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GENETĐK ALGORĐTMA ĐLE MĐKROKANAL ISI KUYUSU EN ĐYĐLEME 

ÖZET 

Teknoloji geliştikçe elektronik işlemcilerden daha yüksek kapasite talep 
edilmektedir. Sürekli artan bu talep karşısında, işlemciler daha yüksek entegrasyon 
yoğunluklarına sahip olmaktadır. Entropinin artışı ilkesine göre herbir entegrasyon 
kullandığı enerjinin bir kısmını ısı olarak dışarı atmak zorundadır. Bu şekilde 
işlemcinin yaydığı ısı akısı gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde bu ısı akısı 
seviyeleri nükleer patlama sonucunda yayılan ısı akısı seviyelerinin üzerine çıkmış 
durumdadır. Bu artış soğutma sistemlerinin kapasitesine olan ihtiyacı da doğru 
orantılı bir şekilde arttırmaktadır. Elektronik işlemciler için gerekli olan yüksek 
soğutma ihtiyacı ciddi bir mühendislik problemidir. Elektronik işlemcilerin 
yaydıkları yüksek ısı akısının karşısında çalışma sıcaklıkları göreceli olarak çok 
düşük seviyelerdedir. Ayrıca elektronik işlemci entegrasyonlarının yüksek işlem hızı 
ihtiyacından dolayı birbirine olabildiğince yakın olması istenir. Bu şekilde elektronik 
işlemci ısı aktarımı gerçekleştirebilmek için çok küçük bir yüzey alanına sahiptir. 
Tüm bu problem karşısında 1980'li yıllarda mikron düzeyinde kanallara sahip bir ısı 
kuyusu tasarımı öne çıkmıştır. Mikrokanal ısı kuyuları sahip oldukları çok küçük 
hidrolik çap sayesinde çok yüksek ısı transfer katsayılarına sahip olmaktadır. Ayrıca 
kanalların mikron düzeyinde olması toplam yüzey alanı gereksinimini 
düşürmektedir, bu şekilde çok küçük bir yüzey alanı ile çok yüksek ısı aktarım 
seviyelerine ulaşılabilinmektedir. Son yıllarda mikrokanal ısı kuyusu performans en 
iyilenmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Türkiye'de ne yazık ki bu konuda 
yapılan çalışmaların sayısı yeterli değildir. Mikrokanal ısı kuyusu performansı ısıl 
direnç ile ölçülmektedir. Isıl direnç soğutucu akışkan ve mikrokanal arasındaki 
maksimum sıcaklık farkının ısı akısına oranı olmaktadır.  

Bu tez çalışmasında tasarım parametrelerinin mikrokanal ısı kuyusu performansına 
olan etkileri incelenerek bir en iyileme çalışması yapılmıştır. Yapılan teorik 
çalışmada görülmüştür ki, diğer tasarım parametrelerinin yanında kanal sayısı ve 
kanat genişliğinin kanal genişliğine oranı değeri performansta baskın etkiye sahip 
olmaktadır. Mikrokanal performans en iyileme problemi çok değişkenli ve lineer 
olmayan tasarım kısıtlarına sahip bir problemdir. Bu tip problemlerde gösterdiği 
başarı sebebiyle en iyileme algoritması olarak genetik algoritma kullanılmıştır. 
Çalışma sonucunda mikrokanal performans tahmini ve en iyilemesi yapabilen bir 
bilgisayar programı geliştirilmiştir. Geliştirlen program genetik algoritma ile en 
iyileme, mikrokanal performans tahmini ve mikrokanal performans en iyileme 
fonksiyonlarına sahiptir. Açık literatürden elde edilen kaynaklar ile programın sahip 
olduğu 3 fonksiyon da ayrı ayrı başarılı bir şekilde doğrulanmıştır. 
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OPTIMISATION OF MICROCHANNEL HEAT SINK BY GENETIC 
ALGORITHM 

SUMMARY 

Discounting the abacus and the slide rule, computing machines have existed since the 
time of Pascal. The computer revolution, though, really did not get started until 1958 
when the silicon integrated circuit was invented. Since then, the development of 
microelectronics has been characterized by successive revolutions in device 
technology. The increase in circuit integration continues to be driven by the need for 
increased processing speed. Processing speed is dependent upon the signal delay 
times, which are directly proportional to the physical length of interconnections 
between circuit components. Because of this, there is very small surface area suitable 
for heat transfer in the circuit. According to principle of entropy increase, all the 
integrations on the circuit have to emit some portion of energy, which it used to the 
environment as a heat. Because of this obligation, time-to-time emitting heat flux 
levels from circuits continuously increase. Nowadays this heat flux levels are higher 
than a nuclear blast heat flux levels. Increase in the heat flux, forces to improve the 
capacity of cooling systems. Besides very high heat flux levels, circuit working 
temperatures are relatively very low because of the reliability constraints. Thermal 
management of circuit is challenging engineering problem. To solve all of the 
mentioned constraints, microchannel heat sink was invented in 1980s. Because of 
their very small hydraulic diameter, they have very high heat transfer capabilities. 
Also very small channel design leads very small total area for heat transfer. 
Performance of microchannel heat sinks is measured by its thermal resistance. 

In this study, from the microchannel invention to nowadays, many theoretical and 
experimental works are investigated. It is seen that works from Turkey in this topic 
are very limited. During the literature search, many performance optimization works 
have been obtained. In the most of the works, fitness function is total thermal 
resistance of microchannel heat sink. In the works, design parameters of 
microchannel heat sink are grouped into geometrical parameters, operating 
parameters, and thermal/fluid parameters. Optimization algorithms in the works are 
generally iterative base. All the works have different constraints, most frequently 
used constraints are; nature of the flow (laminar or turbulent), the ratio of fin 
thickness to channel width and the aspect ratio of the fluid channel.   

In the analysis of convective heat transfer in the microchannel heat sink, the motion 
of the fluid is studied simultaneously with the heat transport process. In its most 
fundamental form, the description of the motion of a fluid involves a study of the 
behavior of all the discrete particles (molecules) that make up the fluid. The most 
fundamental approach in analyzing convective heat transfer in the microchannels, 
therefore, would be to apply the laws of mechanics and thermodynamics to each 
individual particle, or a statistical group of particles, subsequent to some initial 
conditions. Such an approach, kinetic theory or statistical mechanics, would give an 
insight into the details of the energy transfer process; however, it is not practical for 
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microchannel design. In most applications like heat sinks, the primary interest lies 
not in the molecular behavior of the fluid, but rather in the average or macroscopic 
effects of many molecules. It is these macroscopic effects, which are ordinarily 
perceived and measured. In the study of convective heat transfer in the microchannel 
heat sink, therefore, the fluid is treated as an infinitely divisible substance, a 
continuum, while the molecular structure is neglected. The continuum model is valid 
as long as the size and the mean free path of the molecules are small enough 
compared with other dimensions existing in the medium such that a statistical 
average is meaningful. However, the continuum assumption breaks down whenever 
the mean free path of molecules becomes the same order of magnitude as the 
smallest significant dimensions of the problem. In gas flow the deviation of the state 
of the fluid from continuum is represented by the Knudsen number. In this study, 
channel dimensions are big enough for continuum assumption. Flow and heat 
transfer is governed by three fundamental conservation laws of physics: conservation 
of mass, also known as the continuity equation, conservation of momentum or 
Navier-Stokes equation and conservation of energy or the first law of 
thermodynamics. Flow in the microchannel heat sink is classified as a channel flow. 
For channel flow, body forces may be neglected and viscosity may often be assumed 
constant. Similarly, the conservation of energy equation limited for steady and 
incompressible flow. Surface heat transfer necessitates that the temperature of the 
fluid near the wall is higher than the local "mixed-mean" temperature. Property 
variations due to temperature gradients with the fluid will cause "distortions" of the 
velocity and temperature profiles, which will affect the thermal-hydraulic 
performance. In this study, fluid properties assumed as a constant. A convective 
velocity will be generated by buoyancy forces resulting from density changes near 
the heated microchannel surfaces. This type of convection is often referred to as 
"free" or "natural" convection. It does not have a significant effect on the 
microchannel heat transfer mechanism, because the forced convection velocity 
through the microchannel is relatively very high. Because the working temperatures 
of the circuits relatively low, the effect of radiation heat transfer is also small enough 
to be neglected. 

Firstly, for sake of brevity, microchannel heat sink mathematical model set up as 
channels have infinitesimal small fins. This model helps to govern final model, 
which has finite fins. Total thermal resistance is set up as the sum of capacitive and 
convective thermal resistance. As a result of parametric study, for all the design 
parameters number of channels and ratio of fin thickness to channel width 
parameters have major effects on the total thermal resistance. Therefore, total 
resistance expressed as a function of number of channels and ratio of fin thickness to 
channel width parameters. This function (fitness function) has two variable and 
nonlinear constraints. To find minimum value of fitness function, optimization 
algorithm is needed. Wide variety of optimization algorithms are investigated. 
Genetic algorithm appears most suitable optimization technique for this problem. 
Genetic algorithm is search method based on principle of natural selection and 
genetics. Genetic algorithm encodes the decision variables of a search problem into 
finite-length strings of alphabets of certain cardinality. The strings, which are 
candidate solutions to the search problem are referred to as chromosomes, the 
alphabets are referred to as genes and the value of genes are called alleles. Genetic 
algorithm works with coding of parameters, rather than the parameters themselves. 
To evolve good solutions and to implement natural selection, we need a measure for 
distinguishing good solutions from bad solutions. The measure could be an objective 



xxiii 
 

function that is a mathematical model or a computer simulation, or it can be a 
subjective function where humans choose better solutions over worse ones. In 
essence, the fitness measure must determine a candidate solution's relative fitness, 
which will subsequently be used by the genetic algorithm to guide the evolution of 
good solutions. Another important concept of genetic algorithm is the notion of 
population. Unlike traditional search methods, genetic algorithms rely on a 
population of candidate solutions. The population size, which is usually a user-
specified parameter, is one of the important factors affecting the scalability and 
performance of genetic algorithm. 

In this study, computer program called GMEP is developed. Program is developed 
with the FORTRAN infrastructure. Code consists of seven sub programs. Program 
has three feature, which are; genetic algorithm, microchannel performance prediction 
and microchannel performance optimization. All of the features are verified 
successfully by open literature. Genetic algorithm is verified by three test function, 
Rastrigin, Schwefel and Six-hump camel function. Microchannel performance 
prediction code is verified by four different microchannel design from literature. 
Similarly, microchannel performance optimization code is verified by three different 
microchannel optimization studies from literature. 
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1.  GĐRĐŞ 

Hesap makineleri antik çağlardan beri kullanılmaktadır. Fakat bir çeşit hesap 

makinesi olan bilgisayarlar silikon entegre devrelerin icat edildiği 1958 yılına kadar 

ciddi bir gelişim gösterememiştir. Bu tarihten sonra entegre devrelerde devrimsel 

ilerlemeler görülmeye başlanmıştır. Hesaplama kapasitesini arttırma ihtiyacı, 

elektronik devredeki entegrasyon sayısının artmasına neden olmuştur. Hesaplama 

hızı sinyal gecikme süresine bağlı olmaktadır, bu da doğrudan entegrasyonlar 

arasındaki fiziksel uzaklıkla ilişkilidir. Bu şekilde entegrasyon yoğunluğu gün 

geçtikçe artmaktadır. Entegrasyon yoğunluğu arttıkça devrenin birim alan başına 

yaydığı ısı da artmaktadır. Örneğin Intel® Core™ i7-900 masaüstü bilgisayar 

işlemcisinin yaydığı ısı akısı 130	G/IJK	olmaktadır[1]. Şekil 1.1'de bazı sistemlerin 

yaydığı ısı akısı değerleri bulunmaktadır[2]. Nükleer patlama sonucunda açığa çıkan 

ısı akısının yaklaşık 100	G/IJK olduğu düşünülürse, entegre devrelerin yaydığı ısı 

akısı seviyesi değerlendirilebilir. 

 

Şekil 1.1 : Bazı sistemlerin yaydığı ısı akısı değerleri [2]. 
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Entegre devreler yaydıkları yüksek ısı seviyelerinin yanında çalışma sıcaklıklarının 

da göreceli olarak düşük (60 − 70℃) olması istenir. Bu şekilde küçük boyutlu ve 

yüksek verimlilikte bir soğutma sistemine ihtiyaç olmaktadır. 1970'li yıllarda birçok 

alanında uzman fizikçi tarafından böyle bir sistemin efektif olarak mümkün 

olamayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca entegre devre soğutucularında zorunlu taşınımlı 

hava soğutmalı sistemler için 1	G/IJK	ve su soğutmalı sistemler için 20	G/IJK	seviyeleri limit olarak hesaplanmıştır[3]. Buradan ilginç bir sonuç çıkmaktadır, 

bilgisayar teknolojisinin gelişebilmesi için sadece entegre devrelerin gelişmesi yeterli 

olmamaktadır, aynı zamanda yeterli bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

ihtiyaç inovatif birçok soğutma sisteminin tasarlanmasını sağlamıştır. Bu soğutma 

sistemlerinden biride mikrokanal ısı kuyusudur. Đlk olarak Tuckerman ve Pease [4] 

tarafından 1981 yılında mikrokanallı bir ısı kuyusu tasarımı öne sürülmüştür. 

Mikrokanal ısı kuyusu kanal boyutunun mikron düzeyinde küçük olmasının ısı 

transferi açısından avantajı olmaktadır. Temel ısı transferi denklemi (1.1) eşitliğinde 

ifade edilmiştir. Q entegre devrenin yaydığı ısı miktarı, R ısı transferinin 

gerçekleştiği yüzey alanı ve ∆S	soğutucu akışkan ile entegre devre arasındaki 

sıcaklık farkı olmaktadır. ∆S değeri sabit tutularak (entegre devrenin güvenirliği için 

bu değerin düşük olması istenir) Q değerinin arttırılması için (UVWXYZ[ × R) 
değerinin artması gerekmektedir. (UVWXYZ[ × R) değerini büyük oranda arttırmak için 

R değerini arttırmak pratik olmamaktadır. UVWXYZ[ değerindeki yükseliş taşınımla ısı 

transferi katsayısı ℎ değerinin arttırılması ile ulaşılabilir. Taşınımla ısı transferi 

katsayısı değeri ise ısı transferi yasaları uygulanarak arttırılabilir. Kanal içindeki 

akışın tam gelişmiş olduğu düşünülerek oluşturulan (1.2) eşitliğindeki Nusselt sayısı 

sabit olmaktadır. _` kanalın hidrolik çapını, aZb9şbZd ise soğutucu akışkanın ısıl 

iletkenlik katsayısını ifade etmektedir. Soğutucu akışkanın ısıl iletkenlik katsayısı aZb9şbZd		sabit olduğu düşünülürse, ℎ değerini arttırmak için hidrolik çapı düşürmek 

gerekmektedir. Örneğin ef değeri 5 olan tam gelişmiş akış koşullarındaki suyun ısıl 

iletim katsayısı aZb9şbZd		 0.6	G/J℃		olmaktadır, tipik bir mikro kanal boyutunun 

100hJ		olduğu düşünülürse, ısı transfer katsayısının değeri 30000	G/JK℃		mertebesinde olmaktadır. Buradan kanal boyutunun neden küçük olması 

istendiği anlaşılmaktadır. Çizelge 1.1'de konvansiyonel ısı değiştiriciler ile 

mikrokanal ısı değiştiricileri karşılaştırılmıştır[5]. 
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Q = (UVWXYZ[ × R) × ∆S (1.1) 

ef = ℎ × _`aZb9şbZd (1.2) 

Çizelge 1.1 : Konvansiyonel ve mikrokanal ısı değiştiricilerin karşılaştırılması [5]. 

Parametre 
Gövde Boru Tipi Isı 

Değiştiricisi 
Kompakt Isı 
Değiştirici 

Mikrokanal Isı 
Değiştirici 

Birim hacimdeki yüzey 
alanı (JK/Jj		) 50-100 850-1500 >1500 

Isı transfer katsayısı, 
sıvılar için (G/JKk		) ~5000 3000-7000 >7000 

Isı transfer katsayısı, 
gazlar için (G/JKk		) 20-100 50-300 400-2000 

Amaçlanan Sıcaklık 
(℃		) ~ 20 ̴ 10 <10 

Mikrokanal ısı kuyusu tasarımında kanal boyutu ısıl performans açısından kritik bir 

parametre olmaktadır. Mikrokanal ısı kuyusu performansı ısıl direnci ile 

ölçülmektedir.  Bu açıdan her mikrokanal ısı kuyusu tasarımında ısıl direnci 

minimize eden bir en iyi kanal boyutu bulunmaktadır. 

1.1 Tezin Amacı 

Bu yüksek lisans tez çalışmasında, mikrokanal ısı kuyusu kanal sayısı ve boyutunun 

ısıl dirence olan etkisi teorik olarak incelenmiştir. Isıl direnci ifade eden boyutsuz 

analitik denklem takımları oluşturulmuştur. Isıl direnci minimize etmek amacıyla en 

iyileme çalışması yapılmıştır. En iyileme algoritması olarak genetik algoritma 

kullanılmıştır. Mikrokanal performans tahmini yapan, minimum ısıl direnci sağlayan 

kanal sayısı ve boyutunu hesaplayan bir bilgisayar programı hazırlanıp açık literatür 

ile doğrulanmıştır. 

