığı nda sürekli ise, aynı aralıkta  

ab

agbg
g






)()(
)('                 

                      (2. 27b) 

ol acak şekil de en az bi r    değeri  vardır.  Bu denkl e mi n sağ t arafı  g(a) ve  g( b) 

nokt aları nı  birleştiren doğr unun eği mi dir.   O hal de ort ala ma  değer  kura mı  ve  a  ve  b 

arası nda )(' g  il e göst erilen,  eği mi  g(a)  ve g( b)  nokt aları nı  birleştiren doğruya 

paral el olan en az bir nokta ol duğunu ifade eder.  

Burada a = xi  ve b= xg   alırsak, 2. 26  eşitliği ni n sağ tarafı 

g( xg) - g(xi ) =  (xg- xi ) )(' g                            (2. 27c) 

şekli nde yazılabilir.  Burada    xi   il e xg  arası nda bir  yerdedir.  Bul unan sonuç 2. 26 

eşitlinde yeri ne konul arak 

xg - xi +1 =  (xg- xi ) )(' g                          (2. 28) 
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el de edilebilir. i’inci iterasyonun gerçek hat ası  

                                                   Et,i =  xg - xi   

şekli nde tanı ml anırsa 2. 28  eşitliği  

Et , i +1 = )(' g Et , i                                    (2. 29) 

ol ur. Dol ayısı yla  )(' xg  > 1 ise her iterasyonda hat a azalır. 

Bu yönt e m doğr usal  ol mayan denkl e ml erde de uygul anı p yakı nsa ma  şartı na bakılırsa 

şu bul unur:   Her  satır  i çin köşegen el e manı  köşegende bul unmayan el e mandan büyük 

ol malı dır. Bu sonuç n denkl e mli bir siste m içi n genelleştirilecek ol ursa:  

iia > 
1

,

j

jia                           (2. 30) 

el de edilir.  Bu i se her  denkl e mde köşegen katsayı nsı nı n di ğer  katsayıların mutl ak 

değerleri ni n t opl a mı ndan büyük ol duğunda çözümün yakı nsayacağı  manası na gelir. 

Bu yakı nsa ma i çi n yet er  şarttır  ancak gerek şart  değil dir.  Yani  bu şart  sağlan masa da 

çözü m yakı nsayabilir. 

FLUENT,  Gaus- Sei del yönt e mi ni  , yakı nsa mayı  hı zlandır mak ve çözü mün 

kararlılığı nı  artır mak amacı yl a,  rahatlat ma t ekni kl eri yle beraber  kul lanır.  2. 22 

denkl e ml eri  kullanılarak  her  yeni  x değeri  hesapl andı kt an sonra,  o değer  eski  ve 

yeni iterasyon sonuçl arı nın ağırlı klı ortala ması yl a düzeltilir: 

eski

i

yeni

i

yeni

i xxx )1(                (2. 31) 

Burada   ağırlı k çarpanı dır  ve değeri  0 il e 2 arasında değişir.  Eğer  bu değer  0- 1 

arası nda alı nırsa,  sonuç şi mdi ki  ve bir  önceki  sonuçl arı n ağırlı klı  ortala ması dır.  Bu 

tip düzelt meye yet ersiz rahatlat ma adı  verilir.  Ti pik ol arak yakı nsa mayan bir  sist e mi 

yakı nsat mak ve salı nıml arı  sönü ml eyerek yakı nsa mayı  hı zlandır mak a macı yl a 

kullanılır. FLUENT yet ersiz rahatlat ma yönt e mi ni kullanır. 

2. 4 Akupl e Çözücü 

FLUENT i çi nde kullanılan akupl e çözücü süreklili k,  mo ment um ve enerji 

denkl e ml eri ni  eşza manlı ol arak t ek bir  denkl em t akı mı  hali nde çözer.  Akupl e 
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çözücünün çözü m mantığı  Şekil  2. 5’  t e gör ül ebilir.  Akı ş  denkl e ml eri,  V hac mi ne ve 

dA yüzey al anı na sahi p,  t ek fazlı  bir  akışkan i çeren bir  kontrol  hac mi  i çi n vekt ör 

for munda aşağı daki şekilde yazılabilir. 

   




VV

KdVdAGFWdV
t

                                (2. 32) 

K vekt örü,  enerji  kaynağı  ve haci msel  kuvvetler  gi bi  kaynak t eri ml eri  i çerir.  FW ,  

ve G  vekt örleri ise şu şekilde tanı ml anabilir: 
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 0

,

ˆ

ˆ

ˆ

,  

Burada Ev,,  ve  p  sırası yla yoğunl uk,  hı z,  biri m kütledeki  t opl a m enerji  ve 

akışkan bası ncı dır.    vi skoz geril me t ensörü q  i se ı sı  akısı dır.  Topl a m enerji, E  i l e 

topl a m ent al pi arası nda ; 

/pHE             (2. 33) 

şekli nde bir ilişki vardır. Burada  

2/2vhH       (2. 34) 

ol arak tanı ml anır. 

Düşük Mach sayılı  akışlarda yukarı da t anı ml anan Navi er- St okes  denkl e ml eri  akışkan 

hı zı yl a ort a mdaki  ses  hı zı  arası ndaki  farkı n çok ol ması  nedeni yl e sayısal  ol arak çok 

katı  ol urlar.  Bu sayısal  katılı k denkl e ml eri n hı zlı  bir  şekil de yakı nsa masına engel 

ol ur.  Fl uent  i çi nde kullanılan akupl e çözücü bu pr obl e mi  önşartlandır ma kull anarak 

aş maya çalışır. 
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Şekil 2. 5. Akupl e çözücü şe ması  

2. 4. 1 ÖnĢartl andı r ma 

Bu  i şl e m 2. 32 denkl emi ndeki  za man t ürevli t eri mi,  önşartlandır ma matrisi yl e 

çarparak değiştirir.   Bu i şl e m denkl e m si ste mi ni n özdeğeri ni n (ses  hı zı)  öl çeği ni 

değiştirir ve bu şekil de sayısal katılık probl e mi ni çözer.  

Önşartlandır ma matrisi nin t üretil mesi  işle mi  2. 32 denkl e mi ndeki   W  değişkenl eri ni n 

 TTwvupQ ,,,,  şekli nde t anı ml anan bir  vekt öre dönüşt ürül mesi yle başl ar.  Zi ncir 

kuralı uygul andı ğı nda 2.32 denkl e mi şu şekil de yazılabilir: 

   








VV

KdVdAGFQdV
tQ

W
                       (2. 35) 

Burada 
Q

W




 Jakobi yeni aşağıdaki gi bi tanı ml anır: 

 
Özellikl eri Güncelle 

 

Süreklilik, mo ment um, enerji ve farklı tür 
denkl e ml eri ni eşza manlı ol arak çöz.  

 
Tür bül ans ve di ğer skal ar  denkl e ml eri çöz.  

Yakı nsadı mı ? 
 
