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ÖNSÖZ 

Bu tez çalıĢmasında; 90° dönüĢlü kanal içerisindeki tam türbülanslı akıĢ, türbin 

kanatları arasında gerçekleĢen akıĢ için model olarak seçilmiĢ ve bu model akıĢ 

üzerine eklenen sınır tabakası bariyerlerinin etkileri Sayısal AkıĢkanlar Dinamiği 

kullanılarak araĢtırılmıĢtır. Farklı boyutlardaki bariyerler incelenerek bir 

optimizasyon yapılması amaçlanmıĢtır. 
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ETKĠSĠNĠN SAYISAL AKIġKANLAR DĠNAMĠĞĠ(SAD) ĠLE ĠNCELENMESĠ 

ÖZET 

Gaz türbinlerinin verimlerini iyileĢtirme çalıĢmaları, türbomakina dünyasında ilgi 

çekici bir konudur. Gaz türbini çevrimlerinin mevcut verimlerinin arttırılması için üç 

temel yöntem kullanılmaktadır; türbin giriĢ sıcaklığının arttırılması, basınç 

kayıplarının kontrol edilmesi ve ortamdan alınan havanın soğutulması. Türbin 

çevrimlerine uygulaması yapılan bu üç iyileĢtirme yöntemi de, avantajlarını ve 

dezavantajlarını birlikte getirmektedir. Bu nedenle; verim seviyelerinde net bir 

iyileĢtirme yapabilmek için, uygulanan iyileĢtirme yöntemlerinde optimizasyon 

yapılması ihtiyacı doğmaktadır. 

Yapılan bu tez çalıĢmasında; gaz türbini pasajlarındaki cidarlara eklenen sınır 

tabakası bariyerlerinin etkileri çalıĢılmıĢtır. Gaz türbini pasajlarının cidarları üzerine 

sınır tabakası bariyerlerinin eklenmesi, basınç kayıplarının kontrolü için sıkça 

baĢvurulan bir yöntemdir. Gas türbini kanatları arasındaki akıĢın karmaĢık yapısının 

etkisini azaltabilmek için; yapılan literatür araĢtırmalarının neticesinde, model akıĢ 

olarak, 90° dönüĢlü kanal içi akıĢ seçilmiĢtir. Sınır tabakası bariyerlerinin etkilerinin 

incelenmesi için Sayısal AkıĢkanlar Dinamiği(SAD) ile analiz tercih edilmiĢtir. Daha 

önce deneysel olarak da çalıĢılmıĢ olan, 90° dönüĢlü kanal içerisindeki tam 

türbülanslı akıĢ, bir SAD paket programı olan FLUENT ile çözülmüĢtür. AkıĢ alanı 

içerisine eklenen sınır tabakası bariyerlerinin etkileri analiz edilmiĢtir. Sınır tabakası 

bariyerlerinin boyutlarındaki değiĢim ile gelen avantajlar ve dezavantajlar üzerinde 

bir optimizasyon çalıĢması yürütülmüĢtür. Türbülanslı akıĢın çözülebilmesi için, 

RNG -  türbülans modeli tercih edilmiĢtir. AkıĢı sınırlayan duvarların akıĢ 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi için, geliĢtirilmiĢ duvar iĢlemlerine 

baĢvurulmuĢtur. 

Analiz neticesinde elde edilen sonuçların doğruluğu, daha önce deneysel olarak 

yapılan çalıĢmanın sonuçları ile karıĢılaĢtırılarak kontrol edilmiĢtir. KarĢılaĢtırma 

neticesinde doğruluğu ispatlanan SAD ile analiz yöntemi; basınç kayıplarının sınır 

tabakası bariyerleri ile kontrol edilmesindeki optimizasyon çalıĢmaları için; doğru, 

hızlı ve ekonomik bir yöntem olarak ortaya konulmuĢtur. 
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ANALYSIS OF BOUNDARY LAYER FENCE EFFECT ON A 90° TURNING 

DUCT FLOW BY COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS(CFD) 

SUMMARY 

Improving the gas turbine efficiency is an attractive subject in the world of 

turbomachinery. In order to upgrade the levels of existing efficieny levels; three 

major ways are applied to gas turbine cycles; increasing the turbine inlet temperature, 

controlling the pressure losses, and cooling the ambient air. Both of these 

implementations have a trade-off between the advantages and disadvantages as they 

are applied to the turbine cycles. Therefore, in order to obtain an overall advance in 

the efficiency levels, the need of an optimization study arises for all three types of 

applications. 

In this thesis; effects of boundary layer fences that are applied to the gas turbine 

passage endwalls are studied. Attaching boundary layer fences to the gas turbine 

endwall passages is a common method for controlling the pressure losses. To reduce 

the complexity of flow through the gas turbine blade passages, 90° turning duct flow 

was chosen as a model flow as a result of literature research. In order to analyze the 

effects of boundary layer fences, a computational way is preferred. Fully turbulent 

flow through a square sectioned 90° turning duct, which was also studied 

experimentally formerly, is investigated by using a commercial CFD package 

program named FLUENT. Effects of boundary layer fences’ existence in flow field 

are analyzed. An optimization study is carried out to find out how changes in 

dimensions of fences affect the trade-off between the advantages and disadvantages. 

In order to solve the turbulence flow, RNG -  turbulence model is preferred. 

Enhanced Wall Treatment is applied to the flow geometry to compute the effects of 

the wall. 

To validate the results obtained computationally, results are compared with the 

former experimental results. By confirmation of the accuracy of the results, 

computational method applied is declared as an accurate, fast, and economic way for 

optimization procedure of controlling the pressure losses by using boundary layer 

fences. 
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1.  GĠRĠġ 

Türbülanslı akıĢ; insanoğlunun yaĢamının kaçınılmaz bir parçasıdır. Bedenindeki kan 

akıĢından gündelik yaĢamında kullandığı cihazlara, nefes alıp verme anından 

yağmur, rüzgar gibi atmosferik olaylara kadar türbülans olgusu ile iç içedir. Dünyayı 

anlamayı ve hayatı kolaylaĢtırmayı hedef edinen bilimin ve mühendisliğin; insan 

hayatının doğal bir parçası olan türbülans üzerine yoğunlaĢması, amaçlarının doğal 

bir sonucudur. 