1.2 Literatür Araştırması 

Mikrokanal ısı kuyusu ile ilgili yapılan ilk çalışma Tuckerman ve Pease [4] 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada çeşitli tasarımsal kısıtlar konularak 

mikrokanal ısı kuyusu ısıl performans en iyilemesi yapılmıştır. Kanallardan geçen 

akış tam gelişmiş ve laminer kabul edilmiş, laminer Nusselt sayısı, kanal genişliğinin 



4 

kanat genişliğine oranı, kanal boyunca basınç düşümü, pompa işi, ısı kuyusu 

düzlemsel boyutları ve kanat verimliliği tasarım kısıdı olarak alınarak sabit 

tutulmuştur. Çalışmada yapılan deneyde 71	℃'lik sıcaklık yükselimine karşılık 790	G/IJK seviyesinde bir ısı akısı elde edilebilmiştir. Çalışmada benzer 

parametrelere sahip 3 adet mikrokanal ısı kuyusu silikon malzemeden üretilip test 

edilmiştir, ortalama ısıl direnç 0.1	℃/G olarak ölçülmüştür. 

Goldberg [6] çalışmasında üç adet hava soğutmalı zorunlu taşınımlı mikrokanal ısı 

kuyusu üretip test etmiştir. Her bir ısı kuyusunun kanat genişliği farklı olacak şekilde 

üretilmiştir. Tasarım kısıdı olarak kanal genişliği ile kanat genişliği birbirine eşit 

alınmış ve akış laminer olarak kabul edilmiştir. Her bir ısı kuyusu için hava debisi 30	m/noa. olacak şekilde sabit tutulmuştur. Sırasıyla 0.127, 0.254	ve 0.635	JJ 

kanal genişliğine sahip ısı kuyuları için ölçülen ısıl dirençler 3.4, 3.7	ve 5.5	℃/G    

olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak en düşük ısıl direnç en dar kanal genişliğine 

sahip ve aynı zamanda en yüksek basınç düşümüne sahip ısı kuyusu prototipine ait 

olmuştur. 

Mahalingam [7] çalışmasında 5 × 5 × 0.2	IJ boyutlarına sahip silikon malzemeden 

üretilmiş mikrokanal ısı kuyusu tasarlamıştır. Kanallar 200hJ genişlik ile 1700hJ 

derinliğe ve kanatlar 100hJ genişliğe sahiptir. Testlerde 3.8 × 3.8	IJ ince film ısı 

kaynağı kullanılmıştır. Testlerde su ve hava soğutucu akışkan olarak kullanılmıştır. 

Su soğutmalı testlerde 1100G ısı akısında 12	IJj/s akış debisinde 0.03℃/G ve 63	IJj/s akış debisinde ise 0.02℃/G ısıl direnç elde edilmiştir. Hava soğutmalı 

testlerin sonuçları da karşılaştırılmıştır, testlerde hava soğutmalı ısı kuyuları su 

soğutmalı ısı kuyularından daha yüksek ısıl dirence sahip olduğu görülmüştür. 

Sasaki ve Kishimoto [8] çalışmalarında bilinen bir basınç düşümü değerine karşılık 

silikon malzemeden imal edilmiş mikrokanal ısı kuyusu kanal boyutları en iyilemesi 

yapmıştır. Kanal genişliği ile kanat genişliği bir birine eşit tutulmuştur, ayrıca 

laminer akış kısıtlaması konulmuştur. Bu şekilde 200at/JK ve 2000at/JK basınç 

düşümüne karşı sırasıyla 400 ve 250hJ kanal genişliği en iyi olarak bulunmuştur.  

Kishimoto ve Ohsaki [9] çalışmalarında VLSI çiplerinin paketleme tekniklerini 

incelemiştir. Kanal genişliği 800hJ ve derinliği 400hJ olan bir mikrokanal ısı 

kuyusu için 19.6auo basınç düşümü ve 1m/na su debisi kısıtları konulmuştur. Bu 

kısıtlar karşısında 0.31℃/G ısıl direnci elde edilmiştir. 
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Hwang, Turlik ve Reisman [10] çalışmalarında yüksek güç seviyesinde ısı yayan 

çoklu silikon yonga tasarımı soğutulması ile ilgili bir modül tasarlayarak yöntemi 

teorik ve deneysel olarak incelemiştir. Toplam 25 yonga barındıran sistem 1 × 1IJ 

boyutlarındadır ve her bir yonga 40G gücünde ısı yaymaktadır. Çipleri soğutmak 

amacıyla 1000 ve 100hJ derinliğinde iki farklı mikrokanal tasarlanmıştır, akış 

debileri sırasıyla 499Jm/na ve 39Jm/na olacak şekilde analiz edilmiştir. Đki 

tasarımda yonga üzerindeki sıcaklık yükselimini düşük tutmakta ve yonga üzerinde 

homojen bir sıcaklık dağılımı sağlamaktadır. Sıcaklık dağılımlarına yalıtılmış ısı 

kaynağına sahip 2 boyutlu ısı iletim denklemleri çözülerek ulaşılmıştır. Maksimum 

sıcaklık yükselimi yonganın ortasında meydana gelmekte ve derin kanallı tasarımda 11.4℃ ve sığ kanallı tasarımda 19℃ olmaktadır. Çalışmada derin veya sığ kanal 

seçim kriterinin uygulama alanına bağlı olduğu ve yüksek debide su sağlanamayacak 

uygulamalarda sığ kanalın tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Phillips [11] çalışmasında su soğutmalı mikrokanal ısı kuyusu için inovatif bir 

tasarım yöntemi geliştirmiştir. Yöntem gelişmekte olan ve tam gelişmiş laminer ve 

türbülanslı akışa uygulanabilmektedir. Tasarım kısıdı olarak ise kanal/kanat genişlik 

ile en/boy oranını kullanmaktadır. Çalışmanın sonuçları kanal genişliğinin ısıl 

direncin bir fonksiyonu olduğunu göstermektedir.  

Bar-Cohen ve Jelinek [12] çalışmalarında hava soğutmalı dikdörtgen şekilli kanat 

dizilerinin en iyilemesini gerçekleştirmiştir. En iyilemede ısı aktarımını maksimize 

etmek ve kanat ağırlığını minimize etmek amaçlanmıştır. Kanat malzemesi, hava 

debisi, basınç düşümü ve kanat genişliği veya derinliği tasarım girdisi olarak 

verilerek en iyileme çalışması yapılmıştır. En iyileme sonucunda girdi olarak 

verilmeyen kanat genişliği veya derinliği ve kanat sayısı elde edilmiştir. Çalışmada 

en iyilenmiş iki adet hava soğutmalı kanat sistemi raporlanmıştır. 

Knight, Goodling ve Hall [13] çalışmalarında mikrokanal ısı kuyuları için bir en 

iyileme yöntemi oluşturmuştur. Soğutucu akışkan ve mikrokanal malzeme 

özellikleri, basınç düşümü, pompa işi, düzlemsel boyutlar, kanat verimliliği veya 

kanat uzunluğu tasarım girdisi olarak verilmektedir. Isıl direnci minimize etmek 

amacıyla iteratif bir en iyileme çalışması gerçekleştirilmiştir. En iyileme sonucunda 

en iyi mikrokanal kanal boyut ve sayısı elde edilmektedir. Geliştirilen denklemler 

boyutsuzlaştırılmış ve karakteristik gruplara ayrılmıştır. Mikrokanal ısı kuyusu 

genişliği olmayan kanatlara sahip olduğu düşünülerek idealleştirilmiştir. Bu şekilde 
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analitik çözüm oluşturulmuştur. Bazı basınç düşümü değerlerinde en iyi ısıl direncin 

türbülanslı akış çözümlerinde laminer akışa göre çok daha başarılı olduğu 

gözlemlenmiştir. Çalışmanın ileriki aşamasında en iyileme yöntemi bazı 

basitleştirmeler yapılarak sonlu genişlikte kanat içeren tasarımlara uyarlanmıştır. 

Knight, Goodling, Jaeger ve Hall [14] çalışmalarında daha önceki [13] çalışmalarını 

genelleştirerek daha uygun ısı aktarım bağıntıları kullanmışlardır. Ayrıca gelişmekte 

olan akış rejimi için de çözüm oluşturulmuştur. Đteratif bir en iyileme yöntemi 

kullanılmıştır. Sonuç olarak basınç düşümünün düşük olduğu kanallarda laminer 

çözüm türbülanslı çözüme göre daha düşük ısıl dirence sahip olmuş, tersine basınç 

düşümü yüksek olan kanallarda türbülanslı akış çözümü daha düşük ısıl dirence sahip 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Knight, Goodling ve Gross [15] çalışmalarında, geliştirdikleri mikrokanal ısı kuyusu 

ısıl performans en iyileme yöntemini doğrulamak amacıyla üç adet alüminyum 

malzemeden hava soğutmalı mikrokanal ısı kuyusu üretmiştir. Üç tasarımın da ısıl 

performansı test ile incelenmiştir. Teorik olarak en iyi termal tasarıma yani minimum 

ısıl dirence sahip olduğu ön görülen tasarımın ısıl direncinin diğer tasarımlardan daha 

düşük olduğu doğrulanmıştır. 

Park, Jo, Chang ve Kim [16] çalışmalarında sıvı soğutmalı mikrokanal ısı kuyuları 

için en iyileme yöntemi geliştirmiştir. Akış debisi ve basınç düşümü tasarım kısıdı 

olarak verilmektedir. En iyileme sonucunda minimum ısıl direnci sağlayan 

mikrokanal boyutları hesaplanmaktadır. Üretilen 10 adet farklı şekillerdeki 

mikrokanal ısı kuyusu test edilerek en iyileme yöntemi doğrulanmıştır. 

Biswal, Chakraborty ve Som [17] çalışmalarında tek fazlı sıvı soğutmalı mikrokanal 

ısı kuyusu en iyileme ve tasarımı için sistematik analitik bir yöntem öne sürmüştür. 

Isı kaynağının eksantrikliği ve kapladığı alan, ısı kuyusu taban kalınlığı, kanal en-

boy oranı, kanal veya kanat sayısı, soğutucu debisi ve ısı kuyusu malzemesinin ısıl 

iletim katsayısı gibi parametrelerin ısıl direnç ve basınç düşümüne olan etkisi 

incelenmiştir. Analitik sonuçlar deneysel veriler ile karşılaştırılmış tutarlı sonuçlar 

elde edildiği bildirilmiştir. 

Hu ve Xu [18] çalışmalarında minimum ısıl direnç amaç fonksiyonu olarak alınarak, 

lineer olmayan çok-kısıtlı bir en iyileme modeli oluşturulmuştur. Mikrokanal ısı 

kuyusu en iyi boyutları SQP (Sequential Quadratic Programming) yöntemi 
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kullanılarak elde edilmiştir. 12 × 12JJ boyutlarında 400G gücündeki bir entegre 

devreyi soğutmak için 29 kanallı, kanat genişliği 200hJ ve sırasıyla kanal genişlik 

ve yüksekliği 200 ve 1800hJ olan bir mikrokanal ısı kuyusu öngörülmüştür. Bu 

mikrokanal ısı kuyusunun toplam ısıl direnci 0.2628℃/G olarak hesaplanmıştır. 

Nümerik benzetim sonuçlarında mikrokanal ısı kuyusu boyutlarının ısıl direnci 

doğrudan etkilediği görülmüştür. 

Kou, Lee ve Chen [19] çalışmalarında kanal genişliği ve derinliğinin ısı transferi 

karakteristiğine olan etkisini incelemek için 3 boyutlu nümerik mikrokanal modeli 

oluşturmuştur. Tam gelişmiş akış teorisi göz önüne alınarak, basınç düşüm 

parametresi tek bir kanaldan akış olabilmesi için ihtiyaç duyulan akış gücünden yola 

çıkılarak elde edilmiştir. Tasarım parametresi olan kanal genişlik ve derinliğinin ısıl 

dirence olan etkisi incelenmiştir. Minimum ısıl direnci sağlayan kanal boyutlarını 

elde etmek için tavlama benzetim "Simulated Annealing" yöntemi uygulanarak en 

iyileme yapılmıştır. 

Ryu, Choi ve Kim [20] çalışmalarında mikrokanal ısı kuyusu ısıl performansını 

incelemek için 3 boyutlu analiz prosedürü geliştirmiştir. Geliştirilen analiz 

prosedürünün amacı minimum ısıl direnci sağlayan kanal geometrisini elde etmektir. 

Gelişmekte olan akışın sahip olduğu ince ısıl sınır tabaka sebebiyle ısıl giriş etkisi 

özellikle su için (uv~7) önemli olmaktadır. Kanal en-boy oranı 10'dan küçük olacak 

şekilde kısıtlanarak, sağlanan pompa gücünde kanal boyutları ve kanat boyutları 

değiştirilmek suretiyle ısıl performansa olan etkileri incelenmiştir. Diğer tasarım 

parametrelerinin yanında kanal genişliği ısıl direnci etkileyen en önemli parametre 

olduğu ifade edilmiştir. 

Qu ve Mudawar [21] çalışmalarında tek fazlı akışa sahip mikrokanal ısı kuyusu ısıl 

ve basınç düşümü karakteristiklerini deneysel ve nümerik olarak incelemiştir. 

Mikrokanal ısı kuyusu prototipi oksijen barındırmayan bakırdan imal edilerek 

polikarbon plastik ile kaplanmıştır. Mikrokanal prototipi dikdörtgen şekile sahiptir, 

genişlik ve derinliği sırasıyla 231 ve 713hJ'dir. Soğutucu akışkan olarak iyon 

barındırmayan su kullanılmıştır. Deneyler 100 ve 200G/IJK olmak üzere iki farklı 

ısı akısı değeriyle gerçekleştirilmiştir. Birleşik ısı transfer denklemleri ile mikrokanal 

ısı kuyusunun 3 boyutlu ısıl karakteristiği sıvı ve katı bölgelerin anlık sıcaklık 

dağılımı göz önüne alınarak nümerik olarak analiz edilmiştir. Deneylerde elde edilen 

basınç düşümü ve sıcaklık dağılımı nümerik analiz sonuçları ile uyumlu olduğu 
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gösterilmiştir. Bu sonuç konvansiyonel Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin 

mikrokanal ısı kuyusu akış ve ısıl karakteristiklerini belirlemede başarılı bir şekilde 

kullanılabildiğini kanıtlamıştır. 

Weisberg, Bau ve Zemel [22] çalışmalarında mikrokanal ısı kuyusu ısıl 

karakteristiğini incelemek amacıyla nümerik analiz çalışması gerçekleştirmiştir. 

Çalışmada birleşik ısı transfer denklemleri sıvı ve katı bölgelerin anlık sıcaklık 

değişimleri göz önüne alınarak nümerik olarak analiz edilmiştir. Ayrıca kanal 

boyutlarını belirlemek amacıyla bir tasarım algoritması geliştirilmiştir. 

Li, Peterson ve Cheng [23] çalışmasında zorunlu taşınımlı silikon mikrokanal ısı 

kuyusunda gerçekleşen ısı transferini detaylı bir şekilde nümerik olarak 

örneklemiştir. Isı transfer modeli birleşik ve 3 boyutlu olarak oluşturulmuştur (2B 

akış ve 3B ısı transferi). Modelde dikdörtgen şekle sahip bir kanal geometrisi 

kullanılmıştır, kanal boyutları 57hJ genişliğe ve 180hJ derinliğe sahiptir. Elde 

edilen denklemleri çözmek üzere TDMA'ya sahip sonlu farklar yöntemini kullanan 

nümerik bir kod kullanılmıştır. Kanal geometrik parametrelerinin ve akışkanın 

termofiziksel özelliklerinin akış ve ısı transferine olan etkileri incelenmiştir. Sonuç 

olarak soğutucu akışkanın termofiziksel özelliklerinin akış ve ısı transferini ciddi bir 

şekilde etkilediği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar literatürde bulunan teorik ve 

deneysel çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Reynolds numarası 200 den küçük, hidrolik 

çapı 86hJ ve hidrolik çapın mikrokanal uzunluğuna oranı 0.01'den küçük olan 

değerler için tam gelişmiş laminer akışın geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Fedorov ve Viskanta [24] çalışmalarında elektronik paketleme uygulamalarında 

kullanılan mikrokanal ısı kuyularının akış ve birleşik ısı transferi karakteristiklerini 

incelemek için 3 boyutlu bir model geliştirmiştir. Sıkıştırılamaz laminer akış 

koşulunda Navier-Stokes denklemleri nümerik olarak çözülmüştür. Geliştirilen teorik 

model literatürden elde edilen ısıl direnç ve sürtünme katsayısı değerleri ile 

doğrulanmıştır. Mikrokanal ısı kuyusu modelinin detaylı sıcaklık ve ısı akısı dağılımı 

elde edilmiştir.  