   Dur EVET HAYI R 
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Q

W




=























 pTp

Tp
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Tp
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CHwvuH

ww
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00

00

00

000

                  (2. 36) 

Denkl e mdeki  p ve T  değerleri : 

                                              
T

p
p





 , 

p

T
p





   

Şekli nde t anı ml anabilir.   Ayrı ca i deal  gaz i çi n  1  i ken sı kıştırılamaz akışl ar i çi n 

0 ol arak hesaba katılır. 

Daha sonra Jakobi yen mat risi  QW  /  önşartlandır ma mat risi    il e değiştirilerek 

önşartlandırılır. Bu işle mden sonra  siste m 2. 35 denkl e mi  

 

   





VV

KdVdAGFQdV
t

                                 (2. 37) 

hali ni alır. 

Burada  

=
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T
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00

00

00

000

     (2. 38) 

ve  

= 















p

T

r CU 


2

1
      (2. 39) 

dir. 

2. 39 denkl e mi nde gör ülen referans  hı z değeri  ,  rU ,  en i yi  önşartlandır mayı  yapacak 

şekil de böl gesel olarak seçilir. 
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Önkoşullandırıl mı ş 6 siste mi ni n ni hai özdeğerleri;  

,u ,u ,u  cu  , cu        (2. 40) 

hali ni alır. Bu denkl e mde 

                                                            u v n̂  

)(

2/)1(

)1(

2

222

p

T
p

r

r

C

U

Uuc

uu




















 

İdeal  gaz i çi n 21 /1)( cRT    dir.  Bu nedenl e rU = c ol duğunda  =0 ol ur  ve 

önşartlandırıl mı ş  siste mi n özdeğerleri  kl asi k değerleri  ol an cu  değeri ni  alırlar. 

Ancak düşük hı zl arda 2/1,0  U  olur  ve t üm özdeğerler  u değerleri  ile aynı 

mert ebede ol ur.  Bu şekilde t üm hı z reji mi nl erinde denkl e ml er  uygun bir  şekil de 

önşartlardırıl mı ş olarak kalırlar. 

2. 5 Çokl u Sayısal Ağ 

Çokl u Sayısal  Ağ ( ÇSA)  t ekni ği  yüksek el e man sayılı  bir  sayısal  ağdaki  (sı k ağ) 

genel  hat anı n daha düşük el e man sayısı na sahi p bi r  sayısal  ağda (seyrek ağ)  böl gesel 

hat a ol arak el e alı nabileceği  düşüncesi ne dayanır.  Seyrek ağda daha az el e man 

ol duğundan genel  düzeltmel er  çözü m üzeri nde daha hı zlı  bir  şekil de et ki  göst erir. 

Si ste m gereksi ni mi  (işlemci  za manı  ve bellek mi kt arı)  seyrek ağl ar  üzeri nde göreceli 

ol arak azal dı ğı ndan ÇSA yönt e mi  kullanılarak genel  hat ayı  veri mli   bir  şekil de 

azalt ma i mkanı doğar.  

Bi r  model  denkl e m si stemi  kullanarak ÇSA t ekni ği ni n genel  ol arak i şl eyişi ne 

bak mak mü mkündür.  Bunun i çi n ayrı kl aştırıl mı ş  ve doğr usallaştırıl mı ş  bir denkl e m 

siste mi seçeli m.  

0 bA t                  (2. 41) 

Burada t   denkl e m siste mi ni n t a m çözü müdür.  Çözü m yakı nsa madan önce 

yakl aşı k çözümde ( ) h  kadar bir hata vardır.  Yani: 
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hbA t                            (2. 42) 

Burada yakl aşı k çözümü t a m çözü me  eşitleyecek bir  düzelt me t eri mi  (  ) 

kullanalı m. Bu durumda gerçek çözüm aşağı daki gi bi yazılabilir: 

 t                          (2. 43) 

Bu denkl e mi 2. 41 denkl emi nde yeri ne koyarsak:  

  0 bAA                (2. 44) 

ve buradan da 2. 42 denkle mi ile beraber 

0 hA                           (2. 45) 

eşitliği  bul unur. Böl gesel  hat al arı n ( yüksek frekanslı  hat alar)  sı k ağ üzeri nde kol ayca 

sönü ml enebil di ği ni  kabul  edersek düzelt me t erimi  ol an   seyrek ağda daha kol ay 

çözül ebilir di yebiliriz.  

Düzelt me denkl e ml eri ni  seyrek ağ üzeri nde çöz mek i çi n hat a t eri mi ni n ( h )  sı k ağda 

sevi yesi nde seyrek ağ sevi yesi ne il etil mesi  (sınırlandır ma)  gerekmekt edir.  Daha 

sonra düzelt me denkl e mleri  çözül ür  ve t ekrar  sı k ağ sevi yesi ne il etilir  (rahatlat ma). 

Seyrek ağ sevi yesi ndeki düzelt me teri mi ni ( H )  aşağı daki gi bi yazabiliriz: 

0 RhA HH                    (2. 46) 

Burada HA  seyrek sevi ye operat örü ve R i se sı k ağ sevi yesi ndeki  hat a t eri mi ni 

seyrek ağ sevi yesi ne il etirken kullanılan sı nırlandır ma  operat örüdür.  Bu denkl e m 

çözül dükt en sonra sı k ağ sevi yesi nde  

Hyeni P                      (2. 47) 

denkl e mi ne yeni  bir  çözüm daha alı nır.  Burada P  seyrek ağ sevi yesi ndeki  hat a 

teri mi ni sık ağ sevi yesi ne ilet mekt e kullanılan rahatlat ma operat örüdür.  
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2. 6. Çokl u Eksen Takımı  Yönte mi  

FLUENT hareketli  böl geleri n analizi ni  yapabil mek i çi n 3 ayrı  seçenek sunar.  Bunl ar 

basitten kar maşı ğa doğru  Çokl u Eksen Takı mı  Yönt e mi  [ 58]  ( ÇETY),  Karı ş ma 

Düzl e mi  Yönt e mi   ve Kayan Sayısal  Ağ modeli dir.  Çalış mada bu yönt e ml erden 

Çokl u Eksen Takı mı  ve Kayan Sayısal  Ağ  yönte ml eri  kullanıl mı ştır.  Çokl u eksen 

takı mı  yönt e mi  asl en he m dönen he m de dön meyen parçal arı n bul unduğu 

pr obl e ml eri  çöz mek a macı yl a kullanılır.  Akı ş  alanı nı n bir  dönen bir  de  dön meyen 

ol mak üzere i ki  parçaya ayrıl ması nı  gerektirir. ÇETY bu i ki  akış  al anı nda akış 

denkl e ml eri ni  farklı  eksen t akı ml arı na göre çözül ebileceği  yakl aşı mı nı  yapan ve 

za mandan bağı msı z çözüm al mayı  ol anaklı  kılan bir  yönt e mdir.  Bu yakl aşı m 

kullanılan böl gel er  arasında kuvvetli  et kileşi ml erin (rot or-stat or  et kileşiml eri  gi bi) 

ol madı ğı duruml ara uygun bir model dir. 