Mühendisliğin ilgi alanında olan akıĢların hemen hemen hepsi, türbülanslı akıĢ 

sınıfına girer. Roket, uçak ve otomobil etrafında oluĢan ve bu araçların 

hareketlerinde önemli yer tutan akıĢlar, türbülanslı akıĢlara örnek olarak 

gösterilebilirler. Mühendislik uygulamalarındaki akıĢları inceleyip çözebilmek için 

türbülansın çalıĢılması ve anlaĢılması gerekmektedir. Türbülans; yapılan tüm yoğun 

ve istekli çalıĢmalara rağmen, gizemini ve klasik fiziğin çözümleyemediği esas bir 

problem olma özelliğini korumaktadır [1].  

Türbülanslı akıĢın fiziksel olarak anlaĢılması için; bilim ve mühendislik alanında söz 

sahibi isimler, önemli çabalar harcamıĢlar ve konuya ıĢık tutmaya çalıĢmıĢlardır. 

Türbülanslı akıĢ; geniĢ bir ölçek boyutu olan, akıĢkana ait özelliklerin, zamana ve 

konuma bağlı olarak tesadüfî Ģekilde değiĢim gösterdiği, ilgili akıĢkan özelliklerinin 

istatiksel ortalama değerlerinin ayırtedilebileceği düzensiz akıĢ halidir [2, 3]. 

Türbülanslı akıĢlar; bu akıĢları matematiksel olarak tanımlayan Navier-Stokes 

denklemlerinin lineer olmaması nedeni ile, genel olarak, analitik biçimde 

çözümlenemezler.  

Türbülansın incelenmesinde; yapısı gereği tesadüfi çalkantılar tarafından karakterize 

edilmesi nedeni ile, istatistiksel metodlar kullanılmak zorundadır. Bu durum, 

mühendislik bakıĢ açısı ile değerlendirildiğinde büyük bir problem teĢkil 

etmemektedir. Ġncelenmekte olan bir türbülanslı akıĢta; ilgilenilen akıĢ özelliklerinin  

zaman boyunca integralleri alınarak zaman ortalama değelerinin çıkarılması yoluna 

gidilmektedir[1].  
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Türbülansın, incelenilen akıĢ üzerindeki etkilerini anlayabilmek için, zamana bağlı 

Navier-Stokes denklemlerinin çözümü üzerine uğraĢmak yerine, daha basit 

matematiksel modellerin araĢtırılması ile, türbülansın modellenmesi kavramı ortaya 

çıkmıĢtır [4]. Türbülans modelleri, türbülansın karakteristik özelliği olan tesadüfi 

çalkantıları modellemek için kullandıkları yöntemler ile birbirinden ayrılırlar [5]. 

Türbülansın anlaĢılmasında ve modellenmesinde zaman ortalaması kavramı önemli 

bir yere sahiptir. Reynolds’un, 19. yüzyılın sonlarında, türbülans üzerine yaptığı 

araĢtırmaları yayınlaması ile Navier-Stokes denklemlerinin zaman ortalaması 

alınması yolunun temelleri atılmıĢ oldu. Boussinesq, 1877 yılında; türbülans ile 

birlikte oluĢan gerilmeleri matematiksel olarak açıkladığı, eddy viskozitesi(türbülans 

viskozitesi) konseptini, türbülans literatürüne, bir kilometre taĢı olarak eklemiĢtir. 

Sürtünmeli akıĢların fiziği üzerindeki sır, Prandtl tarafından bulunan sınır tabakası 

kavramına kadar varlığını korumuĢtur. Prandtl, 1925 yılında, türbülanslı akıĢlara 

yoğunlaĢmıĢ çalıĢmaları sonucunda, gazın ortalama serbest yol uzunluğu kavramının 

türevi olarak karıĢım uzunluğu teorisini ortaya koymuĢtur ve kendisinden sonra 

yapılan türbülans modelleme çalıĢmalarına kaynak teĢkil etmiĢtir. Günümüz 

türbülans modelleme terminolojisinde; karıĢım uzunluğu teorisini temel alan, sıfır-

denklemli model kullanılmaktadır. Türbülans modellerinin adlandırılmasında 

kullanılan, n-denklemli model tanımındaki n; ortalama akıĢtaki, kütlenin korunumu, 

momentumun korunumu ve enerjinin korunumu denklemlerine ilave olarak 

tanımlanması gereken ve türbülansı temsil eden taĢınım denklemleri sayısını 

anlatmaktadır [1]. 

Türbülanslı akıĢlara ait özelliklerin tahmin imkanının, doğruluğunun arttırılması ve 

türbülans nedeni ile oluĢan gerilmeleri, matematiksel olarak daha gerçekçi Ģekilde 

tanımlayabilmek adına, 1945 yılında; Prandtl tarafından yeni bir model ortaya 

konuldu. Türbülans viskozitesinin, türbülans çalkantılarının kinetik enerjisine, , 

bağlı olarak açıklandığı bu model ile; türbülans kinetik enerjisine,  ait tam 

diferansiyel denklem yerine modellenmiĢ bir diferansiyel denklem tanımı yapılarak, 

bir-denklemli türbülans modeli konsepti literatürdeki yerini aldı [1]. 
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Türbülans viskozitesinin akıĢ tarihçesine bağlı olarak tanımlanması ile fiziksel 

anlamda daha gerçekçi bir model elde edilmesine rağmen, türbülans ölçek boyutunun 

tanımlanması gerekmektedir. Boyutsal olarak düĢünüldüğünde; viskozite, hız ve 

uzunluğun çarpımıdır. Karakteristik girdap(eddy) boyutunun ölçek boyutu olarak 

tanımlanması durumunda, bu ölçek boyutlarının her akıĢ için farklı olması nedeni ile; 

ölçek boyutu tanımlamayan türbülans modelleri eksik olarak nitelendirilirler. Bu 

türbülans modellerinde, ilgilenilen akıĢı çözebilmek için; baĢlangıç ve sınır 

koĢullarının yanında akıĢa ve türbülansa ait özelliklerin de bilinmesi gerekir. Ġdeal 

olan türbülans modeli ise; türbülans ve akıĢ ile ilgili hiçbir özel bilgi kullanmaksızın, 

baĢlangıç ve sınır koĢullarının bilinmesi ile incelenen akıĢa uygulanabilen model 

olarak tanımlanır ve bu tür modeller tam olarak nitelendirilir [1].  