Kim [25] çalışmasında mikrokanal ısı kuyusu ısıl direncini minimize etmek amacıyla 

3 farklı en iyileme yöntemi öne sürmüştür; kanat modeli, gözenekli ortam modeli ve 

nümerik optimizasyon metodu. Kanat modelinde kullanılan kabullerin yüksek en-boy 

oranlarında geçerli olmadığı görülmüştür. Buna karşın gözenekli ortam modeli 
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başarılı bir şekilde ısıl performans tahmini yapabilmektedir. Maksimum pompa gücü 

kısıtı ele alınarak en iyi tasarım parametreleri ve bunlara karşılık gelen ısıl direnç 

değerleri gözenekli ortam ve sayısal benzeşim modeli kullanılarak elde edilmiştir.  

Ansari, Husain ve Kim [26] çalışmalarında çok amaçlı evrimsel bir algoritma 

kullanarak oluklu yapıya sahip mikrokanal ısı kuyuları için geometrik en iyileme 

çalışmasını gerçekleştirmiştir. Çalışmada mikrokanal ısı kuyusu ısıl direnç ve pompa 

gücü karakteristikleri sayısal olarak incelenmiştir. Oluk derinliğinin mikrokanal 

derinliğine oranı, oluk hatvesinin mikrokanal derinliğine oranı, oluk çapının 

hatvesine oranı, mikrokanal genişliğinin derinliğine oranı en iyileme amacıyla 

tasarım parametresi olarak belirlenmiştir. En iyileme amaç fonksiyonu olarak, ısıl 

direnç ve pompa gücü belirlenmiştir. Laminer akış koşulunda Navier-Stokes ve enerji 

denklemi sonlu hacim çözücüsü kullanılarak çözülmüştür. Çalışmada oluklu 

mikrokanal geometrisi ile düzgün mikrokanal geometrisi karşılaştırılmıştır. Aynı 

pompa gücünde oluklu geometri daha düşük ısıl dirence ve daha yüksek Nusselt 

sayısına sahip olmaktadır. Oluk hatvesi ile mikrokanal derinlik oranı diğer tasarım 

parametreleri yanında ısıl dirence en baskın olanlarıdır. 

Husain ve Kim [27] çalışmalarında evrimsel algoritma kullanarak mikrokanal ısı 

kuyusu en iyileme çalışması gerçekleştirmiştir. Tasarım parametreleri olarak 

mikrokanal derinliği, genişliği ile kanat genişliği alınmıştır. En iyileme amaç 

fonksiyonu olarak ısıl direnç ve pompa gücü alınmıştır. Tam gelişmiş laminer akış 

koşulunda soğutucu akışkan olarak su kullanılmıştır, suyun ısıl özellikleri sıcaklığa 

bağlı değişken olarak kullanılmıştır. En iyileme sonucunda seçilen tasarım 

parametrelerinin ikisinin de önemli bir derecede etkili olduğu gözlemlenmiştir. 

Çalışmada tasarım ve üretim kısıtlarının birlikte ele alınması gerektiği, çünkü en 

iyileme sonucunda parametrelerin geniş bir uzayı kapsadıkları ifade edilmiştir.  

Bau [28] çalışmasında yüzeyi düzgün bir ısı akısı ile ısıtılan düz plaka yüzeye sahip 

mikro ısı değiştiricilerinin ısıl dirençlerini hesaplamak için bir yaklaşım 

geliştirmiştir. Çalışmada ısıl direncin uygun bir şekilde seçilmiş kanal geometrisi ile 

minimize edilebileceği gösterilmiştir. Ayrıca mikrokanal yüzeyindeki maksimum 

sıcaklık seviyesini düşürmek üzere eksenel olarak kanal kesit boyutlarının 

değiştirilebileceği gösterilmiştir. 



10 

Oevelen, Rogiers ve Baelmans [29] çalışmalarında mikrokanal genişliğinin eksenel 

doğrultuda 1 boyutlu model kullanarak en iyilemiştir. En iyileme amaç fonksiyonu 

olarak ısıl direnç ve minimum duvar ısıl gradyanı alınmıştır. Amaç fonksiyonu 

olarak duvar sıcaklık gradyanı alındığında tekdüze sıcaklık profili giriş kanal 

genişliği yeterince büyük olduğunda ulaşılabilir olduğu gösterilmiştir. Kanal 

genişliğinin eksenel doğrultuda en iyilendiği mikrokanal ısı kuyusu ısıl 

performansının eksenel olarak tekdüze geometriye sahip en iyilenmiş mikrokanal ısı 

kuyusu performanslarına göre %6.2 daha iyi olabileceği gösterilmiştir. 

Lee ve Qu [30] çalışmalarında sabit soğutucu akışkan debisi kısıtında tek ve çift fazlı 

akışlar için kapsamlı bir mikrokanal ısı kuyusu tasarım yöntemi öne sürmüştür. 

Çalışmada tasarım parametreleri 3 ana gruba ayrılmıştır, geometrik parametreler, 

operasyon parametreleri ve ısıl/akış parametreleri. Tasarım yönteminin amacı 

mikrokanal boyutlarını, verilen akışkan debisi ve ısı akısında performansı maksimum 

yapacak şekilde belirlemektir. Çalışmada verilen akışkan debisi ve ısı akısına uygun 

olacak şekilde farklı mikrokanal boyutlarına sahip bir tasarım uzayı 

oluşturulmaktadır. Daha sonra bu uzayın sahip olduğu performans değerleri ile bir 

performans haritası oluşturulmaktadır, bu şekilde en uygun performansa sahip 

mikrokanal boyutları elde edilmektedir. 

Khan, Yovanovich ve Culham [31] çalışmasında entropi üretimi minimizasyon 

prosedürünü mikrokanal ısı kuyusu toplam performansını en iyilemek amacıyla 

kullanmıştır. Bu şekilde hem ısıl direnç hem de basınç düşümü mikrokanal 

performansında yer almıştır. Entropi üretim oranı uygun bir kontrol hacmi seçilip 

kütle, enerji ve entropi dengesi kurularak elde edilmiştir. Kanal en-boy oranı, kanat-

kanal genişlik oranı, kanal materyali ve Knudsen sayısının enrtopi üretim oranına 

olan etkisi kayma tabaka bölgesinde incelenmiştir. Isı transferi ve sürtünme katsayısı 

hesaplarında analitik ve ampirik bağıntılar kullanılmıştır, kanal karakteristik 

uzunluğu olarak hidrolik çap alınmıştır. Ayrıca mikrokanal toplam performansına 

çeşitli tasarım parametrelerinin etkisini görmek üzere parametrik bir çalışma 

yapılmıştır. 

Wei ve Joshi [32] çalışmalarında mikrokanal ısı kuyusu yığınının tek bir mikrokanal 

ısı kuyusuna göre daha düşük akışkan hızına ve pompa işine sahip olacağını öne 

sürmüştür. Basit bir ısıl direnç ağ modeli oluşturulmuş,  evrimsel bir algoritma 

kullanılarak mikrokanal ısı kuyusu yığınının ısıl direncini minimize etmek amacıyla 
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en iyileme çalışması yapılmıştır. En-boy oranı, kanat kalınlığı ve kanal genişliğinin 

kanat genişliğine oranı tasarım parametreleri olarak belirlenmiştir. En iyileme 

maksimum basınç düşümü (4	yov) ve akış debisi (1000Jm/na) kısıtları konularak 

yürütülmüştür. En iyileme sırasında toplam boyut, yığını oluşturan mikrokanal ısı 

kuyusu sayısı ve pompa işi ( basınç düşümü ile akış debisinin çarpımından meydana 

gelmektedir) sabit tutulmuştur. Çalışmada ısıl direncin kanal geometrisi değiştirilerek 

düşürülebileceği gösterilmiştir. Diğer parametreler karşısında kanal boyutunun 

mikrokanal ısı kuyusu yığınının ısıl direncine olan etkisi daha yüksek olmaktadır.   

Fisher ve Torrance [33] çalışmalarında sıvı ve gaz soğutmalı mikrokanal ısı 

kuyusunda, en iyi kanal şekil ve boyutlarını elde etmek amacıyla en iyileme 

çalışması gerçekleştirmiştir. En iyileme basınç düşümü ve pompa işi kısıtları göz 

önüne alınarak kanal şekli, genişliği ve duvar kalınlığının değiştirilmesi ile 

gerçekleştirilmiştir. En iyileme çalışmasının amacı ısıl direnci minimize etmektir. 

Kanal şeklinin ısıl direnç üzerindeki etkisini incelemek için parametrik bir çalışma 

yapılmıştır, yuvarlatılmış dikdörtgenden elipse, elipsten yuvarlatılmış baklava 

dilimine kadar birçok kanal geometrisi denenmiştir. Sonuç olarak eliptik kanal 

geometrileri dikdörtgensel kanal geometrilerinden daha düşük kanat kalınlığına 

sebep olmakta ve bu şekilde ısıl direnci %5 dolaylarında arttırmaktadır. Bu şekilde 

eliptik kanal geometrilerinin ısıl direnci ciddi bir şekilde etkilemediği ve yapısal 

entegrasyona daha uygun olduğu için dikdörtgensel geometriler yerine 

kullanılabileceği değerlendirilmiştir. 

Lee [34] çalışmasında tek yönde kanat içeren ısı kuyusu tasarımları için analitik bir 

benzetim modeli geliştirmiştir. Bu model ile ısı kuyusu performansının en iyilenmesi 

amaçlanmıştır. Farklı tasarım parametrelerinin performans üzerindeki etkisini 

gözlemlemek için parametrik bir çalışma ile çizelgeler oluşturulmuştur. Çalışmada 

kanatlardan geçen akışın taşınımla ısı transferi açısından önemli bir parametre 

olduğu belirtilmiştir ve bu parametrenin genelde tasarımcı tarafından bilinmediği 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla kanatlardan geçen akışın hızını hesaplamak için basit 

bir model oluşturmuştur. Çalışmada ayrıca farklı mekanizmalara sahip ısı 

kuyularının tasarım parametreleri ve karakteristikleri hakkında bilgi verilmiştir.  

Murakami ve Mikic [35] çalışmalarında elektronik aygıtlarda kullanılan çok kanallı 

ısı kuyuları için en iyileme yöntemi geliştirilmiştir. En iyileme çalışmasının amacı 

minimum pompa işi veya basınç düşümünü elde etmektir. Tasarım parametreleri 



12 

olarak kanal çapı, akış debisi ve kanal sayısı alınmıştır. Bu parametreler boyutsuz bir 

formda ifade edilmiştir. Hem laminer hem de türbülanslı akış rejiminde bu 

parametrelerin performansla olan ilişkileri ortaya çıkarılmıştır. Akış rejiminin seçimi 

için kıstaslar ortaya konmuştur. Çalışmada elektronik cihazların soğutulmasında 

kullanılan ısı kuyularının kanal çaplarının mikron boyutunda olması gerektiği 

sonucuna varılmıştır.  

Chong, Ooi ve Wong [36] çalışmalarında tek ve çift tabakalı çapraz akışlı 

mikrokanal ısı kuyusu performans modellemesini gerçekleştirmiştir. Performans 

modellemesi açık literatürde bulunan bağıntılar kullanarak ısıl direnç ağlarının 

oluşturulması ile yapılmıştır. Kurulan model 3 boyutlu hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği (HAD) yöntemi ile birleşik ısı transfer modelinin çözülmesi ile 

doğrulanmıştır. Doğrudan tarama (direct search) en iyileme algoritması kullanılarak 

çok değişkenli ve tasarım kısıtlarına sahip ısıl direnç modeli en iyilenmiştir. En 

iyileme sonucunda hem tek hem de çift tabakalı mikrokanal ısı kuyusunun laminer 

akış koşulunda türüblanslı akış koşuluna göre ısı aktarımı ve hidrodinamik açıdan 

daha başarılı olduğu görülmüştür. 

Zhimin ve Fah [37] çalışmalarında mikrokanal ısı kuyularında ısı transferi ve akışı 

analiz edebilmek için ısıl direnç modeli oluşturmuştur. Analiz laminer, türbülanslı, 

gelişmekte olan ve tam gelişmiş akışları kapsamaktadır. Kanal en/boy oranı, kanat 

genişliğinin kanal genişliğine oranı ve kanal genişliği tasarım parametreleri olarak, 

soğutucu akışkan debisi, basınç düşümü ve pompa işi ise operasyon parametresi 

olarak sabit olacak şekilde tasarım kısıtı olarak alınmıştır. En iyileme geliştirilen 

bilgisayar programı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.  

Garimella ve Singhal [38] çalışmalarında mikrokanal ısı kuyularındaki ısı aktarımı 

ve akış karakteristiğini incelemiştir. Minimum pompa gücüne ihtiyaç duyulacak 

şekilde mikrokanal boyutları en iyilenmiştir.  Çalışmada konvansiyonel ısı aktarımı 

ve akış bağıntılarının 250hJ'ye kadar olan mikrokanallara uygulanabildiği deneyler 

ile doğrulanmıştır.  

Harris, Despa ve Kelly [39] çalışmalarında sıvı (su-glikol) soğutmalı çapraz akışlı bir 

mikrokanal ısı kuyusu tasarlamıştır. Tasarımda ısı aktarımını maksimize etmek ve 

basınç düşümü değerini geleneksel kanallardaki seviyelere düşürmek amaçlanmıştır. 

Plastik ve alüminyum malzemeden üretilen mikro ısı değiştirici ile sırasıyla 33.3 ve 
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59.4G/IJj güç yoğunluğu elde edilmiştir. Arabalarda kullanılan konvansiyonel 

boyutlardaki inovatif ısı değiştiricilerin güç yoğunluğu (~9G/IJj) değeri ile 

karşılaştırılmış ve mikro ısı değiştiricilerin performansı ortaya konulmuştur. 

Vogel [40] çalışmasında metal ve metal olmayan malzemelerden üretilen ısı 

kuyularının performanslarını karşılaştırmak amacıyla deneysel bir prosedür ortaya 

koymuştur. Isı kuyusu 100G ısı yayan masaüstü bir bilgisayar ortamını soğutma 

amacıyla tasarlanmış ve geometrik boyutları buna göre optimize edilmiştir. Isı 

kuyularından birinin tabanı bakırdan üretilmiş kanatları ise grafit malzemeden 

üretilmiştir. Hava debisi 45.72J/s ve basınç düşümü 0.991	JJ su sütunu için 

ölçülen ısıl direnç 0.53℃/G olmaktadır. Ölçülen ısıl direnç değerinin hesaplanan 

değer ile tutarlı olduğu gösterilmiştir. Çalışmada nümerik modelde basitleştirmeler 

gerçekleştirilip hesaplama süresi yarı yarıya azaltılmıştır. 

Azar, McLeod ve Caron [41] çalışmalarında teorik ve deneysel olarak dar kanallı ısı 

kuyusu tasarımlarının ısıl performans karakterizasyonunu gerçekleştirmiştir. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlar; dar kanallı ısı kuyularının performansı kanal akış 

yönünden bağımsızdır, kanal genişliği ısıl performans ile ters orantılıdır, dar kanallar 

yüksek basınç düşümüne sebebiyet vermektedir, düşük sıcaklık yükselimlerinin 

istendiği yüksek ısı akısına sahip yerlerde başarılı bir şekilde kullanılabilir şeklinde 

olmuştur. 

Kleiner, Kühn ve Haberger [42] çalışmalarında mikrokanal ısı kuyusu performansını 

ısıl direnç, basınç düşümü ve pompa gücü terimlerinin fonksiyonu olarak 

modellemiştir. Çalışmada dış boyutları 5 × 5IJ, kanat uzunluğu 2.5IJ, kanat 

kalınlıkları 200hJ ve kanal genişliği 500hJ dolaylarında bakır ve alüminyum 

malzemeden mikrokanal prototipleri üretilmiştir. Prototiplerin ısıl dirençleri 0.2k/G 

düzeylerinde ölçülmüştür.  

Liu ve Garimella [43] çalışmalarında tek kanal içeren mikrokanal ısı kuyusu 

performans tahminini gerçekleştirmek üzere 5 analitik yaklaşım oluşturmuştur. 

Yaklaşımlar detaylı hesaplamalı akışkanlar dinamiği modelleri ile karşılaştırılmıştır, 

yaklaşımların başarılı olduğu görülmüştür. Analitik yaklaşımlar kolayca en iyileme 

prosedürüne entegre edilebilecek formattadır. Bu şekilde minimum ısıl direnç 

amaçlanarak pratik bir şekilde en iyileme yapılabilecektir. Çalışmanın eksikliği 
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sadece tek kanal içeren mikrokanal ısı kuyularına uygulanabilmesidir, pratikte 

kullanılan mikrokanal ısı kuyuları çok sayıda birbirine paralel kanal içermektedir.   