ÇETY sadece bir  yakl aşım ol ması na rağmen bir  çok uygul a ma i çi n za man ortala malı 

sonuçl arı  ol dukça i yi yakal ayabil mi ştir.  Kullanılabileceği  yerlere, r ot or-stat or 

et kileşi ml eri ni n az ol duğu t urbomaki ne uygul amal arı,  karıştırıcı  ile reakt ör  setleri 

arası ndaki  et kileşi mi n az ol duğu karıştır ma analizleri,  kısaca za mana bağlı 

et kileşi ml eri n az ol duğu her  uygul a ma ör nek ol arak verilebilir.  Bu yönt e mi n 

kullanı mı n başka bir  amacı  da za mana bağlı  analizlerde başl angı ç çözü mü el de 

et mek ol abilir.  ÇETY ile el de edil mi ş  bir  çözüm Kayar  Sayısal  Ağ yönt e mi  i çi n 

başl angı ç şartı  ol arak kullanılabilir  ve bu şekilde peri yodi k dur uma  yakı nsa ma 

hı zlandırılabilir. 

ÇETY aktif  hal e getirildi ği nde kullanılan yönte m ol dukça basittir.  Bu yönt e mi 

açı kl ayabil mek i çi n kütle ve mo ment um kor unum denkl e ml eri ni  dönel  bir  eksen 

takı mı nda ve tensörel formda yazalı m:  

0




i

i

x

u
      (2. 48) 
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   (2. 49) 

Burada iu  dönel  eksen t akı mı na göre akı m hı zı,  i  dönel  eksen t akı mı nı n dön me 

hı zı nı n bileşeni,  kjijk u2  t eri mi  Cori olis i vmesi  ve )( jiijj xx   ise akı şkan 

parçacı ğı na eksen takı mı nı n dön mesi nedeni yl e etki eden mer kezkaç kuvvetidir.  
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Yukarı daki  denkl e ml er,  hı z değerleri  göreceli  olduğu ve  denkl e ml er  dön me  hı zı na 

ait  t eri ml er  i çerdi kl eri  i çin bili nen denkl e ml eri n özel  bir  for mu ol arak düşünül ebilir. 

Bu denkl e ml er  dı şı ndaki  t üm skal er  denkl e ml er eksen t akı mı nı ndan bağı msı zdır. 

Denkl e ml erdeki  Cori olis ve mer kezkaç kuvvetleri  A yüzey al anı na ve V hac mi ne 

sahi p bir kontrol hac mi üzeri nde aşağı daki gi bi integre edilebilir: 

   VxxudAxxuS Pjiijjkjijk

A

jiijjkjijkui
)(2)(2       

Dönel  ve sabit  eksen t akı ml arı nı n arayüzünde i ki  kı sı m arası ndaki  eşleştir meyi 

sağlayabil mek i çi n bir  hı z transfor masyonu yapıl ması  gerekli dir.  Sonlu Haci ml er 

yönt e mi nde kullanılan ayrı kl aştır ma met odl arı, her hangi  bir  P hücresindeki  hı z 

büyükl üğünün ko mşu olan bir  N hücresi nden et kilenmesi ni  gerektirir.  Bir an i çi n P 

hücresi ni n t a m il k eksen t akı mı nda,  ko mşusu olan N hücresi ni n i se i kinci  eksen 

takı mı nda ol duğunu kabul  edeli m.  Hesapl a manın yapıl ması  i çi n  N hücresi ndeki 

hı zları n P hücresi ni n i çinde bul unduğu eksen t akı mı na dönüşt ürül mesi  gerekli dir.  

Bu durumda i ki farklı eksen takı mı arası ndaki hız ilişkisi aşağı daki şekil de ol ur: 

k

ekseneksen
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Ni xuu )( 122
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,

               (2. 50) 

2. 7. Çokl u Eksen Takımı  Yönte mi - KarıĢ ma Düzl e mi KarĢıl aĢtır ması  

Daha   önce de bahsedil di ği  gi bi  dönel  sı nırları n ol duğu pr obl e ml eri çöz mek 

a macı yl a birden fazl a yönt e m mevcutt ur.   Bu yönt e ml eri n çalış ma prensi pl eri 

birbiri nden farklı dır.  Dol ayısı yla herbir  yönt e mi n  avant ajlı  ol duğu dur uml ar  ol duğu 

gi bi  dezavant ajlı  ol duğu dur uml arda vardır.  Karış ma Düzl e mi  Yönt e mi nin ( KDY)  

yaptı ğı  işle m dönel  ve durağan böl gel er  arası ndaki  arayüzde akı mı n t a m karıştı ğı nı 

kabul  et mek ve bir  böl geden öt eki ne geçerken hız,  bası nç,  sı caklı k gi bi  değerl eri n 

ortala mal arı nı  al maktır.  Bu sayede peri yodi kli k açıları  eşit  ol mayan geo metriler  i çi n 

(rot or-stat or  çiftleri)  i çin çözü m alı nabilir.  Ancak bir  böl geden di ğerine geçiş 

yapılırken i z böl gesi  gibi  öne mli  akı m özellikl eri  ortadan kaybol makt adır.  Bu 

nedenl e i ki  böl ge arası ndaki  arayüz ol an karış ma düzl e mi ni n konu mu ol dukça öne m 

kazanmakt adır.  Eğer  karış ma düzl e mi  akı mı n gerçekten büyük oranda karıştı ğı  bir 

böl gede i se yönt e m ol dukça i yi  sonuçl ar  ver mektedir.  Ancak eğer  karış ma düzl e mi  i z 

böl gesi,  çok dal gası  gibi  yüksek gradyen böl gel eri ni n yakı nı nda i se elde edil en 
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sonuçl ar  gerçekt en uzakl aş makt adır.  Çokl u Eksen Takı mı  Yönt emi nde i se 

arayüzdeki  geçiş  uyuş mayan ağ arayüzü yardı mı yla yapılır.  Bu i se arada bi r  art al a ma 

al ma i şle mi ni n gerekliliini  ortadan kal dırır.  Bu sayede i z böl gesi  gi bi  akı m özelli kleri 

böl gel er  arası nda pr obl emsi z bir  şekil de t aşı nabil mekt edir.  Bu dur um bir  ör nekl e 

daha i yi anl aşılabilir. 