Tam olarak nitelenen ilk türbülans modeli, 1942 yılında, Kolmogrov tarafından 

ortaya konulmuĢtur. Türbülans kinetik enerjisinin, , modellenmiĢ denklemine ilave 

olarak, enerjinin birim zamanda ve birim hacim baĢına dönüĢüm oranını, , ortaya 

koyması ile birlikte, , modeli olarak bilinen model, türbülans modelleri 

içindeki yerini almıĢ oldu. Bu modelde,  için tanımlanan diferansyel denkleme 

benzer bir diferansiyel denklem  için de tanımlanmaktadır. Bu nedenle,  

türbülans modeli, iki-denklemli türbülans modelleri sınıfına girmektedir. Launder ve 

Spalding tarafından, iki-denklemli türbülans modelleri üzerinde yürütülen çalıĢmalar 

neticesinde; bu sınıfa giren türbülans modelleri arasında en yaygın olarak bilinen ve 

kullanılan, -  modeli tanımlandı. Bu türbülans modelinde; türbülans kinetik 

enerjisine, , ait denklem, bu enerjinin; birim zamanda ve birim kütle baĢına, termal 

enerjiye dönüĢüm oranına, , ait bir modellenmiĢ denklem ve diğer üç korunum 

denklemi birlikte çözülmektedir. Boussinesq tarafından yapılan türbülans viskozitesi 

kavramı üzerine kurulmayan, Stres-TaĢınım modelinin Rotta tarafından, 1951 yılında 

geliĢtirilmesi ile türbülanslı akıĢların incelenmesine hizmet eden dört temel türbülans 

modeli sınıfı geliĢtrilmiĢ oldu [1].  

1960’lı yıllardan itibaren bilgisayar teknolojisindeki hızlı geliĢmelere paralel olarak 

türbülans modelleme literatüründe temel olarak kabul edilen dört türbülans modeli 

sınıfında geliĢtirme çalıĢmaları devam etti ve çok sayıda türbülans modeli literatüre 

sunuldu.  



 
4 

Türbülans modelleri üzerinde yapılan çok sayıda çalıĢmaya rağmen, ne yazık ki; tüm 

türbülanslı akıĢ problemlerine uygulanabilecek evrensel bir model, henüz, 

geliĢtirilmiĢ değildir. Türbülanslı akıĢ ile ilgili bir problem çözülmek istendiğinde; 

mevcut modellerden birinin seçilmesi sırasında, incelenilen akıĢa ait fiziksel 

gerçekler, aynı veya benzer problemler ile ilgili daha önce yapılmıĢ çalıĢmalardan 

elde edilmiĢ deneyimler, problem çözümü neticeside hedeflenen hassasiyet, 

kullanılabilecek bilgisayar kaynakları ve zaman gibi faktörler büyük önem taĢır.  

Türbomakina pasajlarındaki, hava araçlarının hava emiĢ noktalarındaki, ısı 

değiĢtiricilerindeki, akıĢkan taĢıma sistemlerindeki ve kardiyovasküler sistem 

içindeki akıĢların hepsi türbülanslı akıĢ özelliklerine sahiptirler. Bu akıĢların bir diğer 

ortak özelliği ise akıĢ geometrileri içinde bulunan keskin dönüĢler ve geometri 

boyunca olan eğriliklerdir. Türbülanslı yapı nedeni ile incelenmesi oldukça zor olan 

bu akıĢlara, akıĢ geometrileri nedeni ile ikincil akıĢlar, köĢe akıĢları ve akıĢ 

ayrılmaları da eklenmekte ve analiz edilmesi oldukça karmaĢık bir yapı ortaya 

çıkarmaktadır. Bu akıĢları oldukları gibi çözmek yerine, bu akıĢlara ait temel 

özellikleri temsil eden eğri bir kanal içindeki akıĢı incelemek; hem ekonomik hem de 

daha önce yapılan çalıĢmaların sonuçlarına bakılarak ifade edilebileceği üzere, doğru 

bir yaklaĢımdır. Bu nedenle; bahsedilen geometrilerdeki üç boyutlu, viskoz akıĢın 

daha basit bir geometri olan eğri bir kanal içindeki akıĢ olarak modellenmesi önemli 

bir ilgi odağı haline gelmiĢtir.  

1.1 Tezin Amacı 

Bu tez çalıĢmasında; türbin pasajındaki akıĢa ya da benzer iç akıĢlara model teĢkil 

etmesi amacı ile 90°’lik dönüĢe haiz kanal içi akıĢ, model olarak seçilmiĢtir. Bu 

kanal içerisinden geçen; kanal geniĢliğine, D, ve ortalama hıza, U, bağlı olarak 

hesaplanan Reynolds sayısı, ReD, değeri 360,000 olan türbülanslı akıĢın etkilerinin 

modellenmesi yapılmıĢtır. 

Günümüzde; türbin ve kompresör pasajlarında ya da dahili soğutma sistemlerinde, 

olumlu aerodinamik ve termal etkilerinden dolayı, sınır tabaka bariyerleri, ilave 

komponentler olarak kullanılmaktadır. Bariyerlerin, akıĢ geometrilerine ilavesi ile; 

ikincil akıĢların kontrol edilmesi, böylelikle aerodinamik kayıpların azaltılması, 

yönetilmesi ve de akıĢı sınırlayan cidarlara zorlanmıĢ taĢınım vasıtası ile olan ısı 

transferinin iyileĢtirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Bu çalıĢmanın amacı; model olarak seçilen, türbülanslı bir akıĢ barındıran, ReD = 

360,000, 90°’lik dönüĢlü kanal içi akıĢ geometrisine bariyerler ekleyerek, sınır 

tabakası bariyerleri eklenmiĢ türbin kaskadı pasajlarındaki akıĢın veya benzer iç 

akıĢların simülasyonun yapılmasıdır. Pasaj çevrilerinin, akıĢ özellikleri üzerinde 

baskın rol oynadığı pasaj akıĢı ile farklı boyutlardaki bariyerler arasındaki 

etkileĢimlerin, Sayısal AkıĢkanlar Dinamiği yöntemleri ile, zamandan bağımsız 

olarak, çözümlenmesi hedeflenmiĢtir. Bu çözümleme için, araç olarak bir SAD paket 

programı olan FLUENT kullanılması yoluna gidilecektir. Ġncelenen türbülanslı akıĢın 

modellenmesi için; geliĢtirilmiĢ duvar iĢlemleri içeren RNG -  türbülans modeli 

seçilecektir. SAD yolu ile elde edilen sonuçların, aynı geometrileri inceleyen daha 

önce yapılmıĢ deneysel çalıĢmaların sonuçları ile karĢılaĢtırması ve doğrulanması 

amaçlanmıĢtır. ġekil 1.1’de gösterilen, 90° dönüĢlü kanal içi akıĢ geometrisinin, 

dirsek bölgesine yerleĢtirilen bariyerin boyutlarındaki değiĢimin, pasaj çevrileri 

üzerindeki etkisi incelenerek, akıĢ özellikleri üzerinde en iyi etkiyi sağlayacak 

bariyer geometrisi araĢtırılacaktır.  