Perret, Boussey, Shaeffer ve Coyaud [44] çalışmalarında silikon malzemeden 

tasarlanan mikrokanal ısı kuyusu performans karakteristiğini belirlemek için analitik 

hesaplama araçları geliştirmiştir. Bu araçlar vasıtasıyla global en iyileme prosedürü 

mikrokanal ısı kuyusuna uygulanarak en iyi kanal boyutları elde edilmiştir. En 

iyileme sonucunda elde edilen en iyi boyutlara uygun olarak üretilen mikrokanal ısı 

kuyuları temiz oda koşullarında test edilmiştir. Deneyler sonucunda silikon 

malzemeden üretilen mikrokanal ısı kuyularının performansı ticari olarak 

bulunabilen bakır malzemeden mikrokanal ısı kuyuları ile rekabet edebilir düzeyde 

olduğu görülmüştür. 

Perret, Schaeffer ve Boussey [45] çalışmalarında sıvı soğutmalı zorunlu taşınımlı 

silikon malzemeden tasarlanmış mikrokanal ısı kuyusu ısıl karakteristikleri farklı 

kanal geometrileri için hesaplanmıştır. Ayrıca en iyilenmiş kanal yapısı öne 

sürülmüştür. 

1.3 Hipotez 

Mikrokanal ısı kuyusu toplam ısıl direnci, kanal sayısı (z) ve kanat genişliğinin kanal 

genişliğine oranı (Γ) parametrelerinin fonksiyonu olarak ifade edilebilir ve 

oluşturulan 2 değişkenli fonksiyon genetik algoritma kullanılarak en iyilenebilir. 
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2.  MĐKROKANAL ISI KUYUSU 

2.1 Tanım 

Enerji bilimi olan termodinamikte iki önemli enerji geçiş formunun tanımı yapılır, iş 

ve ısı. Bu enerji geçiş formları tanım olarak sadece iki sistem arasında enerji 

alışverişi olduğu zaman ortaya çıkabilir. Bu enerji alışverişi kütle aktarımı ve 

sıcaklık farkı olmadan meydana geliyorsa bu enerji iş olarak iletilmektedir. Enerji 

alışverişi iki sistem arasındaki sıcaklık farkından ileri geliyor ise bu aktarım ısı 

formunda meydana gelmektedir. Mikrokanal ısı kuyuları ısı formunda enerji 

alışverişi yapabilen ve ayrıca çok küçük alanlarda çalışabilen bir cihazdır. 

Mikrokanal sınıflandırması kanalın hidrolik çapına göre yapılmaktadır. Çizelge 

2.1'de verilen hidrolik çap aralıklarına giren kanal tipleri belirtilmiştir[46]. 

Çizelge 2.1 : Kanal boyutuna göre kanal tipi sınıflandırması [46]. 

Kanal Sınıflandırması Hidrolik Çap 
Konvansiyonel kanallar _ℎ > 3JJ 

Minikanallar 3JJ ≥ _ℎ ≥ 200hJ 
Mikrokanallar 200hJ ≥ _ℎ ≥ 10hJ 

Geçiş mikrokanal  10hJ ≥ _ℎ ≥ 1hJ 
Geçiş nanokalan 1hJ ≥ _ℎ ≥ 0.1hJ 

Nanokanal 0.1hJ ≥ _ℎ 

Şekil 2.1'de sırasıyla Georgia Tech[47] ve Idaho[48] üniversiteleri tarafından 

geliştirilmiş mikrokanal ısı kuyusu prototiplerine ait elektron mikroskop görüntüleri 

bulunmaktadır. 
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Şekil 2.1 : A)Georgia Tech[47] ve B)Idaho Üniversitesi[48] tarafıdan 
geliştirilen mikrokanal ısı kuyusu prototipleri. 

Mikrokanal ısı kuyuları sıvı veya gaz soğutucu akışkan ile çalışabilmektedir. 

2.2 Mikrokanallarda Isı Aktarımı ve Akış Karakteristikleri 

2.2.1 Mikrokanal Isı Aktarım Metotları 

Isı aktarım mekanizması karmaşık bir yapıya sahiptir, ısı aktarımı iletim, taşınım ve 

ışınım olarak 3 temel mekanizma ile sınıflandırılabilir [49]. Taşınım akışkanlarda 

meydan gelmektedir. Bir akışkan bloğunun diğer bir akışkan bloğu ile karışıp makro 

düzeyde bir kütlesel hareket meydana getirmesi ile gerçekleşmektedir. Fakat temelde 

akışkan parçaları arasında ısı iletimi oluşmaktadır. Taşınımı iletimden farklı kılan 

akışkan hareketi olmaktadır. Bu sebeple taşınım ısı aktarımını incelemek için akışkan 

hareketinin de detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Akışkan hareketi bir dış 

mekanizma ile meydana gelebilir (örneğin pompa) bu şekilde gerçekleşen taşınıma 

zorlamalı taşınım denmektedir. Diğer türlü dış müdahale olmaksızın sıcaklık farkının 

oluşturduğu yoğunluk değişimi sebebiyle meydana gelen Buoyancy kuvveti ile 

oluşan taşınıma doğal taşınım denmektedir. Işınım elektromanyetik dalgalar şeklinde 

veya fotonlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir, ışınımın gerçekleşebilmesi için maddeye 

ihtiyaç duyulmaz, ısı aktarımı gerçekleşecek yüzeylerin bir birini görmesi yeterlidir. 

Doğal taşınım bu tez çalışmasında ihmal edilmiştir. Şekil 2.2'de akış rejimleri Re ve 	(~v × uv × _�/m) ifadesinin fonksiyonu olarak sınıflandırılmıştır[50]. Doğal 

taşınımın mikrokanal ısı transfer mekanizmasındaki etkisini görebilmek için örnek 

olarak soğutucu akışkanı oda sıcaklığında su olan ortalama bir mikrokanal ısı kuyusu 
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sistemi incelenmiştir. Oda sıcaklığındaki suyun özellikleri (��� = 997.4	at/Jj, h�� = 9.8 × 10��	at/J × s,	��� = 2.12 × 10��1/℃, uv~7.0) ve ortalama bir 

mikrokanal fiziksel boyutları olarak (_�~200	hJ, _�/m~1.0) kabul edilir ve 

buradan elde edilen (~v~0.2) değeri ile birlikte (2.1) eşitliğinde yerine konulursa 1.4 

değeri elde edilmektedir. Elde edilen bu değer Şekil 2.2'de yerine konulunca doğal 

taşınımın etkisinin çok küçük olduğu görülmektedir. 

~v × uv × _�m = 1.4 (2.1) 

 

Şekil 2.2 : Akış rejimlerinin sınıflandırılması[50]. 

Işınımla ısı aktarımı da bu tez çalışması kapsamında ihmal edilmiştir. Mikrokanal 

çalışma sıcaklıkları göreceli olarak düşüktür örneğin kanat sıcaklığının yaklaşık 

olarak S = 120℃ olduğu kabul edilirse (2.3) eşitliğinden kanatların yayacağı 

maksimum ısı akısı	� = 0.14	G/IJK olmaktadır. Bu değer siyah cisim kabulü 

yapılarak elde edilmiştir, pratikte bu değerden daha da küçük bir ısı akısı değeri elde 

edilebilecektir. 100	G/IJK mertebeleri düşünüldüğünde 0.14	G/IJK ısı akısı 

değeri ihmal edilebilecektir.      
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� = 5.679 × 10��K 	 GIJK × k� (2.2) 

� = � × S� (2.3) 

2.2.2 Süreklilik Hipotezi 

Taşınımla ısı aktarımının analizinde ısı aktarım işleminin yanında akışkan 

hareketinin de incelenmesi gerekmektedir. En detaylı bir şekilde akışkan hareketi 

içerdiği tüm partiküllerin davranışları ile incelenmelidir. Bu şekilde her bir akışkan 

partikülüne veya istatistiksel partikül grubuna mekanik ve termodinamik kanunlarını 

uygulamak gerekmektedir. Bu şekildeki bir yaklaşımla (istatistiksel mekanik ve 

kinetik teori) enerji aktarımı detaylı bir şekilde incelenebilir. Fakat bu yaklaşım çoğu 

bilimsel problem ve mühendislik uygulamaları açısından pratik olmayacaktır. Çoğu 

uygulama zaten moleküllerin bireysel hareketlerinden çok makroskobik etkileriyle 

ilgilenmektedir. Bu şekilde akışkan sonsuz parçaya ayrılabilir sürekli bir ortam 

olarak kabul edilmekte ve moleküllerin bireysel etkisi ihmal edilmektedir. Süreklilik 

modeli akışkan moleküllerinin boyutu veya ortalama serbest yolu etkileştiği çevrenin 

boyutları ile karşılaştırıldığında çok küçük kalıyorsa geçerli olmaktadır. Gaz 

akışkanlar için süreklilik modeli Knudsen sayısı ile değerlendirilmektedir. (2.4) 

eşitliğinde � ortalama serbest yolu yani moleküllerin başarılı bir çarpışma sağlamak 

için katettiği ortalama uzaklığı, L ise akışın karakteristik uzunluğunu ifade 

etmektedir. Çizelge 2.2'de verilen Knudsen sayısına göre akış rejimi belirtilmiştir 

[51]. 

  kz = �� (2.4) 

Çizelge 2.2 : Knudsen sayısına göre akış rejiminin sınıflandırılması [51]. 

Knudsen sayısı Akış rejimi kz < 10�j Sürekli ortam akışı 10�j < kz < 10�� Kayma akışı 10�� < kz < 10�� Geçiş akışı 10�� < kz Serbest moleküler akış 

Kayma akış rejiminde akışın katı ile etkileşimi dışında kalan bölgesi ile ilgili 

hesaplamalarda sürekli akış modeli geçerlidir. Fakat sınır bölgesinin de hesaba 

katıldığı durumda gaz molekülleri ile katı arasındaki etkileşim hesaba katılmalıdır.  
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Çizelge 2.3'de bazı gazlar için verilen kanal boyutlarının sahip olduğu akış rejimi 

belirtilmiştir[46]. Bu tez çalışması kapsamında incelenecek akış rejimi sürekli ortam 

akışı olacaktır. 

Çizelge 2.3 : Bazı gazlar için kanal boyutlarına karşılık gelen akış rejimleri [46]. 

 Kanal boyutları (hJ) 
Gaz  Sürekli ortam akışı Kayma akışı Geçiş akışı Serbest moleküler akış 

Hava >67 0.67-67 0.0067-0.67 <0.0067 
Helyum >194 1.94-194 0.0194-1.94 <0.0194 
Hidrojen >123 1.23-123 0.0123-1.23 <0.0123 

2.2.3 Eşitliklerin Geliştirilmesi 

Korunum kanunlarının entegral formu akış alanının genel yapısını incelemek için 

kullanışlıdır. Fakat akış alanını detaylı bir şekilde noktadan noktaya inceleyebilmek 

için akış hareketini diferansiyel formdaki eşitlikler ile analiz etmek gerekmektedir. 

Zorlamalı taşınımlı ısı aktarımı için üç korunum eşitliği bulunmaktadır, kütle, 

momentum ve enerji korunumu. 

Kütle korunumu diğer bir adıyla süreklilik denklemi (2.5) eşitliğinde ifade edilmiştir. 

Burada � akışkan yoğunluğunu, � zamanı ve U hız vektörünü ifade etmektedir. 

  
���V + �(∇. U) = 0 (2.5) 

Momentum korunumu veya Navier-Stokes denklemi (2.6) eşitliği ile ifade edilmiştir. 

Burada u termodinamik basıncı, � gövde kuvvetini (örneğin yerçekimi kuvveti), ���� 
yığın viskozite katsayısını ifade etmektedir. 

  � ���V = −∇u + �� + h∇KU + (μ + ����)∇(∇. U) (2.6) 

Enerji korunum denklemi veya termodinamiğin birinci kanunu (2.7) eşitliği ile ifade 

edilmiştir. Burada IX özgül ısıyı, �bZ� ısı kaynağını, a ısıl iletim katsayısını, S 

sıcaklık alanını, � viskoz harcanımı ifade etmektedir. (2.8) eşitliğinde viskoz 

harcanım ifade edilmiştir. 

  �IX ���V = a∇KS + ���V + � + �bZ� (2.7) 
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� = 2h[( f ¡)K + ( ¢ £)K + ( ¤ ¥ )K + 12 ( f £ +  ¢ ¡)K + 12 ( ¢ ¥ +  ¤ £)K
+ 12 ( f ¥ +  ¤ ¡)K] (2.8) 

Korunum denklemleri kararlı ve sıkıştırılamaz akış kabulü yapılarak büyük oranda 

basitleştirilebilir. (2.9) eşitliğinde kararlı ve sıkıştırılamaz akış için süreklilik 

denklemi ifade edilmiştir. (2.10) eşitliğinde (2.9) eşitliğinin açık formu 

bulunmaktadır. Burada f, ¢	ve ¤ hız vektörünün kartezyen koordinat sisteminde 

ifade edilmiş bileşenleridir. 

  (∇.U) = 0 (2.9) 

�( f ¡ +  ¢ £ +  ¤ ¥ ) = 0 (2.10) 

Mikrokanallardaki akış bir çeşit kanal akışıdır, Şekil 2.3'de kanal akışı şematik 

olarak gösterilmiştir. Bu şekilde süreklilik denklemi (2.11) eşitliğindeki gibi 

olmaktadır. 

 

Şekil 2.3 : Kanal akışının şematik olarak gösterimi. 

�( f ¡ +  ¢ £) = 0 (2.11) 

Kanal akışında gövde kuvvetleri ihmal edilebilir ve viskozite sabit kabul edilebilir. 

Bu kabuller ile Navier-Stokes denklemi kararlı ve sıkıştırılamaz akış için (2.12) 

eşitliğindeki gibi olmaktadır.  
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�(§. ∇§) = −∇u + h∇KV (2.12) 

(2.13) eşitliğinde (2.12) eşitliğinin x- ve y-yönünde yazılmış hali bulunmaktadır. 

� ©f  f ¡ + f  f £ª = − u ¡ + h( Kf ¡K +  Kf £K) (2.13a) 

� ©f  ¢ ¡ + f  ¢ £ª = − u £ + h( K¢ ¡K +  K¢ £K) (2.13b) 

(2.14) eşitliğinde sabit ısıl iletkenlik katsayısı, kararlı ve sıkıştırılamaz akış kabulü 

yapılarak elde edilen enerji denklemi bulunmaktadır. (2.15) eşitliğinde (2.14) 

eşitliğinin iki boyutlu ve kararlı akış için yazılmış hali bulunmaktadır. 

�IX(§. ∇§) = a∇KS (2.14) 

�IX ©f  S ¡ + ¢  S £ª = a( KS ¡K +  KS £K) (2.15) 

2.2.4 Mikrokanal Matematiksel Modeli 

2.2.4.1 Sonsuz incelikte kanatlara sahip mikrokanal modeli 

Đncelenen model yapısı Şekil 2.4’de verilmektedir. Model basitlik açısından ilk 

olarak sonsuz incelikte kanatlara sahip olduğu düşünülmüştür. Tasarım modelinde ısı 

kaynağının gücü ve boyutu sabit olarak düşünülmüştür. Bu şekilde mikrokanal 

genişliği G, boyu m ve soğutulması amaçlanan ısıtıcının gücü «  sabit tutulmuştur. 

Ayrıca kanat boyunca gerçekleşen basınç düşümü ∆¬ tasarım girdisi olarak 

düşünülmüştür. Kararlı, sıkıştırılamaz, sabit özelikler, adyabatik üst yalıtım katmanı, 

iki boyutlu ve tam gelişmiş akış rejimine sahip bir model oluşturulmuştur. 

Mikrokanal içindeki akış türbülanslı veya laminer olabilmektedir, her iki akış 

rejiminde de model oluşturulmuştur. Modelin amacı ısıl direncin minimum olduğu 

kanal boyutlarını bulmaktır. 
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Şekil 2.4 : Sonsuz incelikte kanatlara sahip mikrokanal ısı kuyusu modeli. 

Isıl analiz iki boyutlu akış kabulü ve ısıl sınır koşulunun sabit sıcaklık ya da ısı 

akısında olduğu düşünülerek yapılabilir. Büyük olasılıkla gerçek durum bu iki sınır 

koşulu arasındaki bir durumda olacaktır(Şekil 2.5). Đleride bu iki sınır koşulununda 

kullanılabileceği ve bir birine çok yakın sonuç verdiği görülecektir. 

 

Şekil 2.5 : a) Sabit duvar sıcaklığı ve b) Sabit ısı akısı sınır koşulu kanal 
boyunca sıcaklık profilleri 

Akım çizgileri yönünde sabit duvar sıcaklığı kabulü yapılarak standart ısı değiştirici 

gösterimi (2.16) ve (2.17) eşitlikleri ile oluşturulmuştur[51]. 