Şekil  2. 6.  da modeli  görül en ör nek pr obl e mde  haraketli  ol an ve sabit  duran 2 ayrı 

böl geden ol uşan bir  akış  al anı  i ncel enmekt edir. Haraketli  kısı mnda 2 boyutl u bir 

kanat  pr ofili  bul unmakt adır.  Bu ti p bir  çalış ma eksenel  ko mpresör  bı çakları nı n ort a 

kesitleri ni  i ncel e mek i çin  kullanılabilir.  Burada hareketli  kısı m 1 m/ s  hızl a hareket 

et mekt edir.  Girişteki  akım hı zı  ise 3 m/ s  ol arak belirlenmi ştir.  Ayrı ca hareketli  böl ge 

sayısal  ağı  il e duran bölge sayısal  ağı  sürekli  değil dir.  Di ğer  bir  deyişle bu i ki 

kı sı mı n sayısal  ağı  birbirinden bağı msı zdır.  Bu dur um arayüzde özel  bir eşl eştir me 

yap mayı  gerektirir.  Ayrıca sı nırları n bir  kı s mı  hareketli  ol duğundan bu pr obl e mi 

çöz mek i çi n yukarı da bahsedilen 3 met oddan biri ni  kullanmak gerekli dir.  Bi z 

bunl ardan Çokl u Eksen Takı mı  Yönt e mei ni  ve Karış ma  Düzl e mi  Yönt e mi ni  kull anı p 

sonuçl arı karşılaştıracağız.  

 

 

Şekil 2. 6. Ör nek probl e m.  

Karış ma  Düzl e mi  Yönte mi ni  kullanabil mek i çin arayüz böl gesi nde birbiri nden 

bağı msı z i ki  sı nır   karışma  düzl e mi  ol arak t anı mlanır.  Bu dur umda  ar kadaki  durağan 

böl gede giriş  sı nır  şartı  belirlenirken öndeki  hareketli  böl geni n çı kışı nda hesapl a man 

değerleri n bir  ortala ması  alı nır.  Benzer  bir  şekil de ön böl geni n çı kışı  da ar ka 

böl geden et kilenir.  Çoklu Eksen Takı mı  Yönt emi nde i se bu arayüzde eşl eştir me  
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uyuş mayan ağ arayüzü sınır  şartı  ile yapılır.  Bu sayede ort ala ma  al ma  i şle mi  devre 

dı şı  bırakıl mı ş  ol ur.  Aşağı daki  resi mde yapılan ortala ma i şle mi ni n et kisi  gayet  açı k 

bir  şekil de gör ül mekt edir.  Burada Karış ma Düzle mi  Yönt e mi  il e yapılan anali zde  

(üstteki  çi zi m)  arka bölgedeki  ort ala ma  i şle mi  pr ofil  ardı ndaki  i z böl gesi ni  yok 

ederek et kisi ni  açı kça göster mi ş.  Di ğer   r esi m i se uyuş mayan ağ arayüzüne güzel  bir 

ör nektir.  Burada pr ofil  arkası ndaki  i z böl gesi  varlı ğı nı  kor uyabil mi ştir.  Bu dur u m 

arayüz üzeri ndeki  hı z vekt örleri  çi zdiril di ği nde çok daha açı k bir  şekilde belirli 

ol makt adır.  Karış ma Düzl e mi  Yönt e mi nde arayüzün ar ka t arafındaki  hı z 

vekt örleri ni n neredeyse ünifor m ol ması  ortala mala i şle mi n et kisi ni  göst er mekt edir.  

Di ğer  yönt e mde i se i z böl gesi ni n et kisi  de ar ka t araftaki  böl geye t aşınabil mi ştir. 

Burada arayüzdeki  kırılmanı n sebebi  i ki  böl ge arası ndaki  göreceli  hı z far kı dır.  Bu 

basit  örnekt en de anl aşılabileceği  gi bi,  arayüzdeki  geçişi  daha pr obl e msi z yapabil di ği 

içi n ,  Çokl u Eksen Takımı  Yönt e mi  di ğer  yönt eme  göre çok daha avant ajlı  ve doğr u 

sonuçl ar veren bir modeldir.    

 

Şekil 2. 7. Hı z büyükl ükl eri ( m/s). 

 

 



 34 

 
 

Şekil 2. 8. Hı z vekt örleri ( m/s) 
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3. ĠZOLE EDĠ LMĠ ġ BĠR ROTOR ETRAFI NDAKĠ AKI ġ  

3. 1. Ge moteri, Model ve Sayısal Ağ 

Bu kıs mı n a macı deneysel çalış mal arı yapıl mı ş, 6 açı klı k oranı na sahi p, burul masız, 

ok açısız, di kdört gen iz düşüml ü ve NACA 0012 kanat profili nden ol uşt urulmuş rijid 

bir rot ordur. Askı durumu el e alı ndı ğı ndan rot or dön mek dışı nda herhangi bir hareket 

yap maz. Rot orun t opl a m beş değişi k durumu i ncelenmi ştir. Bunl arda il ki 0 derece 

hücü m açısı nda ve uç Mach sayısı 0. 52 ol an taşı masız durum, iki ncisi 5 derece 

hücu m açısı nda uç Mach sayısı 0. 433 ol an durum, üçüncüsü  5 derece hücum 

açısı nda uç Mach sayısı 0, 815 ol an durum, dördüncüsü 8 derece hücum açısında uç 

Mach sayısı 0. 44 ol an durum, sonuncusu ise 8 derece hucum açısı nda ve uç Mach 

sayısı nı n 0. 877 ol duğu dur umdur. Rot orun dön mesi Çokl u Eksen Takı mı Yönt e mi yl e 

( ÇETY) tanı ml anmı ştır. 

Çokl u eksen t akı mı  yönte mi  akış  al anı nı  dönen ve dön meyen i ki  ayrı  parçaya böl me 

gereği ni  doğur ur.  Bu nedenl e akış  al anı  he men rot orun etrafı ndaki  i ç bölge ve  akı ş 

al anı nı n geri  kal an kıs mı nı  ol uşt uran dış  böl ge olmak üzere i ki  parçaya bölünmüşt ür. 

Bu böl gel er Şekil 3. 1.  ve Şekil 3. 2. de görülebilir. 

 

Şekil 3. 1. İç böl ge ve rotor  
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Şekil 3. 2. Dı ş böl ge 

Bu böl gel er  ol uşt urul urken daha sonra kullanılacak sı nır  şartları na uygun ol arak 

boyutlanmı şl ardır.  Özellikl e dı ş  böl ge model den ol abil di ği nce uzağa konmuş  ve  bu 

şekil de serbest  akı m sı nır  şartları nı n uygul anabilmesi  düşünül müşt ür.  Şekil  3. 2.’den 

de gör ül düğü gi bi  r ot or yarıçapı  R ol arak t anıml anacak ol ursa dı ş  bölge sı nırları 

rot ordan yakl aşı k 27 R kadar  uzağa kon muşt ur.   İç böl ge i se r ot orun he men etrafı na 

bitiril me mi ş  her  yönde bir  rot or  yarıçapı  kadar  uzağa gi dil mi ştir.   İ ki  böl geni n ara 

yüzünde uyuş mayan ağ ara yüzü t anı ml anmı ştır.  Analizi  yapılan r ot or i ki  pal alı 

ol duğunda akış alanı nı n sadece yarısı modellenmi ştir.  