 

ġekil 1.1 : 90° DönüĢlü kanal içi akıĢ geometrisi 
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1.2 Literatür Özeti 

90°’lik dönüĢe sahip kanal içi akıĢın özelliklerinin incelenmesi amacı ile çok sayıda 

araĢtırma yapılmıĢtır [6]. Bu akıĢın; hidrolik türbin ve santrifüj pompa gibi birçok 

mühendislik uygulamasında birebir görülmesi, incelenmeleri için gösterilen çabanın 

temelini teĢkil etmektedir. Ayrıca; bu akıĢ ile türbin kaskadı pasajlarındaki akıĢlar 

arasında yapısal benzerlikler bulunmaktadır. Bu nedenle; 90°’lik dönüĢe sahip kanal 

içi akıĢa ait detaylı bilgilerin elde edilmesi, mühendislik cihazlarına ait optimum 

tasarımların yapılmasına hizmet etmektedir. Sonuç olarak; bu akıĢlara ait özelliklerin 

tahmin edilmesinde kullanılacak olan SAD uygulamalarının, pratikte yoğun olarak 

kullanımı olacaktır [7].  

Eğri kanallar içinde gerçekleĢen akıĢların pratik uygulama alanlarının geniĢliği 

nedeni ile, bu akıĢlara ait, akıĢ dinamiği ve ısı transferi özellikleri son 10 yıllık 

zaman dilimi içerisinde birçok defa araĢtırılmıĢtır. Bu araĢtırmaların neticesinde; bu 

akıĢ türünde en önemli akıĢ özelliği olarak ortaya çıkan ikincil akıĢların, ısı transferi 

özelliklerinde önemli iyileĢtirmelere hizmet edebileceği gibi, akıĢ alanı içerisinde, 

çok daha etkili bir biçimde, basınç kayıplarının da nedeni olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Isıl özelliklerdeki iyileĢtirmeler ile beraber gelen basınç kayıpları, 

modern ısıl sistemlerinin tasarımları sırasında, yönetilmesi gereken bir denge olarak 

ortaya çıkmaktadır [8]. 

Eğri kanallardaki ikincil akıĢların etkisinin en güçlü olarak görüldüğü bölgeler, 

merkezkaç kuvveti ile eğrilik yarıçapı boyunca olan basınç gradyeni arasındaki 

farkın en büyük olduğu duvara yakın bölgelerdir. Bu nedenle; bu geometrilerde 

gerçekleĢen türbülanslı akıĢların çözümlenmesinde kullanılan türbülans modellerinin 

baĢarısı, duvara yakın bölgelerdeki akıĢı çözme etkinlikleri ile ölçülmektedir [7]. Bu 

konunun önemi, duvar fonksiyonları barındıran yüksek Reynolds sayılı türbülans 

modelleri kullanmak yerine, çift tabakalı bir yaklaĢımın geliĢtirilmesi ile 

gösterilmiĢtir [9]. Eğri kanallar içerisindeki üç boyutlu akıĢın özellikleri üzerinde 

belirleyici bir etkiye sahip olan ikincil akıĢların ortaya çıkıĢ nedeni; akıĢ 

geometrisidir, eğriliktir. Ġkincil akıĢların ortaya çıkıĢ nedeni olarak gösterilen akıĢ 

geometrisi, eğrilik yarıçapı boyunca olan basınç gradyeni ile merkezkaç kuvvetinin 

birbirini dengeleyememesi Ģeklinde etkisini gösterir [7]. 
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AkıĢı sınırlayan duvarlara yakın bölgelerde, eksenel hızın düĢük olmasından dolayı 

merkezkaç kuvvetleri düĢüktür ve eğrilik yarıçapı doğrultusunda olan basınç 

gradyeni akıĢ üzerinde etkindir. Bu bölgelerde; akıĢkanın, eğri kanalın emiĢ duvarına 

doğru yönlendiği görülmektedir. Kanalın merkezine yakın noktalarda ise, akıĢın 

eksenel hızı yüksektir ve merkezkaç kuvvetlerinin etkisi, akıĢın özelliklerini belirler. 

Bu bölgelerde; akıĢkanın, eğri kanalın basınç duvarına doğru yöneldiği görülür. 

Ortaya çıkan ikincil akıĢ, kanal içerisindeki akıĢın üç boyutlu özelliklerini 

kuvvetlendirir. AkıĢkanın, kanalın basınç duvarına yakın bölgelerinde büyük bir 

hızla toplanması ve emiĢ bölgelerinde ise çok daha yavaĢ bir Ģekilde geri dönmesi, 

bu üç boyutlu akıĢın en önemli özelliklerinden biridir. Bu geliĢmiĢ karıĢma, ayrıca, 

basınç kayıplarının ve ısıl transferinin artmasına neden olmaktadır [7].  

90°’lik dönüĢe sahip kanal içerisindeki türbülanslı akıĢlar, akıĢ davranıĢları hakkında 

gerekli bilgilerin elde edilebilmesi amacı ile, deneysel olarak birçok kez 

incelenmiĢtir. Büyük bir eğrilik yarıçapına ve 90°’lik dirseğe sahip, kare kesitli kanal 

içerisindeki türbülanslı akıĢın analizi neticesinde; akıĢ karakterinin ortaya 

çıkmasında, basınç dağılımı nedeni ile oluĢan ikincil akıĢların, gerilmeler tarafından 

tetiklenen ikincil akıĢlara nazaran daha etkin olduğu görülmüĢtür [10].  

90°’lik dönüĢe sahip, kare kesitli eğri bir kanal içerisinde akan, geliĢen türbülanslı 

akıĢa ait hız bileĢenlerinin ve duvar basınçlarının ölçülmesi vasıtası ile yapılan 

deneysel çalıĢma neticesinde; kanalın eğriliğinin baĢladığı noktadaki sınır tabaka 

kalınlığının akıĢın daha sonraki özellikleri üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuĢtur. 

Yine aynı çalıĢmada; fiziksel özellikleri içinde tek farkın eğrilik yarıçapı olduğu 

kanal içi akıĢlarından, daha yumuĢak bir dönüĢe sahip olanında, daha zayıf ikincil 

akıĢların görüldüğü belirtilmiĢtir [11].  