« = J IX[S,W − S,�] (2.16) 

®S� − S,W¯ = ®S� − S,�¯exp	(−ℎR�J IX ) (2.17) 

Isı direnç kaynak ve soğutucu arasındaki maksimum sıcaklık farkının kaynağın 

yaydığı ısı gücününe oranı olarak ifade edilmektedir. Burada maksimum sıcaklık 

farkı ®S� − S,W¯ olmaktadır. Bu şekilde (2.18) eşitliğinde ısıl direnç ifade edilmiştir. 
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� = ∆S« = 1
J IX[1 − exp ©− `³´[ µ¶ª] (2.18) 

Aynı şekilde sabit ısı akısı sınır koşulu için standart ısı değiştiricisi gösterimi ile 

(2.19) ve (2.20) eşitlikleri oluşturulmuştur. 

« = J IX[S,W − S,�] (2.19) 

« = ℎR�·S�,� − S,�¸ = ℎR�[S�,W − S,¹] (2.20) 

Aynı şekilde ısıl direnci ifade etmek için kaynak ve soğutucu arasındaki maksimum 

sıcaklık farkı ®S�,W − S,W¯ olmaktadır. Sabit ısı akısı sınır koşulu için (2.21) 

eşitliğinde ısıl direnç ifade edilmiştir. 

� = ∆S« = 1ℎR� + 1J IX (2.21) 

Laminer akış 

(2.22a) eşitliğinde hidrolik çapa bağlı sürtünme katsayısı ifadesi bulunmaktadır. 

(2.22b) eşitliğinde (2.22a) eşitliği kullanılarak oluşturulan karakteristik hız ifadesi 

bulunmaktadır. 

º = 2 »∆X� ¼_`�U[K  (2.22a) 

U[ = ½2 »∆X� ¼_`�º ½
�/K

 (2.22b) 

Mikrokanallar için laminer sürtünme katsayısı (2.23) eşitliğindeki gibi olmaktadır. 

º = 96¾¿�À (2.23) 

(2.24) eşitliğinde  Nusselt sayısı ifade edilmiştir. Nusselt sayısı tam gelişmiş laminer 

akış rejiminde sabit duvar sıcaklığı ve ısı akısı sınır koşulları için sırasıyla 7.54 ve 8.24 sabit değerlerini almaktadır. 
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ef = ℎ_`a  (2.24) 

(2.25) eşitliğinde Prandtl sayısı ifade edilmiştir. 

uv = ÁÂ9�9 (2.25) 

(2.26) eşitliğinde laminer Stanton sayısı ifade edilmiştir. Stanton sayısı genelde ef/¾¿uv olarak ifade edilmektedir, ancak bu durum için Reynolds sayısı yerine e∆X 

ifadesi kullanılmıştır. e∆X (2.27) eşitliği ile ifade edilmiştir. 

Ã�YZ[ = efe∆Xuv mG (2.26) 

e∆X = (∆X� )Gj
�ÁK  (2.27) 

(2.28) eşitliğinde boyutsuz ısıl direnç ifade edilmiştir. 

Θ = ΔTÇ ÈÉÊ
 

(2.28) 

Boyutsuz ısıl direncin bu ifadesi kullanılarak sabit duvar sıcaklığı ve ısı akısı sınır 

koşulları için oluşturulan (2.18) ve (2.21) eşitlikleri boyutsuz olacak şekilde sırasıyla 

(2.29) ve (2.30) eşitliği olarak tekrar yazılmıştır. 

ΘËÌÍ = 12nKN∆ÐPr	(ÓÊ) [1 − exp(−12StËÌÍn�)]�� (2.29) 

ΘËÌÍ = 12nKN∆Ð Pr »ÓÊ¼ Ö1 +
112StËÌÍn�×

��
 (2.30) 

Eşitlik (2.29) ve (2.30)'un minimumları sırasıyla (2.31) ve (2.32)'deki gibi 

olmaktadır. 

12StËÌÍn� = 1.256 (2.31) 
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12StËÌÍn� = 1.000 (2.32) 

Eşitlik (2.31) ve (2.32)’den elde edilen sonuç irdelenirse, sabit duvar sıcaklığı ve ısı 

akısı sınır koşulları için minimum ısıl direnci meydana getirien z değerlerinin farkı (1.256/1.000)�/� mertebesinde yani (~%6) olmaktadır. Buradan her iki ısıl sınır 

koşulunda kullanılabileceği sonucu çıkmaktadır. 

Mikrokanallarda laminer akış koşulunda minimum ısıl direnci veren kanal sayısı 

yaklaşık olarak (2.33) eşitliğindeki gibi olmaktadır. 

n = 12StËÌÍ(�ØÙ) (2.33) 

Bu eşitlik şu anlama gelmektedir; mikrokanal fiziksel boyutları (G,_, m), sistem 

parametreleri («, ∆¬), soğutucu akışkan özelikleri (�, Á, Â9�9, a, IX) ve akışın laminer 

olarak sınırlandırıldığı bilgisi verildiği takdirde minimum ısıl direnç (2.33) eşitliği ile 

elde edilebilecektir. (2.33) eşitliğinden kanal sayısı elde edildikten sonra akışın kritik 

Reynolds sayısından (~2300) düşük olduğu teyit edilmelidir. Bu açıdan (2.34) 

eşitliği oluşturulmuştur[13] 

 ReËÌÍ = Û∆ÜÝÞß ≤ 2300 (2.34) 

Türbülanslı akış 

Laminer akış rejimi için gerçekleştirilen modelleme çalışmaları türbülanslı akış 

içinde yapılacaktır. Eşitlik (2.35) de tam gelişmiş akış için sürtünme katsayısı 

tanımlanmıştır[52]. 

º = 0.316¾¿�À(�ØÙ) (2.35) 

Türbülanslı akışta Nusselt sayısı laminer akıştaki gibi sabit olmayacaktır, değeri 

Chilton-Colburn analojisi ile eşitlik (2.36)'deki gibi elde edilecektir[52]. 

ef = 0.040¾¿ßÙuvØß (2.36) 

(2.37) eşitliğinde türbülanslı akış rejimi için Stanton sayısı ifade edilmiştir. 
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Ã�V�áâ = �ã	N∆ÐØäPråß  (2.37) 

(2.38) ve (2.39) eşitliklerinde sırasıyla sabit duvar sıcaklığı ve ısı akısı sınır 

koşullarında boyutsuz ısıl direnç ifade edilmiştir[13]. 

Θæçèé = 0.21zêä
e∆XÙä Pr »�ã¼

ë1 − exp »−0.045Ã�V�áâzØìä ¼í�� (2.38) 

Θæçèé = 0.21zêä
e∆XÙä Pr »�ã¼

î1 + 1
»0.045Ã�V�áâzØìä ¼ï (2.39) 

(2.38) ve (2.39) eşitlikleri kanal sayısı z'ye göre minimize edilerek sabit duvar 

sıcaklığı ve ısı akısı sınır koşulu için sırasıyla (2.40) ve (2.41) eşitlikleri 

oluşturulmuştur. 

  0.045Ã�V�áâzØìä = 1.256 (2.40) 

0.045Ã�V�áâzØìä = 1.000 (2.41) 

Minimum ısıl direnci veren kanal sayısı değerinin türbülanslı akış rejimini sağladığı 

(2.42) eşitliği ile doğrulanmalıdır[13]. 

¾¿V�áâ = 9.42e∆XÙäzØåä ≥ 4000 (2.42) 

2.2.4.2 Sonlu kalınlıkta kanatlara sahip mikrokanal modeli 

Sonsuz incelikte kanatlara sahip olan mikrokanal modelinde diğer kabuller ile 

birlikte tam gelişmiş akış rejimi kabulü de yapılmıştı, mikrokanal tasarımı açısından 

bu kabul çok gerçekçi bir kabul olmamakadır. Isı aktarımı ve sürtünme kayıpları 

gelişmekte olan akışta tam gelişmiş akışa nazaran daha yüksek olmaktadır. Ayrıca 

kanat kalınlığı mikrokanal performansına doğrudan etki etmektedir. Bu yaklaşımla 

sonlu kalınlıkta kanatlara sahip bir model oluşturulacaktır. Şekil 2.6'da modelin 

detayları bulunmaktadır. 
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Şekil 2.6 : Sonlu kalınlıkta kanatlara sahip mikrokanal ısı kuyusu modeli. 

Mikrokanal ısı kuyusu modeli dikdörtgen şekilli kanallara sahiptir. Model, kanallarda 

iki boyutlu akış, kanat tabanında sabit ısı akısı ve sabit ısı transfer katsayısı kabulleri 

yapılarak oluşturulmuştur. Kanal uzunluğu boyunca meydana gelen sıcaklık profili 

Şekil 2.7'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.7 : Kanal uzunluğu boyunca meydana gelen sıcaklık profili. 

Isıtıcı tarafından aktarılan toplam ısı akısı (2.43) eşitliğindeki gibi olmaktadır. 

« = ℎR�®S�,� − S,�¯ = ℎR�®S�,W − S,W¯ (2.43) 

Burada S�,� ve S,� akışın girdiği bölümün S�,W ve S,W  ise akışın çıktığı bölümün 

sırasıyla kanat tabanın ve akışkanın sahip olduğu sıcaklık olmaktadır. 

(2.44) eşitliğinde ısıtıcı tarafından akışkana aktarılan güç ifade edilmiştir. 

« = J IX(S,W − S,�) (2.44) 
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Isıl direnç kaynak ve soğutucu arasındaki maksimum sıcaklık farkının kaynağın 

yaydığı ısı akısına oranı olarak eşitlik (2.45)'de tanımlanmıştır. 

� = ∆S« = 1ℎR� + 1J IX (2.45) 

(2.46) eşitliğinin sağındaki iki terim sırasıyla taşınım ve kapasite direnci olarak 

tanımlanmaktadır. 

(2.46) eşitliği boyutsuzlaştırılarak (2.47) eşitliği oluşturulmuştur. Burada a soğutucu 

akışkanın ısıl iletkenlik katsayısı olmaktadır. 

Θ = ∆S
Ö ð bñã× =

aGℎR� + aGJ IX  
(2.46) 

Eşitlik (2.47)'de boyutsuz e∆X terimi kanal boyunca gerçekleşen maksimum basınç 

düşümünü ifade etmektedir. Bu terim fan veya pompanın kapasitesi tarafından 

belirlenmektedir. Burada ∆X kanal boyunca gerçekleşen basınç düşümü olmaktadır. 

e∆X pratik uygulamalarda mertebesi 10ò ile 10�K arasında olmaktadır. 

NóÐ = ë∆¶� íGj
�ÁK  (2.47) 

Eşitlik (2.48)'de boyutsuz eô terimi pompa veya fan tarafından harcanan gücü ifade 

etmektedir. 

Nõ = ¤ G�Áj  (2.48) 

Eğer sadece e∆X terimi ifade edilmiş olsaydı, minimum ısıl direnci sağlamak üzrere 

gereken pompalama işi kabul edilemeyecek seviyede yüksek olabilirdi, örneğin ısı 

kaynağının yaydığı ısıdan daha yüksek bir güç gerekebilirdi. e∆X ve eô terimleri 

birbirine bağlanarak (2.49) eşitliği oluşturulmuştur. 

Nõ = J IXa e∆X mG 1uv (2.49) 
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Aşağıda modelleme sırasında kullanılan bazı tasarım parametreleri bulunmaktadır. 

Γ = GbZdZVGbZdZY  (2.50) 

(2.50) eşitliğinde kanat genişliğinin kanal genişliğine olan oranı ifade edilmiştir. 

α = _ℓ = z + Γ(n − 1)ã�
 (2.51) 

(2.51) eşitliğinde kanalın en boy oranı ifade edilmiştir. 

Dù = 2Gz + Γ(n − 1) + (ÊÓ) (2.52) 

(2.52) eşitliğinde kanal hidrolik çapı ifade edilmiştir. 

Aû = zG_z + Γ(n − 1) (2.53) 

(2.53) eşitliğinde mikrokanal ısı kuyusunun akış için elverişli ön kesit alanı ifade 

edilmiştir. 

Aü = zGmz + Γ(n − 1) + 2�_m(z − 1) (2.54) 

(2.54) eşitliğinde mikrokanal ısı kuyusunun ısı aktarımı için elverişli yüzey alanı 

ifade edilmiştir. Buradaki ilk terim kanallar arası ve kanal tabanındaki ısı aktarım 

yüzeyini, ikinci terim kanat verimi ile birlikte kanatın sahip olduğu etkin yüzey alnını 

ifade etmektedir. 

Kanatlarda gerçekleşen ısı aktarımı bir boyutlu ısı iletimi olarak incelenebilir. Kanat 

malzeme özellikleri ve ısı transfer katsayısı sabit kabul edilmiştir. Ayrıca kanat taban 

sıcaklığı tekdüze olarak dağılım gösterdiği ve ışımanın ihmal edilecek düzeyde 

olduğu kabul edilmiştir.  

Şekil 2.8'de kanat modeli üzerinde kanat parametreleri görülmektedir ve (2.55) 

eşitliğinde kanat tasarım parametrelerinden biri olan m tanımlanmıştır. 
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m = þ ℎubZdZVabZdZVRµ,bZdZV ≈ þ 2ℎabZdZVΓℓ (2.55) 

Burada ℎ ısı transfer katsayısını, ubZdZV kanat perimetresini, Rµ,bZdZV kanat kesit 

alanını, abZdZV kanat ısıl iletim katsayısını, Γℓ ise kanat genişliğini ifade etmektedir. 

Eşitliğin sağ tarafındaki yaklaşım m ≫ Γℓ gözönüne alınarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 2.8 : Kanat parametreleri. 

Kanatlardan gerçekleştirilen ısı aktarımının niceliğini belirlemek için iki yöntem 

incelenmiştir. Đlki kanat verimliliği ile değerlendirilmektedir. Kanat verimliliği 

kanattan gerçekleşen gerçek ısı aktarımının aynı şekildeki fakat sonsuz ısıl 

iletkenlikteki kanattan gerçekleşen ısı aktarımına oranı olarak ifade edilmektedir. 

(2.56) eşitliğinde dikdörtgen şekilli tekdüze kesite sahip uçları yalıtılmış kanat için 

analitik olarak hesaplanan ısı aktarım ifadesi bulunmaktadır[52]. 

« bZdZV = �ℎubZdZVabZdZVRµ,bZdZV tanh(J_) (SVZâZd − SZb9şbZd) (2.56) 

(2.57) sonsuz ısıl iletkenliğe sahip ideal kanat için oluşturulan ısı aktarım ifadesi 

bulunmaktadır[52]. 

« bZdZV,���ZY,b = ℎubZdZV_(SVZâZd − SZb9şbZd) (2.57) 

(2.58) eşitliğinde (2.56) eşitliğinin (2.57) eşitliğine olan oranı, yani kanat verimliliği 

ifade edilmiştir. 
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� = tanh(J_)J_  (2.58) 

Đkinci yöntem kanat performansını sonlu uzunluktaki kanattan gerçekleşen ısı 

aktarımının sonsuz uzunluktaki ideal kanattan gerçekleşen ısı aktarımına oranı olarak 

tanımlanmıştır[4]. 

(2.59) eşitliğinde sonsuz uzunlukta kanattan gerçekleşen ısı aktarım ifadesi 

bulunmaktadır.  

« bZdZV,���ZY,� = �ℎubZdZVabZdZVRµ,bZdZV(SVZâZd − SZb9şbZd) (2.59) 

(2.60) eşitliğinde [4] tarafından öne sürülen kanat performans ifadesi bulunmaktadır. 

�bZdZV = tanh(J_) (2.60) 

J_ terimi, (2.61) eşitliğinde ifade edilmiştir. 

J_ = �ef�À � aabZdZV	 î
� + »ã�¼ã�
ï î 
�Γ »ã�¼ï (2.61) 


� terimi, (2.62) eşitliğinde ifade edilmiştir. 


� = n + Γ(n − 1) (2.62) 

Laminer akış 

¾¿�À sayısı (2.63) eşitliğinde ifade edilmiştir. Tam gelişmiş laminer akış rejiminde º 

Fanning sürtünme katsayısı ¾¿�À 'ın fonksiyonu olarak (2.64) eşitliğinde ifade 

edilmiştir. 

¾¿�À = UÍDùυ  (2.63) 

º = γ�¾¿�À (2.64) 
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(2.64) eşitliğindeki γ� terimi kanal en boy oranından elde edilmektedir. γ� terimini 

elde etmek için G terimi (2.65) eşitliğinde ifade edilmiştir[53]. 

~ = »ℓÓ¼K + 1
»ℓÓ + 1¼K (2.65) 

Buradan γ�(2.66) eşitliğindeki gibi olmaktadır. 

�� = 4.7 + 19.64G (2.66) 

(2.66) eşitliğinden elde edilen sonuçlar gerçek değerler ile karşılaştırıldığında hata 

oranı ±%3 içinde kalmaktadır[54]. 

¾¿�` , (2.67) eşitliğinde  e∆X teriminin fonksiyonu olacak şekilde ifade edilmiştir. 