Rot or  etrafı nda yapısal  olmayan altı  yüzl ül erden oluşan bir  sayısal  ağ ör ül müşt ür.  Bu 

aşa mada i çi  ve dı ş  böl gelerde farklı  yoğunl ukt a sayısal  ağl ar  ol uşt urul muştur.  Sayı sal 

ağda t opl a m 1. 000. 000 el e man kullanıl mı ştır.  Bu el e manl arı n 850. 000 t anesi  kriti k 

ol an i ç böl gede geri  kalan kıs mı  i se dı ş  böl gede kullanıl mı ştır.  Ayrı ca sınır  t abaka 

et kileri ni  çözebil mek i çin el e manl ar  rot or  etrafı nda sı kl aştırıl mı ştır.  Bununl a beraber 

uç girdabı nı n sayısal  yayını mı nı  azaltabil mek i çi n uç  girdabı na özel  bir  yoğun sayısal 
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ağ böl gesi  ol uşt urul muştur.  Bu ağ yapısı  i ç böl ge sayısal  ağı nı n göst eril di ği  Şekil  3. 3. 

te rahatlı kla görül ebilir. Şekil 3. 4 de ise dış böl geni n sayısal ağı göst eril mi ştir. 

 

Şekil 3. 3 İç böl ge yüzey sayısal ağı  

 

 

Şekil 3. 4 Dı ş böl ge sayısal ağı 
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Rot or  üzeri ndeki  sayısal ağ ol uşt urul urken r ot orun uç kı s mı nda daha yoğun kök 

kıs mı nda i se daha seyrek bir  ağ yapısı  kullanıl mı ştır.  Sayısal  ağ ol uşumunu 

kol aylaştır mak i çi n r ot or  uçl arı  bir  mi kt ar  defor me edil mi ştir.  Rot or  üzeri deki  sayısal 

ağ Şekil 3. 5’ te görül ebilir. 

 

Şekil 3. 5. Rot or sayısal ağı  

3. 2. Sı nı r ġartl arı- Çözücü Ayarl arı  

Çalış mada akışkan ol arak hava kullanıl mı ştır.  Sıkı ştırılabilirlik et kileri  göz  önüne 

alı nmı ştır. Havanı n ısıl ilet kenli ği ve viskozitesi ise sabit kabul edil mi ştir.  

Bu al anda yapılan çalış mal ara bakıl dı ğı nda dış  sı nırın genel de r ot orun birkaç 

yarıçapı  mesafede bitti ği  gör ül ür.  Sı nırları n r otora bu kadar  yakı n alı nması  sı nır 

şartları nda değişi k bir  uygul a maya gi dil mesi  zorunl u kılar.  Bu çalış mada i se dı ş 

sı nırlar  rot orun ol dukça uzağı na konduğundan dol ayı  herhangi  özel  bir sı nır  şartı 

kullanmaya gerek yokt ur.  Sı nırları n bu kadar  uzağa kon ması nı n a macı  daha sonraki 

aşa mal arda yapıl ması  düşünül en ileri  uçuş  çalış mal arı nda sı nırı n ne kadar  uzağa 

kon ması  gerekti ği  hakkında bil gi  edi nebil mekt ir.  Dı ş  böl ge ol arak t anı ml anan 

böl geni n  peri yodi k olmayan dış  yüzl eri nde (üst -alt  ve yan yüzel er) bası nç ve 

sıcaklı k sı nır  şartları  kullanıl mı ş,  serbest  akı m basıncı  ol arak 101325 Pascal,  serbest 
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akı m sı caklı ğı  ol arak da 297 K giril mi ştir.  Akı ş  ve geo metri  peri yodi k olduğundan 

akı m al anı nı n yarısı  modellenmi ş  ve peri yodi klik sı nır  şartı  giril mi ştir.  Rot or un 

dön mesi ni  t anı ml ayabilmek i çi n ÇETY yönt e mi  kullanıl mı ştır.  Bu yönte mde r ot or 

etrafı ndaki  i ç böl geye  uç Mach sayısı  0. 433 i çi n 130, 9 rad/s,  uç Mach sayı sı  0, 815 

içi n 244 rad/s,  uç Mach sayısı  0. 877 i çi n i se 260 rad/s  dönüş  hı zı  t anı mlanmı ştır.   

Dı ş  ve i ç böl gel er  arası na uyuş mayan sayısal  ağ ara yüzü sı nır  şartı  t anıml an mı ştır. 

Tü m çözü ml er  sürekli  hal  i çi n yapıl mı ştır.  Çözüml erde  t ürbül ans  modeli  ol arak 

Spal art- All maras modeli kullanıl mı ştır. 

Çözücü ol arak il k ol arak Sıralı- Kapalı  çözücü,  SI MPLE hı z-bası nç ilişkil endir me 

şe ması yl a birli kte  kullanıl mı ştır.  Aynı  za manda Akupl e- Kapalı  çözücü il e de 

çözü ml er  yapıl mı ştır.   Taşı nı m t eri ml eri  i çeren tü m denkl e ml ere i ki nci  dereceden 

ayrı kl aştır ma uygul anmı ştır.  

3. 3. UyuĢ mayan Ağ Arayüzü 

FLUENT yazılı mı  kurul an modellerde birbiri il e uyuş mayan sayısal  ağl arı n 

kullanı mı na i zi n ver mektedir.  Yapılan bu çalışmada,  daha önce bahsedil di ği  gi bi 

uyuş mayan  ağ ara yüzl eri kullanıl mı ştır.  

Uyuş mayan ağ ara yüzü kullanıl ması nı n i ki  ana nedeni  vardır.  Bunl ardan i l ki  ara yüz 

kullanı mı nı n el e man sayısı nı  kontrol  altı nda t ut mak i çi n çok kullanışlı ol ması dır. 

Rot or  etrafı nda ol uşt urulan yoğun sayısal  ağ bu yönt e m sayesi nde bir  yerde kesili p 

daha seyrek bir  ağ yapısı na geçilebilir.  Bu sayede yoğun sayısal  ağı n gerekli 

ol mayan böl gel erde kullanıl ması  engellenmi ş  ol ur.   İ ki ci  neden i se sonradan 

yapıl ması  pl anl anan kayan sayısal  ağ çalış mal arında bu ti p ara yüz kul lanı mı nı n 

zorunl u ol ması dır.  Bu çalış ma sonunda ara yüzün çözü m üzeri ndeki  etki si  de bir 

bakı ma i ncel enmi ş ol acaktır.  

FLUENT,  uyuş mayan ara yüzl erden geçen akı yı  hesapl arken il k önce ara yüz ol arak 

tanı ml anmı ş  böl gel eri n kesişi mi ni  alır  ( Şekil  3.6).  Bu kesişi m sonunda üst  üst e 

ol duğu belirlenen kısı ml ardan akı  geçişi ne i zi n verilirken geri  kal an kısıml ar  duvar 

ol arak hesaba katılır ve içl eri nde herhangi bir akı geçişi ne izi n veril mez.  
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Şekil 3. 6  Kı s men ört üşen ara yüz böl gesi  

 

Ar a yüzdeki  akılar  hesapl anırken oriji nal  yüzeyl er  yeri ne kesişi m sonucu ol an 

yüzeyl er  kullanılır.  Bu Şekil  3. 7 il e ör nekl enebilir.  Burada ara yüzden I V nu maralı 

hücreye geçen akı  d- b ve b-e böl üml eri nde geçenin akı nı n t opl a mı  ol arak hesapl anır. 