Dikdörtgen kesitli 90°’lik dönüĢlü eğri bir kanal içerisinde geliĢen türbülanslı akıĢ 

içerisindeki ortalama hızların ve Reynolds gerilmelerinin ölçümleri yapılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢma neticesinde; dirsek içerisinde geniĢ bir bölgede, iki boyutlu sınır 

tabakalarının, akıĢ boyunca olan eğriliğe bağlı olarak basınç gradyenlerinin etkisi 

altında olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, basınç farkı nedeni ile kanalın köĢesinde oluĢan 

ikincil akıĢın, sonuç olarak, emiĢ duvarında akıĢ yönündeki çevrilere dönüĢtüğü 

gösterilmiĢtir [12]. 
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Reynolds gerilmelerinin ve ortalama hızlarının ölçüldüğü bir baĢka çalıĢma da kare 

kesitli kanal içindeki türbülanslı akıĢ için gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma ile ortalama 

akıĢa ve ikincil akıĢa ait detaylar ortaya konulmuĢtur. Eğri kanallar içerisindeki 

akıĢların; kanal kesidinde gerçekleĢen ikincil akıĢlar, emiĢ ve basınç duvarlarının 

yakınında etkin olan basınç gradyenleri ve merkezkaç kuvveti tarafından yönetildiği 

sonucu çıkarılmıĢtır [13]. 

90°’lik dönüĢlü kare kesitli kanal içi akıĢ geometrisine ilaveler yaparak akıĢ 

özelliklerinin değiĢtirilmesi de kullanılan bir yöntemdir. Tam geliĢmiĢ türbülanslı bir 

akıĢ içeren 90°’lik dönüĢlü kare kesitli kanal içi akıĢ geometrisinde, cidar üzerine 

çeĢitli boyutlarda bariyerler eklemek sureti ile ikincil akıĢların etkisinin kontrol altına 

alınmasını amaçlanan deneysel çalıĢma neticesinde; eklenen bariyerlerin boyutlarının 

akıĢ özellikleri üzerindeki kuvvetli etkisi ortaya konulmuĢtur. Bariyerlerin etkisinin, 

olumlu yönde olması için; bariyer geometrisinin büyük önem taĢıdığı gösterilmiĢtir 

[14].  

AkıĢı sınırlayan cidarların yerine, akıĢın merkezine yerleĢtirilen engeller ile türbülans 

seviyesinin iliĢkisi, deneysel olarak incelenmiĢtir. Deneysel verilerin, SAD sonuçları 

ile karĢılaĢtırılması ve doğrulaması yapılan çalıĢmadan çıkan sonuç; engelin 

geometrisinin, türbülans seviyesini ve basınç değiĢimini önemli derecede 

etkilediğidir [15]. 

90°’lik dönüĢlü kanal içerisindeki türbülanslı akıĢ, birçok parametre tarafından 

kontrol edilen, oldukça karmaĢık bir akıĢ tipi olarak değerlendirilebilir. AkıĢın 

gerçekleĢtiği kanalın boy/en oranı, eğriliğin baĢladığı noktadaki sınır tabaka kalınlığı 

ve eğrilik yarıçapı ile hidrolik yarıçapın birbirine oranı, bu akıĢların özelliklerini 

belirleyen faktörler olarak sıralanabilir. KarmaĢık yapıları nedeni ile; bu akıĢlara ait 

deneysel çalıĢmalarda elde edilen sonuçlar büyük önem taĢımakta, hem SAD 

modellerinin sonuçlarının doğrulanmasında hem de kullanılan türbülans modellerinin 

performansını test etmek amacı ile kullanılmaktadır [7].  
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90°’lik kanal içi türbülanslı akıĢı modellemek için yapılan ilk giriĢimlerden biri 

olarak değerlendirilebilecek olan çalıĢmada, [11]’de belirtilen deneysel çalıĢmada 

incelenen akıĢa ait özelliklerin, Reynolds gerilmeleri için, basit bir kapalılık modeli 

kullanılarak modellenmesi amaçlanmıĢtır. Uygulanan sayısal modelleme ile, 

deneysel sonuçlara oldukça yaklaĢılmıĢtır. Deneysel veriler ile arasındaki en büyük 

fark; akıĢın etkin bir ters basınç gradyeni ile karĢılaĢtığı emiĢ duvarı tarafında, 

eğriliğin sona erdiği noktada görülmüĢtür [16].  

Taylor tarafından deneysel olarak çalıĢılan geometri ve bu geometrideki akıĢ, 

standart  -  türbülans modeli kullanılarak sayısal olarak incelenmiĢtir. Duvarlara 

yakın bölgelerde karıĢım uzunluğu teorisine göre yapılan bu çalıĢmada elde edilen 

sonuç ile deneysel sonuçlar arasındaki benzerliğin, [16]’da elde edilen benzerliğe 

nazaran daha iyi olduğu görüldü. Ayrıca; kanal kesidinde, eğrilik tarafından 

tetiklenen ve birbiri ile ters yönde dönen çevrilerin varlığı gözlemlendi [17]. 

Kare ve dikdörtgen kesitlere sahip olan iki farklı 90°’lik dönüĢlü kanal içerisinde 

gerçekleĢen türbülanslı akıĢlardaki basınç ve hız alanlarını sayısal olarak tesbit etmek 

amacı ile yapılan çalıĢmada, lineer düĢük Re ve lineer olmayan girdap viskozitesi 

modelleri kullanılmıĢtır. 90°’lik dönüĢteki eğriliğin ve geliĢen türbülanslı akıĢın, akıĢ 

alanı karakteristiği üzerindeki güçlü etkisi gözlemlenmiĢtir. Eğrilik nedeni ile, kare 

kesitli kanalda, dirsek bölgesinde güçlü ikincil akıĢlar gözlemlenmiĢtir [7]. 

Dikdörtgen kesitli olan kanalda ise, ikincil akıĢların köĢe bölgelerde yoğunlaĢtığı 

görülmüĢtür. Eğriliğin etkisi ile 90°’lik dönüĢün baĢladığı noktada, kanal kesidi 

doğrultusunda oluĢan zayıf ikincil akıĢların, dönüĢten önce olan akıĢın geliĢmesi 

üzerinde de etkili olduğu görülmüĢtür. Eğriliğin etkisi ile emiĢ ve basınç duvarları 

arasında basınç gradyeninin iĢareti değiĢir ve bu da akıĢ doğrultusundaki hızın, yerel 

olarak değiĢkenlik göstermesine neden olur. Eğriliğin etkileri; eğrilikten sonra, ana 

akıĢ tam olarak geliĢene kadar görülmeye, azalarak devam eder [7]. 