¾¿�À = 4γ� N∆Ð[ 1n + Γ(n − 1) + »ÊÓ¼]
j 

(2.67) 

Isı transfer katsayısı h Nusselt sayısından elde edilmektedir. Nusselt sayısı sadece 

kanal en boy oranının fonksiyonu olmaktadır. Fanning sürtünme katsayısı değerini 

hesaplarken kullanılan ~ değeri Nusselt sayısını ifade ederken (2.68) eşitliğindeki 

gibi kullanılmıştır. 

ef�À = −1.047 + 9.326G (2.68) 

(2.68) eşitliğinden elde edilen sonuçlar analitik sonuçlar ile karşılaştırıldığında 

başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür[54]. 

Laminer akış rejimi için kapasite ve taşınım direnci boyutsuz olarak sırasıyla (2.69) 

ve (2.70) eşitliklerindeki gibi tanımlanmıştır. 

aGJ IX = γ�2 [C� + ÊÓ ]KC�PrN∆Ð ÓÊ n  (2.69) 
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aGℎR� = 2
�ef�` �ã ë
� + ã� í ëz + 2� �ã (z − 1)
�í (2.70) 

Türbülanslı akış 

Hidrodinamik olarak gelişmekte olan türbülanslı akış rejimi için Fanning sürtünme 

katsayısı değeri (2.71) eşitliğindeki gibi olmaktadır. Bu eşitlik 2300 ≤ ¾¿ ≤ 28000 

aralığı için geçerli olmaktadır[4]. 

º = BRe� (2.71) 

Buradaki B ve C terimleri sırasıyla (2.72) ve (2.73) eşitliklerindeki gibi olmaktadır. 

� = 0.0929 + 1.01612�Ó�
 

(2.72) 


 = −0.268 − 0.3193�Ó�
 

(2.73) 

(2.71) eşitliğinin aldığı değerler m/_` nin büyük değerleri için tam gelişmiş 

türbülanslı akış rejiminde elde edilen değerlere yakın olmaktadır[55]. 

(2.71) eşitliği dairesel kesitli kanallar için geliştirilmiştir. Jones [56] dikdörtgen şekle 

sahip kanallarda eşdeğer çapın kullanılması gerektiği belirtmiştir ve (2.74) eşitliğini 

geliştirmiştir. 

_`_�ð = 23 + 1124 ℓD (2 − ℓD) (2.74) 

Bu eşitlik ℓ/_ < 1 olduğu takdirde geçerli olmaktadır. Eşdeğer çap değerinin 

kullanılması ile dikdörtgen kanallardaki türbülanslı akış rejimindeki sürtünme 

katsayısı belirsizliğini ±%20 lerden ±%5 lere düşürmektedir. 

U[ terimi (2.75) eşitliğinde ifade edilmiştir.  
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U[ = î∆X� _�̀��Á�
2�� ï

Øå��
 (2.75) 

Reynolds sayısının tanımı kullanılarak (2.75) eşitliğinden ¾¿�À değeri (2.76) eşitliği 

gibi olmaktadır. 

¾¿�À = �4�e∆X î 1z + Γ(z − 1) + (ã�)ï
j�

Øå��
 (2.76) 

Hidrodinamik olarak tam gelişmiş türbülanslı akş rejimi için Gneilinski [57] 

tarafından geliştirilen bağıntı kullanılarak (2.77) eşitliği oluşturulmuştur. Bu eşitlik 

ile deneysel veriler karşılaştırıldığında başarılı bir şekilde tutarlı olduğu 

görülmektedir[55]. 

ef� = K (¾¿�` − 1000)uv
1.0 + 12.7�K (uvåß − 1) (2.77) 

Bu eşitlik 0.5 ≤ uv ≤ 2000 ve 2300 ≤ ¾¿�À ≤ 5 × 10Ý koşullarında geçerli 

olmaktadır. 

Isıl olarak gelişmekte olan türbülanslı akış rejimi için Zukauskus [58] tarafından 

geliştirilen bağıntı kullanılarak (2.78) eşitliği oluşturulmuştur. 

ef�Àef� = 1 + 0.48( m_`)�¹.K�[1 + 3600
¾¿�À� ��À

]exp	(−0.17m_` ) 
(2.78) 

Bu eşitlik 0.7 ≤ uv ≤ 1.0, 4000 ≤ ¾¿�À ≤ 5 × 10� ve m/_` ≥ 0.06 koşullarında 

geçerli olmaktadır. 

Isıl olarak gelişmekte olan türbülanslı akış rejiminde soğutucu akışkanın Prandtl 

sayısı Zukauskus bağıntısının koşullarının dışında olduğu haller için, Gneilinski 

bağıntısı ((2.79) eşitliği) kullanılacaktır 
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ef�`ef� = 1 + DùL
åß
 (2.79) 

Bu eşitlik 2300 ≤ ¾¿�` ≤ 10Ý ve 0.6 ≤ uv ≤ 10� koşullarında geçerlidir. 

(2.78) eşitliği düşük Prandtl sayısına sahip akışkanlar için yani gazlar için, (2.79) 

eşitliği ise yüksek Prandtl sayısına sahip akışkanlar için yani sıvılar için 

kullanılmaktadır. 

Türbülanslı akış rejimi için kapasite ve taşınım direnci boyutsuz olarak sırasıyla 

(2.80) ve (2.81) eşitliklerindeki gibi tanımlanmıştır[14]. 

aGJ IX = �º ë
� + »ã�¼í Øå »ã�¼
�
uve∆XØå z  (2.80) 

aGℎR� = 2
�ef�À » �ã¼ ë
� + »ã�¼í [z + 2� »�ã¼ (z − 1)
�] (2.81) 
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3.  GENETĐK ALGORĐTMA ĐLE EN ĐYĐLEME 

3.1 Giriş 

Bu bölümde genetik algoritma ve diğer en iyileme yöntemleri tanıtılarak genetik 

algoritma karakteristikleri detaylandırılarak incelenecektir.  

3.1.1 En iyileme ve genetik algoritma dışındaki yöntemler 

En iyileme bir problemin çözüm kümesindeki göreceli olarak en iyi sonucu bulma 

işlemidir. En iyi sonuç yerel ve global olmak üzere iki yöntem ile bulunabilir. Global 

çözüm yöntemi problemin tüm çözüm kümesi içindeki en iyiyi bulmayı amaçlar. 

Yerel veya bölgesel çözüm yöntemi problemin tüm çözüm kümesinde değilde belirli 

bir komşuluk içindeki en iyiyi bulmayı amaçlar. Şekil 3.1'de global ve yerel en iyi 

(bu problem için maksimum değer) bir örnek fonksiyon üzerinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.1 : Global ve yerel en iyi tanımları. 

3.1.1.1 Sayma yöntemleri 

Diğer yöntemlerden avantajı kolaylık sağlamasıdır. Basit bir algoritması vardır, tüm 

çözüm uzayını oluşturup en iyi noktayı bulmayı amaçlar. Fakat bu yöntem yavaş 

çalışmakta ve verimsiz olmaktadır. Yöntemi uygulamak için öncelikle çözüm 
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uzayının oluşturulması gerekmektedir, ve bu bazı problemlerde çok geniş olmaktadır 

hem uzayın oluşturulması hemde bu uzay içerisnden en iyinin seçilmesi çözümü 

zorlaştırmaktadır, bu şekilde en iyileme yapmak imkansız hale gelmektedir. 

3.1.1.2 Deterministtik yöntemler 

Açgözlülük algoritması  

Greedy algoritması yerel en iyi çözümleri bularak bu en iyi çözümlerden birinin 

global en iyi çözüm olduğu düşünülmesi temeline dayanır. En iyi çözümü bulurken o 

an eldeki veriden elde edilebiliecek sonuçlar düşünülür[59]. 

Tepe tırmanma algoritması 

Hill Climbing algoritması gradyen değerleri hesaplayarak bu değerlerin sıfıra eşit 

olduğu noktalarda en iyi çözümü arama mantığına dayanır. Bu yöntemin 

uygulanabilmesi için arama yapılacak düzlemin sürekli olması gerekir ve yerel en iyi 

çözümlere takılma olasılığı yüksektir[60]. 

Dal sınır algoritması 

Branch and Bound algoritması tam sayılı değişkenlerin alabileceği tamsayılar 

kümesindeki en küçük ve en büyük değerler arasında herhangi bir reel sayıyı 

alabilecek şekilde gevşetilmesiyle elde edilen problemlerin çözümü esasına 

dayanır[61]. 

3.1.1.3 Stokastik yöntemler 

Rastsal arama 

Stokastik bazı sonuçlar elde edilerek karşılaştırılır. En iyi çözüm kabul edilir. En 

kolay stokastik yöntemdir[62]. 

Tavlama benzetimi 

Katı cisimlerin özellikle metallerin soğuma sırasındaki dizilişlerini örnek alan bir 

yapay zekâ en iyileme yöntemidir. Özellikle metaller ısıtıldığında atomlar ısı 

kaynaklı hareketlenme gösterir. Tavlama benzetimi bu özelliği taklit etmektedir. 

Madde soğuk olduğunda atomlar yerel en iyi noktalardadır. Madde ısıtıldığında genel 

en iyi noktalar aranır. Rastsallık oranı yüksektir. Global en iyi çözümlere ulaşma 

amacı vardır[63]. 
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Monte Carlo benzetimi 

Parametreler değiştirilerek en iyi çözüm bulunur. Genellikle en iyi çözüm bulmak 

için kullanılmaz. Durum incelemesi için daha uygundur[64]. 

Tabu Araştırması 

Maksimum ve minimum noktalar için çözüm üretilir. Üretilen çözümler bir yasak 

listesinde tutulur. Yeni çözümler üretilerek tabu listesindekiler ile karşılaştırılır. Kısa 

sürede en iyi çözüme gitmeyi amaçlar[65]. 

Yapay Sinir Ağları 

Beyindeki sinir ağlarını örnekleyen bir yöntemdir. Öğrenme ve test verileri 

kullanılarak hücrelere fonksiyonları öğretilir. Çok boyutlu problemlerde kullanılması 

uygundur[66]. 

3.1.2 Genetik Algoritma 

Genetik algoritma (GA) John Holland tarafından 1960'lı yıllarda ortaya koyulmuştur. 

1970'li yıllarda Holland ve öğrencileri tarafından Michigan Üniversitesi'nde 

geliştirilmiştir. GA'nın Holland tarafından geliştirilmesinin sebebi belirli bir 

problemi en iyilemek değildi, amacı doğadaki adaptasyon mekanizmasını 

inceleyerek bunu bilgisayar sistemlerine uygulamaktı[58]. Đlk ortaya konuluşundan 

sonra GA üzerine birçok bilimsel çalışma yayınlanmıştır. GA fonksiyon en iyileme, 

çizelgeleme, mekanik öğrenme, tasarım ve hücresel üretim gibi alanlarda başarılı 

uygulamaları ortaya çıkmıştır.  

GA fonksiyon parametre kümesini değil kodlanmış biçimini kullanır. Olasılık 

kurallarında göre çalışan GA yalnızca amaç fonksiyonuna gereksinim duyar. Çözüm 

uzayının tamamını değil belirli bir kısmını tarar, böylece etkin arama yaparak çok 

daha kısa bir sürede çözüme ulaşır[67]. Diğer bir önemli üstülükleri ise çözümlerden 

oluşan popülasyonu eş zamanlı incelemeleri ve böylelikle yerel en iyi çözümlere 

takılmamalarıdır.  

GA terminolojisinde kullanılan temel kavramlar aşağıda açıklanmaktadır. 

Gen, organizmanın karakterinin tayininde rol oynayan kalıtsal birimlere verilen 

addır. Kendi başına anlamlı bilgi taşıyan en küçük birim olarak da tanımlanabilir. Bit 

olarak tanımlanmaktadır. 
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Kromozom, gen dizilerinden meydana gelir. Kromozomlar bireylerin özelliklerini 

taşıdığı bir örneğidir. 

Popülasyon, kromozomların (bireylerin) bir araya gelmesi ile oluşturduğu çözüm 

topluluğudur.  

Şekil 3.2'de gen ve birey (kromozom) kavramları açıklanmıştır. 

 

Şekil 3.2 : A bireyi. 

Şekil 3.2'de ise, birey ve popülasyon kavramları açıklanmıştır 

 

Şekil 3.3 : X popülasyonu. 

Basit bir GA akış diyagramı Şekil 3.4'de verilmiştir. Akış diyagramındaki herbir 

istasyon ileride detaylandırılacaktır. 
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Şekil 3.4 : Genetik algoritma akış şeması örneği[67]. 
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Mutasyon 
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Uygulanması 
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3.1.2.1 Kodlama 

Bir probleme GA uygulamak için ilk adım, tüm çözümlerin aynı boyutlara sahip 

bitler dizisi biçimde gösterilmesidir. Dizilerden her biri, problemin olası çözümler 

uzayındaki rastsal bir noktayı simgeler[68]. Parametrelerin kodlanması, probleme 

özgü bilgilerin genetik algoritmanın kullanabileceği formata çevirmesine olanak 

tanır[69]. Kodlamada gerçek sayılar, tamsayılar, harfler ya da bazı semboller 

kullanılabilir fakat en çok kullanılan yöntem Holland tarafından geliştirilen 0-1 

sistemi yani ikilik sistemdir[70]. Bu her bir 0 ve 1'lere bit denilmektedir. Bu şekilde 

çözüm istenen uzunlukta kodlanabilmektedir. Şekil 3.5'de çeşitli bitlerde 

kromozomlar görülmektedir. 

 

Şekil 3.5 : Çeşitli bitlerde kromozomlar. 

3.1.2.2 Đlk Popülasyonun Oluşturulması 

Popülasyonu oluşturmak için popülasyon büyüklüğüne yani birey sayısına karar 

verilmesi gerekmektedir. Đlk popülasyonun üretilmesi için rastsal bir yöntem 

kullanılır. Popülasyon sayısı GA başarısında büyük rol oynar, eğer popülasyon 

yetersiz seçilirse algoritmada kullanılabilecek birçok başarılı bireyin kullanılmadan 

atlanmasına ve ayrıca yerel en iyi noktalara takılmasına sebebiyet verecektir, tersine 

eğer popülasyon gereğinden fazla seçilirse algoritma yavaşlayacak ve verimliliği 

azalacaktır. Bu konuda Goldberg [67] yalnızca kromozom uzunluğuna bağlı bir 

popülasyon büyüklüğü hesaplama yöntemi önermiştir. 

3.1.2.3 Uygunluk Değerinin Hesaplanması 

Bir popülasyon oluşturduktan sonraki ilk adım, popülasyondaki her bir üyenin 

uygunluk değerinin hesaplanmasıdır. Çözümü aranan her problem için bir uygunluk 

fonksiyonu mevcuttur. Verilen belirli bir birey için uygunluk fonksiyonu o bireyin 

temsil ettiği çözümün kullanımıyla veya yeteneğiyle orantılı olan sayısal bir 

uygunluk değeri verir. Bu bilgi her kuşakta daha iyinin seçimine yol göstermektedir. 

Bir bireyin uygunluk değeri nekadar yüksek ise yaşama ve çoğalma ihtimali o kadar 
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fazladır ve bir sonraki kuşakta temsil edilme oranı da o kadar yüksek olacaktır[68]. 

Birey kodlanarak oluşturulduğu için öncelikle bireyin temsil ettiği kod 

çözümlenmelidir. (3.1) eşitliğinde uygunluk fonksiyonu matematiksel olarak ifade 

edilmiştir. Burada !� ¡� çözümünün alt f� ise üst sınırı olmaktadır. (3.2) ve (3.3) 

eşitliğinde 110110 bireyi çözümlenmektedir. (3.4) eşitliğinde bu bireyin uygunluk 

değeri hesaplanmaktadır.  

£ = º(¡) (3.1a) 

!� ≤ ¡� ≤ f� 		" = 1…z (3.1b) 

¡� = ¡Y + s�(1 × 2� + 1 × 2� + 0 × 2j + 1 × 2K + 1 × 2� + 0 × 2¹)= ¡Y + 54s� (3.2) 

s� = f� − !�2� − 1 (3.3) 

º(¡Y + 54s�) = R (3.4) 

3.1.2.4 Çoğalma işleminin uygulanması 

Çoğalma bireyleri seçme, seçilmiş bireyleri bir eşleme havuzuna kopyalama ve 

havuzdaki bireyleri çiftler halinde gruplara ayırma işleminden oluşur[71]. Uygunluk 

değerinin hesaplanmasının ardından mevcut kuşaktan yeni bir popülasyon 

yaratılmaktadır. Seçim işlemi bir sonraki kuşak için yavru üretmek amacıyla hangi 

ailelerin yer alması gerektiğine karar vermektedir. Bu doğal seçimdeki en uygunun 

(güçlünün) yaşaması durumuna benzemektedir. Seçimin amacı uygunluğu yüksek 

bireyleri çoğaltarak gelecek nesillerin uygunluğunu arttırmaktır Birçok seçim 

yöntemi bulunmaktadır, aşağıda en çok kullanılan yöntemler açıklanmıştır. 

Göç modeli, popülasyondaki bireyleri belli sayıda alt gruplara ayırır ve her alt grubu 

ayrı ayrı değerlendirir. Değerlendirme işlemi sonucunda alt gruplar arası göç yolları 

oluşturularak gen aktarılması sağlanır.  