Bu şekil de he m I  nu maralı  hücreni n he m de III  nu maralı  hücreni n I V nu maralı 

hücreye et kisi hesaba katıl mı ş ol ur.  

 

Şekil 3. 7. İki boyutl u uyuş mayan ağ ara yüzü 

3. 4. Sonuçl ar 

Her  bir  analiz i çi n yakl aşı k ol arak 5000 i terasyon yapıl mı ştır.  Anali zl eri n 

yakı ndağı na i ki  şekil de karar  veril mi ştir.  İl k önce çözül en denkl e ml eri  artık değerleri 

gözl enmi ş  ve bu değerleri  belirli  mert ebel eri n altına düş mesi  bekl enmi ştir. Şekil  3. 8’ 

de çözü ml erden biri nin artı k değerleri ni n iterasyon adı mı na göre deği şi mi 

gör ülebilir. 
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Şekil 3. 8. Denkl e m artı kl arı nın iterasyon adı mı yl a değişi mi  

Bunun yanı nda i nt egral bir  büyükl üğün (rot orun ol uşt urduğu it ki)  sabitlenmesi 

bekl e mi ştir.  Şekil  3. 9 da  r ot ora et ki  eden itki ni n it erasyon adı mı yla deği şi mi 

gör ül mekt edir.  Kull anılan t ürbül ans  modeli ni n duvar  kenarı nda düzgün hesap yapı p 

yap madı ğı  duvar  üzeri ndeki  il k el e manı n mer kezi ni n duvardan boyutsuz  ol arak 

öl çülen uzunl uğuna ( y
+
)  bağlı dır.  Kull anılan t ürbülans  modeli nde bu değerin ya  5’t en 

küçük yada 30’ dan büyük ol ması  gerekmekt edir.  Şekil  3. 11 da çeşitli  i stasyonl ardaki 

y
+
 değerleri gösteril mi ştir. Şekil 3. 10 da ise yakalanan uç girdabı görül ebilir. 

 

Şekil 3. 9. Rot or it kisi ni n iterasyon adı mı yl a değişi mi  
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Şekil 3. 10. Uç girdabı  

 

 

Şekil 3. 11. Bazı istasyonl ardaki y
+
 değerleri  

Çalış ma öncesi  i ncel enmesi  düşünül en özelli klerde biri  kullanılan ara yüzün akı şt a 

ol ma ması  gereken bir  bozunt uya sebep ol up ol mayacağı ydı.  Şekil  3. 12 ve Şekil  3. 13 

de ara yüzün çeşitli  böl gel eri ndeki  hı z vekt örleri  gör ül ebilir.  Vekt örleri n yönünde ve 

büyükl üğünde belirgi n bir değişi m ol madı ğı açı kça görül üyor.  
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Şekil 3. 12. Ara yüz üzeri ndeki bir böl gede hız vekt örleri. Renkl endir me hız büyükl üğüne (m/ s) 

göre yapıl mıştır 

 

 Şekil 3. 13. Ara yüz üzeri ndeki bir böl gede hız vekt örleri. Renkl endir me hız büyükl üğüne (m/ s) 

göre yapıl mıştır 

Rot or  akışları nı n en bilinen özelli kleri nden biri  de akı m t üpüdür.  Rot or  düzl e mi ni 

geçen akışkan hı z kazanır  ve mer keze doğr u bir  daral ma meydana gelir.  Şekil  3. 14 
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rot or  düzl e mi ni n altı ndaki  akı m t üpünü göst er mekt edir.   Ayrı ca r ot or  pal al arı nı n 

arası ndan yukarı doğru  bir akış böl gesi ol duğu da gör ül mekt edir.  

 

Şekil 3. 14. Rot or altı ndaki akım t üpü. Renkl endir me düşey hı z büyükl üğüne ( m/ s) göre 

yapıl mıştır. 

 

 

Şekil 3. 15. Rot or ucundan çı kan akı m çizgileri. Renkl endirme orji nden olan uzaklı ğa ( m)  göre 

yapıl mıştır. Daral ma açı kça belli ol makt adır.  
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Bu ti p anali zlerde en büyük sor unl ardan biri sayısal  yayı nı mdır.  Uç girdabı, 

kullanılan ayrı kl aştır ma yönt e mi ni n bünyesi nde barı ndırdı ğı  sayısal yayı nı m 

nedeni yl e ol ması  gerekenden çok önce kaybol makt adır.  Bu çalış mada da benzer  bir 

dur um gözl enmi ştir.  Rotor  ucunda çı kan girdap kısa bir  sürede gücünü yitirmi ştir.  Bu 

dur um Şekil 3. 16’ den kolayca anl aşılabilir. 

 

Şekil 3. 16. Rot or ucundan çı kan akı m çizgileri. Renkl endirme vortisite büyükl üğüne  (1/ s) göre 

yapıl mıştır 

Anali z sonucunda el de edilen bası nç katsayısı  dağılı ml arı na bakacak ol ursak, 

dağılı ml arı n il k i ki  dur um i çi n ( 0 derece hücu m açısı  ve Mt  = 0, 520,  5 derece hücu m 

açısı  ve Mt  = 0, 433)  deneysel  verilerle uyu ml u çı kmı ştır.  Şekil  3. 17.  de 0 derece 

hücu m açısı   ve 0, 52 uç Mach sayısı  i çi n kanat  üst  yüzeyi ndeki  bası nç katsayısı 

dağılı mı görül mekt edir. 
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Şekil 3. 17. Bası nç katsayısı dağılı mı. Hücu m açısı 0 derece , uç Mach sayısı 0, 52. Sürekli çizgi analiz 

sonucunu dol u nokt al ar ise deneysel verileri göst er mekt edir.  