Kare kesitli kanal kullanılması durumunda; dirsek çıkıĢında, emiĢ duvarı boyunca 

ilave çevri çiftlerinin oluĢtuğu görülmüĢtür. Bu çevri çiftleri nedeni ile kanal 

yüksekliği boyunca; akıĢ yönündeki hız, büyük değiĢkenlikler göstermektedir. 

Bahsedilen, ilave çevri çiftleri ve akıĢ yönündeki hızdaki değiĢkenlikler, dikdörtgen 

kesitli kanalda görülmemektedir [7].  
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Kare kesitli kanalın dirsek bölgesi için; deneysel olarak elde edilmiĢ sonuçlar ile 

sayısal analiz ile elde edilen sonuçların karĢılaĢtırılması neticesinde, her iki türbülans 

modelinin de kabul edilebilir sonuçlar verdiği görülmektedir. Dikdörtgen kesitli 

kanalın dirsek bölgesinde ise, lineer olmayan  -  modeli ile daha olumlu sonuçlar 

elde edildiği görülmüĢtür [7].  

Günümüzde; türbin kaskatlarında, cidarlar üzerine sabitlenmiĢ olan sınır tabakası 

bariyerlerinin aerodinamik etkilerininin incelenmesine özel olarak yoğunlaĢmıĢ 

çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır [14]. DeğiĢken boy ve pozisyonlarda türbin rotor 

kaskadı üzerindeki her iki duvara da 0.5 mm kalınlığında eklenen bariyerler ile 

yapılan çalıĢmada; ikincil akıĢ kayıplarında, bariyersiz hale oranla %22’lik bir 

iyileĢtirme görülmüĢtür [18]. Bu iyileĢtirmenin temelinde yatan fiziksel gerçek; 

bariyer üzerinden geçen at nalı çevrisinin basınç duvarı ayağının yakalanarak, pasaj 

çevrisinin etkisinin artmasına engel olunmuĢ olmasıdır [14]. 

Daha güncel olan çalıĢmada, üçgen kesitli bariyerler cidarlar üzerine eklenmiĢtir. 

Ġlave edilen bariyer ile, at nalı çevrisinin basınç duvarı ayağının emiĢ duvarına 

yönelmesinin engellenmesi amaçlanmıĢtır. 11.3 mm kalınlığındaki bariyerlerin 

ilavesi ile pasaj çevrilerinin akıĢ üzerindeki etkisi ve buna bağlı olarak aerodinamik 

kayıplar azaltılmıĢtır. Sonuç olarak, soğutma performansında da iyileĢtirme 

sağlanmıĢtır [19]. 

AkıĢı sınırlayan cidarlara eklenen sınır tabakası bariyerlerinin yüksek türbülans 

seviyelerindeki etkisinin incelenmesi için yapılan çalıĢmada; akıĢın genel 

özelliklerinin pasaj çevrileri tarafından belirlendiği ortaya konulmuĢtur. Buna 

rağmen, sınır tabaka bariyerleri, pasaj çevrilerinin etkilerinde iyileĢtirme sağlamıĢ ve 

bu iyileĢmenin sonucu olarak aerodinamik kayıplarda azalma kaydedilmiĢtir [20]. 

1.3 Hipotez 

Türbin pasajlarında ya da soğutucu akıĢkanın dolaĢtığı kanallardaki türbülanslı akıĢı 

modellemek için kullanılacak olan 90° derecelik dönüĢe sahip kanal içi akıĢ, bir SAD 

paket programı olan FLUENT kullanılarak analiz edilebilir. FLUENT içerisinde, 

türbülans için kullanılabilecek olan modellerden, geliĢmiĢ duvar iĢlemleri içeren 

RNG -  türbülans modeli, ilgili geometri ve akıĢın sayısal olarak incelenmesi 

amacı ile kullanılacaktır.  
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Seçilen yöntem ile elde edilen sonuçlar, aynı Ģartlardaki akıĢın deneysel olarak 

incelenmesi ile elde edilen sonuçlar ile karĢılaĢtırılacaktır. SAD yöntemi ile elde 

edilen sonuçlarla deneysel sonuçların örtüĢmesi durumunda; geometri ve akıĢ 

özellikleri açısından karmaĢık bir problem için ekonomik ve hızlı bir yöntem 

geliĢtirilmiĢ olacaktır. 
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2.  PROBLEM TANIMI VE SAD YÖNTEMĠNĠN TANITILMASI 

2.1 Amaç 

Günümüzde; gaz türbinlerinin verimlerini arttırmaya yönelik yapılan çalıĢmalarda, 

elde edilecek %10’lar seviyesindeki artıĢlar büyük ilgi odağı olacaktır [14]. 

Türbinlerin verimi; 

 (2.1)  

Ģeklinde tanımlanmaktadır. Burada; , toplam termal verimi; , iç kayıpları; 

, çevrimdeki en yüksek sıcalığı; , ortam sıcaklığını 

göstermektedir. ġekil 2.1’de gösterildiği gibi, türbinin temel çalıĢma prensibinde; 

ortamdan alınan giriĢ havası, yanma sonucu ısıtılır ve türbin giriĢinde, çevrim 

içerisindeki en yüksek değerine ulaĢır.  

 

ġekil 2.1 : Gaz türbini santralinin Ģematik gösterimi 

Türbin verimini arttırmak için, teorik olarak 3 yöntem bulunmaktadır; çevrim 

içerisindeki kayıpları azaltmak, ortam sıcaklığını düĢürmek ya da türbin içerisine 

giren sıcaklığı yükseltmek. Egzoz gazlarının, kojenarasyon için kullanılması yolu ile, 

gaz türbini santralinin, genel verimlerinde iyileĢtirme sağlamak ise, sıkça baĢvurulan 

bir baĢka yöntemdir [21]. 

Kompresör      Türbin 
GiriĢ Havası 

Yanma Odası Yakıt Sıcak Gaz 

Egzoz Gazları 
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Türbin verimini arttırmak amacı ile; türbin içerisine girecek olan akıĢkan sıcaklığının 

arttırılması durumunda, kullanılacak olan soğutma yönteminin iyileĢtirilmesi ve de 

türbin içinde yüksek sıcaklığa maruz kalan yüzeylerin sıcaklık dayanımlarının 

iyileĢtirilmesi zorunlu olacaktır. Bu iyileĢtirilmelerin yapılması için, türbin 

içerisindeki sıcaklık dağılımının tesbiti büyük önem arzetmektedir. Bu sayede; 

soğutucu akıĢkanın sadece gerekli bölgelere yönlendirilmesi sağlanmakta ve dolayısı 

ile, hem tasarım esnasında yüksek maliyetler oluĢturan iterasyonların önüne 

geçilmekte hem de yüksek sıcaklıktaki bölgelerin oluĢması önlenerek dayanım 

problemleri azaltılmaktadır [14].  