Komşuluk modeli, daha önceden belirlenmiş n boyutlu uzayda her bir bireyin yeri 

belirlenmektedir. Bu bireyler için belirli bir komşuluk uzaklığı bulunmaktadır. 

Belirlenen komşuluk uzaklığındaki bireyler çiftleştirilir. 
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Rulet çarkı modeli, en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemle uygunluk 

değeri yüksek olan güçlü bireyin çoğalma olasılığının arttırılması amaçlanmıştır. 

Model algoritması aşağıdaki gibidir 

• Tüm bireyler birbirine bitişik bir şekilde düz bir çizgi üzerine dizilirler. 

• Her bir bireye ilişkin bölümün uzunluğu, onun uygunluk değeri kadar olur. 

• Rastgele sayı üretilir ve rastgele sayı hangi bölüm içerisine gelirse, o 

bölümün ait olduğu birey seçilir. 

• Đşlem ulaşılacak popülasyonun gerekli adedi elde edilene kadar devam 

ettirilir. 

Bu yöntemin dezavantajı eğer bireylerden birinin uygunluk değeri çok yüksek ise, 

sürekli yüksek olasılığa sahip birey seçileceğinden dolayı verimli olmayacaktır. Şekil 

3.6'da çark modeli bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.6 : Rulet çarkı modeli. 

Rank modelinde, popülasyon uygunluk değerine göre tersten sıralanır. En yüksek 

uygunluk değerine sahip birey n adetlik popülasyonda n değerini alır ve seçim bu 

kritere göre yapılır. Rulet çarkının verimsiz olduğu yerlerde başarılı sonuç verir. 

Yerine geçme(seçkinler sınıfı) modelinde, bireylerin büyük kısmının hayatta 

kalması istenir. Model algoritması aşağıdaki gibidir. 

• Yeni bireyler oluşturmak için her nesilde uygunluk değeri yüksek birkaç 

birey seçilir. 
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• Uygunluk değeri düşük bazı bireyler popülasyondan çıkarılır ve yerine yeni 

bireyler konulur. 

• Popülasyonun kalan kısmı yeni nesil ile çoğaltılacaktır. 

3.1.2.5 Çaprazlama işleminin uygulanması 

Gen havuzunun potansiyelini ortaya çıkarmak için bir önceki kuşaktan daha iyi 

nitelikler içeren yeni bireyler yaratmak üzere çaprazlama işlemi yapılır. Bu şekilde 

popülasyonda olmayan bireyler oluşturulacak ve çeşitlilik arttırılacaktır. Bu işlem 

ebeveynden çocuk oluşturma sürecinde yer almaktadır. Birçok çaprazlama yöntemi 

mevcuttur. Tüm yöntemlerde iki birey çiftleşme havuzundan alınarak belirli bir kural 

dahilinde gen değişimi yapılmaktadır. Popülâsyondaki tüm bireyler 

çaprazlanmamaktadır, bu durum bir olasılık belirleyerek kontrol edilebilmektedir. 

Bir popülasyondaki çaprazlanma sayısı çaprazlanma olasılığı ile popülasyon 

sayısının çarpımı ile elde edilir. Çaprazlanma olasılığı GA'nın başarısını etkileyen 

önemli bir faktördür. Çaprazlanma olasılığının düşük olması sonuca geç 

ulaşılmasına, aksine büyük olması iyi genlerin yok olarak çözüm noktasının 

kaçırılmasına sebep olabilmektedir. Aşağıda en çok kullanılan çaprazlama 

yöntemleri açıklanmıştır[67]. 

Tek noktalı çaprazlama 

Đki birey üzerinde sabit 1 nokta rastgele seçilerek bu noktanın sağında kalan genler 

ebeveynler arasında yer değiştirilerek yavruları meydana getirmektedir. Şekil 3.7'de 

tek noktalı çaprazlama işlemi görülmektedir. 

 

Şekil 3.7 : Tek noktalı çaprazlama. 
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Đki noktalı çaprazlama 

Đki birey üzerinde sabit 2 nokta seçilerek bu iki nokta arasında kalan genler yer 

değiştirilmektedir. Şekil 3.8'de iki noktalı çaprazlama işlemi görülmektedir. 

 

Şekil 3.8 : Đki noktalı çaprazlama. 

Tekdüze çaprazlama 

Çaprazlama bir maske referans alınarak gerçekleştirilir. Maskede 1 genine karşılık 

gelen ebeveyn genleri yer değiştirir. Şekil 3.9'da iki noktalı çaprazlama işlemi 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.9 : Tekdüze çaprazlama. 

3.1.2.6 Mutasyon Đşleminin Uygulanması 

Çaprazlama mevcut gen potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlar fakat bazen ilk 

oluşturulan popülasyonun gen potansiyeli yetersiz kalabilmektedir. Ayrıca nesiller 

boyu kaybolan bir faydalı genin geri getirilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. 

Mutasyon sıklığını ifade etmek için mutasyon olasılık terimi kullanılır ve değeri 

genelde 0.001	 ile 0.01 arasında değişmektedir. Eğer mutasyon oranı aşırı fazla 

verilirse GA rastsal bir arama algoritmasına dönüşür ve bu şekilde GA'nın avantajları 

kullanılamaz. Aşağıda en sık kullanılan mutasyon yöntemleri açıklanmıştır[68]. 
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Basit mutasyon 

Bireyin herhangi bir geni seçilerek değiştirilir. Şekil 3.10'da basit mutasyon bir birey 

üzerinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.10 : Basit mutasyon. 

Değiştirme mutasyonu 

Birey üzerinde seçilen iki nokta arasında kalan genler değiştirilir. Şekil 3.11'de basit 

mutasyon bir birey üzerinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.11 : Değiştirme mutasyonu. 

Karşılıklı değişim mutasyonu 

Birey üzerinde rastsal iki gen seçilir, seçilen genler yer değiştirilir. Şekil 3.12'de basit 

mutasyon bir birey üzerinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.12 : Karşılıklı değişim mutasyonu. 

3.1.2.7 Başarım kriteri 

Đlk popülasyonun oluşturulmasından sonra sırasıyla uygunluk değerinin 

hesaplanması, çoğalma işleminin uygulanması, çaprazlama işleminin uygulanması ve 

mutasyon işleminin uygulanması ile döngü devam eder. Bu döngüyü durdurmak için 

bir kontrol sisteminin kurulması diğer bir ifade ile bir başarım kriterinin olması 



48 

gerekmektedir. Birçok durdurma kriteri bulunmaktadır, aşağıda en sık kullanılanlar 

listelenmiştir[67]. 

• Belirli bir nesil sayısına ulaşınca döngü durdurulabilir. 

• Nesiller boyunca iyileşme değeri belirli bir değerin altına düşünce döngü 

durdurulabilir. 

• Döngü süre kısıtlaması konularak durdurulabilir. 

• Uygunluk değeri belirli bir değere ulaşınca döngü durdurulabilir. 
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4.  GELĐŞTĐRĐLEN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VE DOĞRULANMASI 

Bu yüksek lisans tez çalışmasında, Şekil 4.1'de görülen mikrokanal ısı kuyusu 

modeli için performans tahmini ve en iyilemesi yapılmıştır. Bilgisayar programı 

FORTRAN tabanında geliştirilmiştir. En iyileme yöntemi olarak genetik algoritma 

kullanılmıştır. Programa genetik algoritma ile mikrokanal ısı kuyusu en iyileme 

programı ifadesinin baş harflerinden oluşan GMEP ismi verilmiştir. 

 

Şekil 4.1 : GMEP Mikrokanal ısı kuyusu modeli. 

4.1 Programın Tanıtılması 

GMEP programı Compact Visual Fortran©2000 derleyici programı kullanılarak 

hazırlanmıştır. Program 7 alt programdan oluşmaktadır. Programın akış şeması Şekil 

4.2 de görüldüğü gibidir. 
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Şekil 4.2 : GEMP akış şeması. 

Çalıştır 

Seçim 

Ana Program 

En iyileme yap 

Performans 
tahmini yap 

Hayır 

Genetik Algoritma 
Parametreleri 

Değerlendirici 

Ebeveyn Yapıcı 

Çaprazlayıcı 

Mutasyon Yapıcı 

Değerlendirici 

Durdurma 
kriteri 

Çıktı 

Tasarım Girdileri  

Popülasyon 
Oluşturucu 

Evet 

En Đyileme Girdileri 
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Şekil 4.2'de verilen akış şemasında bulunan ifadeler aşağıda kısaca açıklanacaktır. 

Ana program, alt programları kontrol etme görevini yürütmektedir.  

Seçim, ana programın içinde bulunan bir anahtardır, kullanıcıya arayüz vasıtasıyla 

seçim yaptırmaktadır. GEMP mikrokanal ısı kuyusu en iyilemenin yanında 

performans tahmini de yapabilmektedir.  

Tasarım girdileri, kullanıcı performans tahmini yapmak istiyor ise programa 

mikrokanal tasarım parametrelerini girdi olarak vermesi gerekmektedir. Tasarım 

parametreleri Çizelge 4.1'de özetlenmiştir 

Çizelge 4.1 : GMEP tasarım girdileri. 

Mikrokanal ısı kuyusu tasarım 
parametreleri 

Soğutucu akışkan özelikleri 

m: Kanal uzunluğu aZb9şbZd: Akışkan ısı iletim katsayısı. G: Mikrokanal ısı kuyusu genişliği �Zb9şbZd: Akışkan yoğunluğu. 

_: Kanal boyu 
$Zb9şbZd: Akışkan kinematik 

viskozitesi. z: Kanal sayısı IX: Akışkan özgül ısısı. Γ: Kanat genişliği/Kanal genişliği uv: Akışkan Prandtl sayısı Δ¬: Kanal boyunca basınç düşümü  abZdZV: Kanat ısı iletim katsayısı  

Değerlendirici, performans tahmini seçildiği durumda verilen tasarım 

parametrelerini kullanarak analitik olarak toplam mikrokanal ısıl direncini bulan alt 

programdır. Değerlendirici, en iyileme seçildiği durumda, ikilik sistemde kodlanan 

bireylerin herbirinin gerçek değerini bularak, amaç fonksiyonundan elde edilen 

değeri karşılarına kaydetmektedir. 

En iyileme girdileri, kullanıcı mikrokanal performans en iyilemesi yapmak istiyor 

ise programa bazı veriler sağlanması gerekmektedir. Çizelge 4.2'de bu girdiler 

özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 



52 

Çizelge 4.2 : GMEP en iyileme girdileri. 

Mikrokanal ısı kuyusu en iyileme parametreleri Soğutucu akışkan özelikleri 

m[Z%: Maksimum kanal uzunluğu 
aZb9şbZd: Akışkan ısı iletim 

katsayısı. G[Z%: Mikrokanal ısı kuyusu maksimum genişliği �Zb9şbZd: Akışkan yoğunluğu. 

_[Z%: Maksimum kanal boyu 
$Zb9şbZd: Akışkan kinematik 

viskozitesi. e∆X[Z%	veya Δ¬ÍÌ& : Maksimum basınç düşümü 
terimleri 

IX: Akışkan özgül ısısı. 

NõÍÌ&: Maksimum pompa işi uv: Akışkan Prandtl sayısı abZdZV:	Kanat	ısı	iletim	katsayısı  

Genetik algoritma parametreleri, en iyileme performansını etkileyen 

parametrelerin probleme uygun bir şekilde şeçilmesi gerekmektedir. Çizelge 4.3'de 

bu parametreler özetlenmiştir. 

Çizelge 4.3 : GMEP'de kullanılan GA parametreleri. 

Genetik algoritma parametreleri e�: Bit sayısı /0: Popülasyon sayısı e~: Nesil sayısı 
u: Çaprazlama olasılığı 
S: Çaprazlama tipi 1u: Mutasyon olasılığı Ã2: Seçim yöntemi 

Popülasyon oluşturucu, ilk popülasyona ait kromozom genlerini ikilik sisteme göre 

rastsal olarak oluşturulan alt programdır. 

Ebeveyn yapıcı, değerlendirilen popülasyondaki bireyleri belirlenen seçim 

yöntemine göre çiftleşme havuzlarına koyarak gruplayan alt programdır. 

Çaprazlayıcı, seçilen çaprazlama olasılığı ve yöntemine göre çaprazlamayı 

gerçekleştiren alt programdır. 

Mutasyon yapıcı, seçilen mutasyon olasılığına uygun olarak mutasyon 

gerçekleştiren alt programdır. 

Durdurma kriteri, durdurma kriteri sağlanınca programı döngüden çıkararak sonuç 

vermesini sağlayan ana programın içerisinde çalışan anahtardır. 

Çıktı, performans tahmini seçildiği durumda mikrokanal ısı kuyusu toplam ısıl 

direncini vermektedir. Çıktı, en iyileme seçildiği durumda verilen en iyileme 
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parametrelerine uygun en düşük ısıl dirence sahip mikrokanal ısı kuyusunun kanal 

sayısı(z) ve kanat genişliğinin kanal genişliğine oranı değerini(Γ) vermektedir. 

 Şekil 4.3'de programın ilk çalıştırılması sırasında karşılaşılan arayüz görüntüsü 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 4.3 : GMEP ara yüz görüntüsü. 

4.2 Programın Doğrulanması 

Geliştirilen program üç farklı şekilde doğrulanacaktır. Sırasıyla genetik algoritma ile 

en iyileme, mikrokanal performans tahmin ve mikrokanal performans en iyileme 

kodları literatürden elde edilen kaynaklar ile doğrulanacaktır. 

4.2.1 Genetik algoritma ile en iyileme kodunun doğrulanması 

Genetik algoritma kullanılarak oluşturulan en iyileme alt programı açık literatürden 

elde edilen 3 farklı fonksiyon ile doğrulanmıştır. 

4.2.1.1 Rastrigin fonksiyonu 

Rastrigin fonksiyonu matematiksel en iyileme performans testlerinde kullanılan, iç 

bükey bir fonksiyondur. Lineer olmayan çok modlu tipik bir fonksiyon örneğidir[72].  

 (4.1) eşitliğinde Rastrigin fonksiyonunun tanımı bulunmaktadır. 

º(¡) = 10z +3[¡�K − 10cos	(26¡�)]d
�7�  (4.1) 

(4.2) eşitliğinde fonksiyon değişkenlerinin sınır değerleri ifade edilmiştir. 
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−5.12 ≤ ¡� ≤ 5.12	 
	" = 1,… , z 

(4.2) 

(4.3) ve (4.4)  eşitliğinde fonksiyonun global minimum değeri ve bu değeri sağlayan 

değişkenlerin değeri bulunmaktadır. 

º(¡) = 0 (4.3) 

¡� = 0	 
	" = 1,… , z 

(4.4) 

Şekil 4.4'de Rastrigin fonsiyonun 3 boyutlu görünümü bulunmaktadır. 

 

Şekil 4.4 : Rastrigin fonksiyonunun 3 boyutlu görünümü. 

Çizelge 4.4'de GMEP kullanılarak elde edilen en iyileme sonucunun (4.3) ve (4.4) 

eşitliklerindeki değerler ile karşılaştırılmıştır, paydada 	0  değeri oluştuğundan hata oranı bulunmamaktadır. 

Çizelge 4.4 : GMEP ile Rastrigin fonksiyonu en iyileme sonuçları. 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) º(¡) 0 0.0000024 − ¡� 0 0.0000781 − 

4.2.1.2 Schwefel fonksiyonu 

Schwefel fonksiyonu matematiksel en iyileme performans testlerinde kullanılan çok 

modlu lineer olmayan bir fonksiyondur[73]. 
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(4.5) eşitliğinde Schwefel fonksiyonunun tanımı bulunmaktadır. 

º(¡) = 3 ë−¡�sin	(�|¡�|)íd
�7�  (4.5) 

(4.6) eşitliğinde fonksiyon değişkenlerinin sınır değerleri ifade edilmiştir. 

−500 ≤ ¡� ≤ 500	 
	" = 1,… , z 

(4.6) 

(4.7) ve (4.8)  eşitliğinde fonksiyonun global minimum değeri ve bu değeri sağlayan 

değişkenlerin değeri bulunmaktadır. 

º(¡) = −418.9829z (4.7) 

¡� = 420.9687	 
	" = 1,… , z 

(4.8) 

Şekil 4.5'de Schwefel fonsiyonun 3 boyutlu görünümü bulunmaktadır. 

 

Şekil 4.5 : Schwefel fonksiyonunun 3 boyutlu görünümü. 

Çizelge 4.5'de Schwefel fonksiyonunun GMEP kullanılarak elde edilen en iyileme 

sonucunun (4.7) ve (4.8) eşitliklerindeki değerler ile karşılaştırması ve ortaya çıkan 

hata oranı bulunmaktadır. 
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Çizelge 4.5 : GMEP ile Schwefel fonksiyonu en iyileme sonuçları. 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) º(¡) −418.9829z −418.9827743z 0.00003 ¡� 420.9687 420.9582666 0.00247 

4.2.1.3 Six-hump camel back fonksiyonu 

Six hump camel back fonksiyonu matematiksel en iyileme performans testlerinde 

kullanılan 2 değişkenli bir fonksiyondur[74]. 