Taşı manı n ol duğu dur umu i ncel eyecek ol ursak,  düşük Mach sayısı  i çin bası nç 

katsayısı  dağılı mı nı n deneysel  sonuçl ara yakı n olduğunu görebiliriz.  Ancak yüksek 

Mach sayısı ndaki  dur um bu kadar  i yi  değil dir.  Özelli kle uç böl gesi ndeki  şok dal gası 

yakal ana ma mı ştır.  Şekil  3. 18,  Şekil  3. 19,  Şekil  3.20 ve Şekil  3. 21  t aşı manı n ol duğu 

dur uml ardaki  bası nç katsayısı  dağılı ml arı nı  göst ermekt edir.  Hucu m açısı nın 8 derece 

ol duğu dur um i çi n el de edilen sonuçl ar  Siri ni vasan [ 59]  t arafı ndan yapılan sayısal  bir 

çalış manı n sonuçl arı yla da karşılaştırıl mı ştır.  
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Şekil 3. 18. Bası nç katsayısı dağılı mı. Hücu m açısı 5, uç Mach sayısı 0, 433. Sürekli çizgi analiz 

sonucunu dol u nokt al ar ise deneysel verileri göst er mekt edir 

 

Şekil 3. 19. Bası nç katsayısı dağılı mı. Hücu m açısı 5 derece, uç Mach sayısı 0, 815. Sürekli çi zgi 

analiz sonucunu dol u nokt al ar ise deneysel verileri göst er mekt edir 
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Şekil 3. 20. Bası nç katsayısı dağılı mı. Hücu m açısı 8, uç Mach sayısı 0, 44. Sürekli çizgi analiz 

sonucunu dol u nokt al ar ise deneysel verileri, içi boş daireler ise Sirini vasan tarafı ndan yapılan 

sayısal çalış manı n sonuçl arı nı [ 59] göst er mekt edir.  

 

        

Şekil 3. 21. Bası nç katsayısı dağılı mı. Hücu m açısı 8, uç Mach sayısı 0, 877. Sürekli çizgi analiz 

sonucunu dol u nokt al ar ise deneysel verileri, içi boş daireler ise Sirini vasan tarafı ndan yapılan 

sayısal çalış manı n sonuçl arı nı [ 59] göster mekt edir. 
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4. ROTOR- GÖVDE ETKĠ LEġĠ MĠ  

4. 1. Geo metri, Model ve Sayısal Ağ 

Çalış mada kullanılan model,  rot or  ve gövde et kileşi mi ni  i ncel e mek üzere 

ol uşt urul muş,  ROBI N i si mli  genel  bir  gövde model dir.    Bu model  r üzgar 

tünelleri nde t est  edil mi ş ve  deneysel  verisi  ol an bir  model dir.  ROBI N gövdesi ni n 

şekli  süper  eli ps  denkl eml eri nden mat e mati ksel  ol arak t üretil mi ştir.  Gövde uzunl uğu 

topl a m 2 m dir. ROBI N geo metrisi yle beraber   dört  pal alı  bir  r ot or 

kullanıl mı ştır.  Rot or,  NACA 0012 kesiti ne sahi p,   di kdört gen i zdüşüml ü bir r ot ordur. 

Pr ofil,   0. 0663 m vet er  boyuna,   0. 86 m r ot or  yarıçapı na ve - 8 dereceli k geo metri k 

bur ul ma  açısı na sahi ptir.  İt ki  katsayısı  0. 041 dir.  Deneysel  al etleri n uygunsuzl uğu 

nedeni yl e r ot or  mer kezi  t a m ol arak heli kopt er  si metri  düzl e mi  üzeri ne 

konul ma mı ştır.  Rot or  merkezi  si metri  düzl e mi nden  yakl aşı k ol arak 0. 05 m kadar 

uzakt adır.  Gövde-rot or  konfi gurasyonu Şekil  4. 1’ de gör ül ebilir.  Rot or  konu mu i se 

Şekil 4. 2’de görül ebilir. 

Rot or  ve gövde modelleri  deneyi n [ 60]  yapıl dı ğı  rüzgar  t üneli ni n boyutlarına uygun 

ol arak 6. 63 m genişli ği nde,  4. 42 m yüksekli ği nde ve 15 m uzunl uğunda bir  t ünel 

içi nde modellenmi ştir.  He m za mana bağlı  analiz he m de za mandan bağı msı z 

analizler  yapıl mı ştır.  Zamandan bağı msı z analizlerde r ot or  azi mut  açısını n gövde 

etrafı ndaki  akışa et kisi nin i ncel enmesi  i çi n t opla m altı  farklı  rot or  azimut h açı sı 

incel enecek şekil de değişi k modeller  ol uşt urul muşt ur.  Bu açılar  sırası yl a 0,  15,  30, 

45,  60 ve 75 derecedir. Za mana bağlı  analizlerde i se r ot or  etrafı ndaki  sayısal  ağ 

döndür ül erek za manl a modeli n değiş mesi  sağlanmı ştır.  Modelleri n t ümü Ga mbit 

isi mli  pr ogra m kullanılarak ol uşt urul muşt ur.  Ol uştur ul an modellere yüzey sayısal  ağı 

yi ne bu pr ogra m kullanılarak ör ül müşt ür.  Priz mati k ve dört  yüzl ü el e manl ar  

barı ndıran kar ma  hacimsel  sayısal  ağ i se TGri d i si mli  progra m kull anılarak 

ol uşt urul muşt ur.   Pri z mat ik el e manl ar  vi skozite etkileri ni n çok ol duğu r ot or  ve gövde 

yüzeyl eri nde  kullanıl mı ş,  akış  al anı nı n geri  kal an kıs mı  dört yüzl ü elemanl arla 

dol durul muşt ur.  Haci msel  sayısal  ağl ar  ortala ma  ol arak  2. 350. 000 el e man 
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barı ndırırlar.  Tünel  ve gövde-rot or  modelleri  Şekil  4. 3’   t e ,  gövde r ot or  üzeri ndeki 

yüzey sayısal ağı Şekil 4.4’  te görül ebilir.   

 

 

Şekil 4. 1. Rot or-gövde konfi gürasyonu[60] 

 

 

 

Şekil 4. 2.  Ana boyutlar ve rotor konu mu[ 60] 
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Şekil 4. 3.  Tünel, gövde ve rotor modelleri 
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Şekil 4. 4.  Gövde ve rot or üzeri ndeki yüzey sayısal ağı  

4. 2. SI NI R ġARTLARI - ÇÖZÜCÜ AYARLARI 

Model  sı nırları  Şekil  4. 4’  t e gör ül ebilir.  Giriş sı nırına 1. 8 m/ s  ünifor m hı z veril mi ş, 

çı kışa i se 101325 Pa stati k bası nç t anı ml anmı ştır.  Za mandan bağı msı z anali zerde 

rot orun dön mesi,  etrafı nda ol uşt urul an sili ndiri k dönel  böl geye ÇET yönt e mi  i l e  

dön me  hı zı  verilerek hesaplanmı ştır.  Dönel  böl geye 2000 devir/ daki ka dön me  hı zı 

tanı ml anmı ştır.  Za mnaba ağlı  analizerde i se r ot or  etrafı ndaki  böl ge 2000 

devir/ daki ka açısal  hı z il e döndür ül müşt ür.  Za man adı mı  büyükl üğü ol arak 1 

dereceli k dön meye karşılık gel en 8. 33x10
- 3

 s  seçil mi ştir.  Analiz t opl amda  1170 

za man adı mı sürdürül müşt ür.  



 53 

Çalış mada akışkan ol arak hava kullanıl mı ştır.  Sıkı ştırılabilirlik et kileri  göz  önüne 

alı nmı ştır.  Havanı n ı sıl  ilet kenli ği  ve vi skozitesi  ise sabit  kabul  edil mi ştir.  Tür bül ans 

modeli olarak Standart K- Epsil on modeli kullanılmı ştır. 