Türbinin verimini arttırmak için, kayıpların azaltılması doğrultusunda; ikincil akıĢlar 

nedeni ile ortaya çıkan basınç kaybının düĢürülmesi uygulanabilecek diğer bir 

yöntemdir [14]. Türbin içerisinde gerçekleĢen 3 boyutlu akıĢ alanı; türbülans, basınç 

gradyeni, pasaj çevrileri, at nalı çevrileri gibi, akıĢın üzerinde önemli etkileri olan 

faktörlerin birbirleri ile etkileĢimlerinin açıklanabilmesi amacı ile, detaylı bir 

biçimde ortaya konulmuĢtur [22]. Ancak; bu akıĢ faktörlerinin, türbin içindeki akıĢ 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi için, günümüzde kullanımı yaygınlaĢan SAD 

yöntemi ile yapılan çalıĢmaların sayısı sınırlıdır [14]. Kullanılacak olan SAD 

yöntemi ile yapılacak analizin doğrulanması ile; ikincil akıĢlar sebebi ile oluĢan 

aerodinamik kayıpların azaltılmasına ve kontrol edilmesine, dolayısı ile; türbin 

veriminin arttırılmasına hizmet edecek bir yöntem geliĢtirilmiĢ olacaktır.  

2.2 Türbin Kanadı Kaskadı Pasajları Ġçerisindeki Ġkincil AkıĢların  

      Temel Özellikleri 

Modern gaz türbinleri, düĢük boy/en oranlarına sahip kanat pasajlarına sahiptir ve bu 

pasajlar içerisinde, güçlü ikincil akıĢlar oluĢmaktadır [14]. Gaz türbinleri pasajları 

içerisindeki akıĢ, 1950’li yıllardan baĢlayarak, türbomakina çevrelerinde ilgi odağı 

haline gelmiĢ ve bu akıĢın özelliklerinin anlaĢılabilmesi için birçok deneysel çalıĢma 

yapılmıĢtır [22]. 

Yapılan deneysel çalıĢmalar neticesinde, bu konudaki çalıĢmalarda öncü olarak 

tanımlanan kaskad çevri modeli, 1975 yılında, ortaya konulmuĢtur. Bu model ile; 

türbin kanadı kaskadları içindeki ikincil akıĢların detaylı bir analizi ortaya konulmuĢ 

ve bu geometrilerde etkin rol oynayan at nalı çevrilerinin etkileri ayrıntılı olarak 

irdelenmiĢtir [23]. 
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ġekil 2.2’de; Langston [23] tarafından ortaya konulan kaskad çevri modeli 

gösterilmiĢtir. Pasaj çevrileri, giriĢ sınır tabakasındaki çevrilerin, akıĢın gerçekleĢtiği 

pasajdaki eğrilik nedeni ile çarpılması nedeni ile oluĢur. Türbin kanadı kaskadı 

içerisine yönelen akıĢa, hücum kenarının etkisi ile, türbin kanadının emiĢ ve basınç 

duvarları boyunca oluĢan çevriler ilave olur. Bu çevrilere, Ģekilleri nedeni ile at nalı 

çevrileri adı verilir.  

 

ġekil 2.2 : Kaskad çevri modeli 

Kaskad çevri modeli ile; at nalı çevrilerinin, türbin kanadının emiĢ ve basınç 

duvarlarında farklı özelliklere sahip olduğu ortaya konuldu. At nalı çevrilerinin 

basınç duvarı ayağının, pasaj çevrisi ile aynı dönme yönüne sahip olduğu ve akıĢ 

ilerledikçe, pasaj çevrileri ile birleĢerek, bu çevrilerin bir parçası haline geldiği 

gösterilmiĢtir. At nalı çevrisinin emiĢ duvarı ayağı, zıt yönde çevri olarak 

tanımlanmıĢtır. EmiĢ duvarı ayağındaki çevrinin bu Ģekilde adlandırılmasının nedeni; 

bu çevrinin dönme yönünün, pasaj çevrisinin dönme yönü ile ters olmasıdır. At nalı 

çevrilerinin emiĢ duvarı ayakları, pasaj çevrileri ile birleĢmez ve türbin kanadının 

emiĢ duvarı boyunca etkisini sürdürür [23]. 

At nalı çevrilerine ve pasaj çevrilerine nazaran, fiziksel olarak daha küçük olan köĢe 

çevrileri de, türbin kanadı kaskadı pasajlarındaki akıĢ üzerinde etkilidirler. KöĢe 

çevrilerinin dönüĢ yönü, pasaj çevrilerinin dönüĢ yönüne göre terstir ve bu çevriler, 

daima, emiĢ duvarı köĢesinde oluĢurlar [22]. 

GiriĢ Sınır Tabakası Akım Yüzeyi 

Cidar 
Cidar Çapraz AkıĢı 

Pasaj Çevrisi 

Zıt Yönde Çevri 

Hücum Kenarı 

Türbin Kanadı 



 
16 

2.2.1 Türbin kanadı kaskadı içindeki ikincil akıĢları kontrol yöntemleri 

Türbin kanadı kaskadı içerisindeki, üç boyutlu ve karmaĢık yapıdaki ikincil akıĢların 

neden olduğu kayıplar, oluĢan kayıplarının % 50’sine kadar ulaĢabilir. Genel olarak 

cidarlara yakın bölgelerde kendini gösteren ikincil akıĢlarda etkin rol oynayan temel 

çevriler; pasaj çevrileri, at nalı çevrileri ve köĢe çevrileri olarak sıralanabilir [24]. 

Ġkincil kayıpların önlenmesi amacı ile, ġekil 2.3’te gösterildiği gibi, sınır tabakası 

bariyerleri kaskad içerisine yerleĢtirilir. AkıĢ geometrisine ilave olan bariyerler 

yardımı ile; at nalı çevrilerinin basınç duvarı ayağının, pasaj çevrilerine karıĢmasının 

önlenmesi, dolayısı ile pasaj çevrilerinin etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır [24].  