(4.9) eşitliğinde Six hump camel back fonksiyonunun tanımı bulunmaktadır. 

º(¡�, ¡K) = �4 − 2.1¡�K + ¡��3 	 ¡�K + ¡�¡K + (−4 + 4¡KK)¡KK (4.9) 

(4.10) eşitliğinde fonksiyon değişkenlerinin sınır değerleri ifade edilmiştir. 

−3 ≤ ¡� ≤ 3	 (4.10a) 

−2 ≤ ¡K ≤ 2 (4.10b) 

(4.11) ve (4.12)  eşitliğinde fonksiyonun global minimum değeri ve bu değeri 

sağlayan değişkenlerin değeri bulunmaktadır. 

º(¡) = −1.0316 (4.11) 

¡� = −0.0898	 (4.12a) 

¡� = 0.7126 (4.12b) 

Şekil 4.6'da Six hump camel back fonsiyonun 3 boyutlu görünümü bulunmaktadır. 
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Şekil 4.6 : Six hump camel back fonksiyonunun 3 boyutlu görünümü. 

Çizelge 4.6'da Six hump camel back fonksiyonunun GMEP kullanılarak elde edilen 

en iyileme sonucunun (4.11) ve (4.12) eşitliklerindeki değerler ile karşılaştırması ve 

ortaya çıkan hata oranı bulunmaktadır. 

Çizelge 4.6 : GMEP ile Six Hum Camel Back fonsiyonu en iyileme sonuçları. 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) º(¡) −1.0316 −1.0316284 0.0027 ¡� −0.0898 −0.0899519 0.16 ¡K 0.7126 0.7126268 0.0037 

4.2.2 Mikrokanal performans tahmin kodunun doğrulanması 

Mikrokanal performans tahmin kodu doğrulaması laminer ve türbülanslı akış 

rejimleri için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. 

4.2.2.1 Laminer akış rejimi 

Doğrulama Goldberg [6] tarafından yapılan çalışma referans alınarak yapılmıştır. 

Referans alınan bu çalışmada farklı tasarım parametrelerine sahip 2 mikrokanal ısı 

kuyusu değerlendirilecektir. Mikrokanal ısı kuyuları bu tez çalışması kapsamında 

incelenen mikrokanal ısı kuyusu modeline (Şekil 4.1) uygun tiptedir. Farklı tasarım 

parametrelerine sahip mikrokanal ısı kuyuları A ve B olarak isimlendirilmiştir. 

Mikrokanal ısı kuyusu (A) tasarım parametreleri Çizelge 4.7'de bulunmaktdır. 
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Çizelge 4.7 : Referans [6] tarafından incelenen mikrokanal ısı kuyusu (A) 
tasarım parametrelerinin değerleri. 

Mikrokanal ısı kuyusu tasarım parametreleri Soğutucu akışkan özelikleri m = 6.35JJ aZb9şbZd = 0.02859/Jks G = 6.35JJ �Zb9şbZd = 1.13	at/Jj	 _ = 12.7JJ $Zb9şbZd = 1.761 × 10��JK/s z = 25.5 IX = 1001	9/atk  Γ = 1  uv = 0.707  Δ¬ = 1170uo  abZdZV = 3919/Jks  

Çizelge 4.8'de yukarıdaki tasarım kısıtları kullanılarak elde edilen performans 

tahmini sonuçları ile referans çalışmada elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 4.8 : Referans [6] ve GMEP mikrokanal performans tahmin sonuçları 
(A). 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) �VZş9d9[ 0.67	℃/G 0.67493	℃/G	 0.736 ¾¿ 179 174.540 2.492 

Mikrokanal ısı kuyusu (B) tasarım parametreleri Çizelge 4.9'da bulunmaktdır. 

Çizelge 4.9 : Referans [6] tarafından incelenen mikrokanal ısı kuyusu (B) 
tasarım parametrelerinin değerleri. 

Mikrokanal ısı kuyusu tasarım parametreleri Soğutucu akışkan özelikleri m = 6.35JJ aZb9şbZd = 0.02859/Jks G = 6.35JJ �Zb9şbZd = 1.13	at/Jj	 _ = 12.7JJ $Zb9şbZd = 1.761 × 10��JK/s z = 13 IX = 1001	9/atk  Γ = 1  uv = 0.707  Δ¬ = 290uo  abZdZV = 3919/Jks  

Çizelge 4.10'da yukarıdaki tasarım kısıtları kullanılarak elde edilen performans 

tahmini sonuçları ile referans çalışmada elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

 

 

 

 



59 

Çizelge 4.10 : Referans [6] ve GMEP mikrokanal performans tahmin 
sonuçları (B). 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) �VZş9d9[ 1.6	℃/G 1.62562	℃/G 1.6 ¾¿ 358 341.289 4.66 

4.2.2.2 Türbülanslı akış rejimi 

Doğrulamada Knight, Goodling ve Gross [15] tarafından yapılmış olan çalışma 

referans alınmıştır. Referans alınan bu çalışmada farklı tasarım parametrelerine sahip 

2 mikrokanal ısı kuyusu değerlendirilecektir. Mikrokanal ısı kuyuları bu tez 

çalışması kapsamında incelenen mikrokanal ısı kuyusu modeline (Şekil 4.1) uygun 

tiptedir. Farklı tasarım parametrelerine sahip mikrokanal ısı kuyuları C ve D olarak 

isimlendirilmiştir. Mikrokanal ısı kuyusu (C) tasarım parametreleri Çizelge 4.11'de 

bulunmaktdır. 

Çizelge 4.11 : Referans [15] tarafından incelenen mikrokanal ısı kuyusu (C) 
tasarım parametrelerinin değerleri. 

Mikrokanal ısı kuyusu tasarım parametreleri Soğutucu akışkan özelikleri m = 76.2JJ aZb9şbZd = 0.02639/Jks G = 76.2JJ �Zb9şbZd = 1.1614	at/Jj	 _ = 12.7JJ $Zb9şbZd = 15.89 × 10�ÝJK/s z = 6 IX = 1005	9/atk  Γ = 0.32  uv = 0.707  Δ¬ = 124.5uo  abZdZV = 170	9/Jks  

Çizelge 1.12'de yukarıdaki tasarım kısıtları kullanılarak elde edilen performans 

tahmini sonuçları ile referans çalışmada elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 4.12 : Referans [15] ve GMEP mikrokanal performans tahmin 
sonuçları (C). 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) � 0.373	℃/G 0.37467	℃/G 0.448 

Mikrokanal ısı kuyusu (D) tasarım parametreleri Çizelge 4.13'de bulunmaktdır. 
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Çizelge 4.13 : Referans [15] tarafından incelenen mikrokanal ısı kuyusu (D) 
tasarım parametrelerinin değerleri. 

Mikrokanal ısı kuyusu tasarım parametreleri Soğutucu akışkan özelikleri m = 76.2JJ aZb9şbZd = 0.02639/Jks G = 76.2JJ �Zb9şbZd = 1.1614	at/Jj	 _ = 12.7JJ $Zb9şbZd = 15.89 × 10�ÝJK/s z = 12 IX = 1005	9/atk  Γ = 0.925  uv = 0.707  Δ¬ = 124.5uo  abZdZV = 170	9/Jks  

Çizelge 4.14'de yukarıdaki tasarım kısıtları kullanılarak elde edilen performans 

tahmini sonuçları ile referans çalışmada elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 4.14 : Referans [15] ve GMEP mikrokanal performans tahmin 
sonuçları (D). 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) � 0.387	℃/G 0.38509	℃/G 0.497 

4.2.3 Mikrokanal performansı en iyileme kodunun doğrulanması 

Mikrokanal performans en iyileme kodu doğrulaması laminer ve türbülanslı akış 

rejimleri için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Çizelge 4.15'de mikrokanal ısı kuyusu 

(X), (Y) ve (Z) için GMEP'de kullanılan en iyileme parametreleri bulunmaktadır. 

Çizelge 4.15 : GMEP'de kullanılan en iyileme parametrelerinin değerleri. 

Genetik algoritma parametreleri e� = 16y"� /0 = 1000 e~ = 500 
u = 0.8 
S = S¿a	z:a�o 1u = 0.3 Ã2 =Yerine geçme 

4.2.3.1 Laminer akış rejimi 

Doğrulamada Knight, Goodling, Jaeger ve Hall [14] tarafından yapılmış olan çalışma 

referans alınmıştır. Referans alınan bu çalışmada farklı tasarım parametrelerine sahip 

2 mikrokanal ısı kuyusu değerlendirilecektir. Mikrokanal ısı kuyuları bu tez 

çalışması kapsamında incelenen mikrokanal ısı kuyusu modeline (Şekil 4.1) uygun 
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tiptedir. Farklı tasarım parametrelerine sahip mikrokanal ısı kuyuları X ve Y olarak 

isimlendirilmiştir.  

Mikrokanal ısı kuyusu (X) için en iyileme parametreleri Çizelge 4.16'da 

bulunmaktdır. 

Çizelge 4.16 : Referans [14] tarafından incelenen mikrokanal ısı kuyusu (X) 
en iyileme parametrelerinin değerleri. 

Mikrokanal ısı kuyusu en iyileme parametreleri Soğutucu akışkan özelikleri m[Z% = 6.35JJ aZb9şbZd = 0.02859/Jks G[Z% = 6.35JJ �Zb9şbZd = 1.13	at/Jj	 _[Z% = 12.7JJ $Zb9şbZd = 1.761 × 10��JK/s Δ¬ÍÌ& = 1170uo  IX = 1001	9/atk  NõÍÌ& = 5.998 × 10�� uv = 0.707  abZdZV = 3919/Jks  

Çizelge 4.17'de yukarıdaki en iyileme parametreleri kullanılarak elde edilen kanal 

sayısı ve kanat genişliğinin kanal genişliğine oranı değerleri referans çalışmada elde 

edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 4.17 : Referans [14] ve GMEP mikrokanal performans en iyileme 
sonuçları (X). 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) z 24 24 0 0.69 Γ 0.435 0.438 

Mikrokanal ısı kuyusu (Y) en iyileme parametreleri Çizelge 4.18'de bulunmaktdır. 

Çizelge 4.18 : Referans [14] tarafından incelenen mikrokanal ısı kuyusu (Y) 
en iyileme parametrelerinin değerleri. 

Mikrokanal ısı kuyusu en iyileme parametreleri Soğutucu akışkan özelikleri m[Z% = 6.35JJ aZb9şbZd = 0.02859/Jks G[Z% = 6.35JJ �Zb9şbZd = 1.13	at/Jj	 _[Z% = 12.7JJ $Zb9şbZd = 1.761 × 10��JK/s Δ¬ÍÌ& = 47uo  IX = 1001	9/atk  NõÍÌ& = 5.998 × 10�� uv = 0.707  abZdZV = 3919/Jks  

Çizelge 4.19'da yukarıdaki en iyileme parametreleri kullanılarak elde edilen kanal 

sayısı ve kanat genişliğinin kanal genişliğine oranı değerleri referans çalışmada elde 

edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. 
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Çizelge 4.19 : Referans [14] ve GMEP mikrokanal performans en iyileme 
sonuçları (Y). 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) z 12 12 0 Γ 0.25 0.2463 1.48 

4.2.3.2 Türbülanslı akış rejimi 

Doğrulamada Knight, Goodling ve Gross [15] tarafından yapılmış olan çalışma 

referans alınmıştır. Referans alınan bu çalışmadaki bir adet mikrokanal için 

gerçekleştirilen en iyileme sonuçları değerlendirilecektir. Mikrokanal ısı kuyusu bu 

tez çalışması kapsamında incelenen mikrokanal ısı kuyusu modeline (Şekil 4.1) 

uygun tiptedir. Mikrokanal ısı kuyusu Z olarak isimlendirilmiştir. 

Mikrokanal ısı kuyusu (X) için en iyileme parametreleri Çizelge 4.20'de 

bulunmaktdır. 

Çizelge 4.20 : Referans [15] tarafından incelenen mikrokanal ısı kuyusu (Z) 
en iyileme parametrelerinin değerleri. 

Mikrokanal ısı kuyusu en iyileme parametreleri Soğutucu akışkan özelikleri m[Z% = 76.2JJ aZb9şbZd = 0.02639/Jks G[Z% = 76.2JJ �Zb9şbZd = 1.1614	at/Jj	 _[Z% = 12.7JJ $Zb9şbZd = 1.589 × 10��JK/s Δ¬ÍÌ& = 124.5uo  IX = 1005	9/atk  NõÍÌ& = 10KK uv = 0.707  abZdZV = 1709/Jks  

Çizelge 4.21'de yukarıdaki en iyileme parametreleri kullanılarak elde edilen kanal 

sayısı ve kanat genişliğinin kanal genişliğine oranı değerleri referans çalışmada elde 

edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 4.21 : Referans [15] ve GMEP mikrokanal performans en iyileme 
sonuçları (Z). 

 Değerler  
Parametre Literatür GMEP  Hata Oranı(%) z 9 9 0 Γ 0.565 0.5623 0.47 
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5.  SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Çok yüksek ısı akısı değerlerine ulaşabilmeleri ve aynı zamanda çok küçük alanlarda 

çalışabilmelerinden dolayı mikrokanal ısı kuyuları entegre devre soğutma sistemi 

olarak başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında mikrokanal 

ısı kuyusu fikrinin ortaya atılmasından bu yana gerçekleştirilen teorik ve deneysel 

çalışmalar geniş kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Türkiye'de bu konu ile ilgili 

yapılan çalışmaların çok düşük seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. Mikrokanal 

performans tahmini ve en iyilemesine yönelik olarak çok sayıda çalışmaya 

ulaşılmıştır. Yapılan incelemede mikrokanallarda gerçekleşen akışın sürekli ortam 

kabulüne uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu şekilde temel korunum denklemleri; 

kütle, momentum ve enerji korunumu akış alanını incelemek amacıyla 

oluşturulmuştur. Yapılan teorik çalışma sonucunda doğal taşınım ve ışınımın 

mikrokanal ısı aktarımına olan etkisinin ihmal edilebilir bir seviyede olduğu 

görülmüştür. Elde edilen kaynak çalışmalar derlenerek mikrokanal performans 

tahminine yönelik olarak analitik bir model oluşturulmuştur. Kurulan modelde bazı 

kabuller yapılmıştır. Kararlı, sıkıştırılamaz, sabit özelikler, adyabatik üst yalıtım 

katmanı, iki boyutlu ve tam gelişmiş akış rejimine sahip bir model oluşturulmuştur. 

Đlk kurulan modelin basitlik açısından kanat kalınlığına sahip olmadığı kabul 

edilmiştir. Sonsuz incelikte kanatlara sahip modelden elde edilen sonuçlar 

değerlendirilerek sonlu kalınlıktaki modele geçilmiştir. Bu modele gelişmekte olan 

akış özelliği de dahil edilmiştir. Kurulan bu detaylı model incelendiğinde mikrokanal 

performansına diğer tasarım parametrelerine karşın kanal sayısı ve kanat genişliğinin 

kanal genişliğine oranı değerinin baskın bir etkisi olduğu görülmüştür. Buradan yola 

çıkarak mikrokanal performansı kanal sayısı ve kanat genişliğinin kanal genişliğine 

oranı parametrelerine bağlı bir fonksiyon olarak ifade edilmiştir. Mikrokanal 

performansı taşınım ve kapasite ısıl dirençlerinin toplamı olarak ifade edilmiştir. Bu 

şekilde türbülanslı ve laminer akış rejimleri için ayrı ayrı toplam ısıl direnç ifadesi 

elde edilmiştir. Elde edilen bu ifade iki değişkenli, lineer olmayan kısıtlara sahip bir 

fonksiyondur. Bu fonksiyonun minimize edilebilmesi için farklı birçok en iyileme 
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yöntemi incelenmiştir. Diğer en iyileme yöntemleri arasında genetik algoritmanın bu 

tip bir problemde daha başarılı olacağı değerlendirilmiştir. Elde edilen analitik 

bağıntılar ve genetik algoritma bilgisayar diline çevrilerek bir program olarak 

derlenmiştir. Program hem mikrokanal performans tahmini ve hem de mikrokanal 

performans en iyilemesi yapabilecek bir şekilde geliştirilmiştir. Programın genetik 

algoritma en iyileme, mikrokanal performans tahmini ve mikrokanal performans en 

iyileme kodları ayrı ayrı doğrulanmıştır. Genetik algoritma en iyileme kodu 

matematiksel en iyileme performans testlerinde kullanılan 3 farklı fonksiyon ile 

başarılı bir şekilde doğrulanmıştır. Mikrokanal ısı kuyusu performans tahmin kodu 

literatürden elde edilen dört farklı mikrokanal tasarımı ile başarılı bir şekilde 

doğrulanmıştır. Benzer şekilde mikrokanal performans en iyileme kodu açık 

literatürden ulaşılan üç farklı referans çalışma ile doğrulanmıştır. 
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