Çözücü ol arak Sıralı- Kapalı  çözücü,  SI MPLE hız-bası nç ilişkilendir me şe ması yl a 

birli kte  kullanıl mı ştır.  Taşı nı m t eri ml eri  i çeren t üm denkl e ml ere i ki nci dereceden 

ayrı kl aştır ma uygul anmı ştır. 

 

Şekil 4. 5.  Model sı nırları 

4. 3. Sonuçl ar 

Za mandan bağı msı z modelleri n herbiri  yakl aşı k 2500 iterasyondan sonra 

yakı nsa mı ştır.  Gövde üzeri nde x= 0. 35 m,  x= 1. 17 m ve  x= 1. 35 m konu mundaki 

istasyonl arda st ati k basınç değerleri  okun muş  ve bası nç katsayıları  hesapl anmı ştır. 

Şekil  4. 6 da r ot or  üzerindeki  çeşitli  i stasyonl ardaki  y+ değerleri  gör ül mekt edir.  

Benzer bir grafi k de Şekil 4. 7 de gövde içi n verilmi ştir.  
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Şekil 4. 6.  Rot or sı nırları üzerindeki y+ değerl eri 
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Şekil 4. 7.  Gövde sı nırları üzeri ndeki y+ değerl eri 
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Ayrı ca za mana bağlı  analizlerde veri  t opl a madan önce akı mı n peri yodi k hale gel mesi 

gerekir.  Bunun i çi n gövde üzeri ndeki  3 nokt ada bası nç değişi ml eri  i zl enmi ş  ve Şekil 

4. 8 de veril mi ştir.  Hesapl anan bası nç katsayıları ve  deneysel  değerler  Şekil  4. 9’da 

gör ülebilir.  Farklı  azi mut  açıları  i çi n gövde üzeri ndeki  bası nç katsayısı  dağılı ml arı  da 

Şekil  4. 10 ve Şekil  4. 11’ de  gör ülebilir.  Burada di kkat  edil mesi  gereken nokt a bu 

sonuçl arı n za mandan bağı msı z analizler  yardımı yl a alı nmı ş  ol duğudur.  Bu ti p 

analizlerde r ot or  dön memekt e,  rot orun dönüşü etrafı ndaki  dönel  böl ge tabir  edil ne 

böl geye kaynak t eri ml er  ekl enerek modellenmekt edir.  Bu sayede çok daha kı sa 

za mnl arda çözü ml er  al mak mü mkün ol makt adır.  Ör nek ver mek gerekirse çalış mada 

yapılan za man bağlı  analizt opla mda 6 gün kadar  sürerken za mandan bağı msı z 

yapılan analizleri n t ümü topla mda 2 gün kadar sürmüşt ür.  

 

 

Şekil 4. 8.  Gövde üzeri ndeki bazı nokt al ardaki göreceli bası nç değerl eri 
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Şekil 4. 9.  Bazı istasyonl arda hesapl anan bası nç katsayıları  
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Za mana bağlı  analizlere ait  sonuçl ar  i se Şekil  4. 12 da gör ül ebilir.  Burada di kkati 

çeken husus  sonuçl arı  bir evvel ki  dur uma  nazaran gerçeğe daha yakı n gözük mesi dir. 

Bu da bi ze bu ti p anzlizlerde za man bağlı  analizler  yap manı n daha hassas sonuçl ar 

vereceği ni belirtir. 

 

 

Şekil 4. 10. Gövde üzeri ndeki bası nç katsayısı dağlı mı  
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Şekil 4. 11. Gövde üzeri ndeki bası nç katsayısı dağlı mı  
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Şekil 4. 12. Za mana bağlı analiz sonuçl arı 
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5. DEĞERLENDĠ RMELER  

Çalış manı n il k böl ümünde askı  hali ndeki  bir  rot or  etrafı ndaki  akış  HAD 

yönt e ml eri yle t ahmi n edil meye çalışıl mı ştır.  İncelenen r ot or  bur ul masız,  ok açısız, 

rijid,  di kdört gen i z düşüml ü,  ve NACA 0012 kanat  pr ofili nde yapıl mı ş,  açıklık oranı 

6 ol an bir  rot ordur.  Rot orun deneyl eri  Caradonna ve Tung [ 54] t arafı ndan 

yapıl mı ştır.  

Çalış mada FLUENT kullanılarak biri  t aşı ması z i kisi  t aşı malı  5 ayrı  dur um i çi n 

analizler  yapıl mı ştır.  Analizler  sonucunda r ot or  etrafı ndaki  akışı  karakt erize eden 

özelli klerden bir  kı s mı  yakal anmı ştır.  Özelli kle şok dal gası  i çer meyen i ki  dur u mda 

rot or  üzeri ndeki  istasyonl arda hesapl anan basınç katsayısı  dağılı ml arı deneysel 

verilerle ol dukça yakı ndır.  Ancak şok dal gası  i çeren dur umda şok dal gası yet eri nce 

keski n bir  şekil de yakalana ma mı ştır.  Di kkati  çeken bir  şey şudur  ki :  düşük Mach 

sayılı  ve t aşı ma i çeren dur umda bası nç katsayıları  deneysel  verilerle yakı nlı k 

göst er mesi ne rağmen,  rot or  i çi n hesapl anan itki  katsayısı  %23’l ük bir  sap ma 

göst er mi ştir.  

Anali zleri n bir  başka il ginç sonucu da kullanılan sınır  şartları nı n çözüm üzeri ne köt ü 

yönde et kisi ni n ol madı ğını n anl aşıl ması dır.  Lit erat ürde uygul anan yönt emi n aksi ne 

rot ordan çok uzağa konuşlandırıl mı ş  ve serbest  akı m şartı  t anı ml anmı ş  sınırlar  gayet 

iyi  çalış mı ştır.  Ayrı ca i ç ve  dı ş  böl geyi  ayıran uyuş mayan ağ ara yüzünün  çözü mü 

köt ü yönde et kile medi ği  he m il k i ki  dur um i çi n alınan sonuçl ardan he m de  ara yüz 

çevresi nde yapılan i ncel emel erden anl aşıl mı ştır.  

Bunan sonra yapıl ması  gereken çalış ma,  çözü müm za mana bağlı  yapıl ması  ve za man 

ortala malı değerlerle deneysel  verileri n karşılaştırıl ması dır. 

Çalış manı n i ki nci  böl ümünde i se askı  dur umundaki  r ot or-gövde ko mbi nasyonu he m 

za mana bağlı  he mde zamandan bağı msı z analizler  yapılarak i ncel enmi ştir.  Yapıl an 

analizler  sonucunda za man bağlı  çözüml eri n za mandan bağı msı z çözüml ere nazaran 

daha az saçı nı m içerdi ği ve daha gerçekçi ol duğu farkedil mi ştir.  
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