 

ġekil 2.3 : Sınır tabakası bariyerleri 

ġekil 2.4’te, ikincil akıĢların etkilerini kontrol altına almayı amaçlayan; hücum 

kenarı ampülü görülmektedir. Hücüm kenarında, ampül Ģeklinde yapılan çıkıntı ile, 

at nalı çevrilerinin emiĢ duvarı ayağının etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. At 

nalı çevrilerinin emiĢ duvarı ayaklarının dönüĢ yönlerinin, pasaj çevrilerinin dönüĢ 

yönleri ile zıt olmasını temel alan bu ilave ile; zıt yönde olan çevrilerin artan 

etkinliğine bağlı olarak, pasaj çevrilerinin etkinliğinin azaltılması hedeflenmektedir 

[24]. 

 

Sınır Tabakası Bariyeri 
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ġekil 2.4 : Hücum kenarı ampülü 

Ġkincil akıĢların neden olduğu kayıpları azaltmak amacı ile kanat geometrilerinde 

yapılan bir baĢka değiĢiklik, ġekil 2.5’te de görüleceği gibi, hücum kenarı 

dolgularıdır. Hücum kenarına yapılan dolgular ile, at nalı çevrilerinin oluĢmasının 

önlenmesi amaçlanmaktadır [24]. 

 

ġekil 2.5 : Hücum kenarı dolgusu 

 

Hücum Kenarı Ampülü 

Hücum Kenarı 

Dolgusu 
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Basınç duvarı ile emiĢ duvarı arasındaki pasaj içine ilave edilen cidar konturları, 

emiĢ ve basınç duvarları arasındaki basınç farkını azaltarak, ikincil kayıpların 

azaltılmasını hedeflemektedir. ġekil 2.6’da gösterilen cidar konturları, emiĢ ve basınç 

duvarlarında farklı özelliktedir. Basınç duvarına yakın bölgelerde tepe Ģeklinde 

oluĢturulan kontur vasıtası ile, buradaki pasaj akıĢının hızı arttırılır ve basıncı 

düĢürülür. EmiĢ duvarına yakın bölgelerdeki kontur ise çukur Ģeklindedir ve etkisini 

düĢük hız ve basınç artıĢı olarak gösterir [24]. 

 

ġekil 2.6 : Cidar konturları 

2.3 Ġkincil Kayıpların Sınır Tabakası Bariyeri Ġle Kontrolü ve SAD Ġle Analizi 

Gaz türbinlerinde; türbin kanadı kaskadı pasajlarında gerçekleĢen ikincil akıĢların 

azaltılması amacı ile kullanılan sınır tabakası bariyerlerinin etkilerinin modellenmesi 

amacı ile, ġekil 2.7’de gösterilen, kare kesitli ve 90° dönüĢlü kanal içi akıĢ 

kullanılmıĢtır. Kare kesitli kanal içindeki akıĢın incelenmesi ile kanat kaskadlarının 

karakteristik özelliği olan at nalı çevrisinin etkilerini, model içine dahil etmeden, 

farklı boyutlardaki sınır tabakası bariyerlerinin akıĢ alanı üzerindeki etkileri 

araĢtırılmıĢtır. Ayrıca; analizi yapılan model akıĢta, türbin kanat kaskadı arasındaki 

gerçek akıĢın hızının azalması da modellenmemiĢ ve bu hız sabit olarak alınmıĢtır. 

Gerçek akıĢtan bir diğer farkı ise, türbinin dönme etkisinin modele dahil olmayıĢıdır. 

Cidar Konturları 
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ġekil 2.7’de gösterilen giriĢ kesidinden, 90° dönüĢlü kanal içerisine dahil olan akıĢ, 

tam tübülanslıdır. Bu akıĢa ait; kanal geniĢliğine, D, ve ortalama hıza, U, bağlı olarak 

hesaplanan Reynolds sayısı, ReD, değeri 360,000’dir. Yapılan analizlerde; kanal 

kesidinin geniĢliği, D, 203 mm ve ortalama akıĢ hızı, U, 26.9 m/s olarak alınmıĢtır. 

AkıĢın, kanal içine girdiği kesit ile, eğriliğin baĢlangıç noktası arasındaki mesafe, 

GiriĢ Uzunluğu olarak tanımlanmıĢtır. AkıĢın, kanal cidarlarını terk ettiği nokta ile, 

eğriliğin sona erdiği nokta arasındaki mesafe, ÇıkıĢ Uzunluğu olarak gösterilmiĢtir. 

Ġncelenen geometride, GiriĢ Uzunluğu ve ÇıkıĢ Uzunluğu birbirine eĢittir ve 507.5 

mm’dir.  

Eğrilik yarıçaplarından içerde olanı, Ri, dıĢarda olanı ise Ro, olarak tanımlanmıĢtır. 

Analizleri yapılan 90°’ dönüĢlü kanalda; iç yarıçap, Ri, 365.4 mm, dıĢ yarıçap, Ro, 

568 mm olarak seçilmiĢtir. GiriĢ Uzunluğu’nun sona erdiği noktada, emiĢ duvarının 

alt noktasına koordinat ekseni yerleĢtirilmiĢtir. Buna göre; X ekseni akıĢ yönündedir. 

Y ekseni ise, emiĢ duvarından basınç duvarına yönlenmiĢ Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Z 

ekseni, kanalın yüksekliği boyunca ve tabandan tavana doğru yönelmiĢ Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢtir. Kanalın tavan kısmına, emiĢ ve basınç duvarlarının arasındaki 

kesidin orta noktasına sınır tabakası bariyeri eklenmiĢtir. Sınır tabakası 

bariyerinin,Yükseklik ve GeniĢlik boyutları ġekil 2.7’de gösterilmiĢtir. Sınır tabakası 

bariyerinin, akıĢ yönü doğrultusundaki boyutu ise Uzunluk olarak tanımlanmıĢtır. 

 

ġekil 2.7 : 90° DönüĢlü kanal içi akıĢ geometrisi ve sınır tabakası bariyeri 

EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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Sınır tabakası bariyerinin ilavesinin ve boyutlarındaki değiĢimin, akıĢ üzerindeki 

etkilerini incelemek için, bariyer eklenmemiĢ ve 5 değiĢik boyutta bariyer eklenmiĢ 

akıĢ geometrisi analiz edilmiĢtir.  

 

ġekil 2.8 : 90° DönüĢlü kanal içi akıĢ geometrisindeki etkileri 

     incelenen sınır tabakası bariyeri boyutları 

 



 
21 

ġekil 2.8’de görülebileceği gibi, farklı boyutlardaki bariyerler oluĢturulurken; 

bariyerlerin, yükseklik, geniĢlik ve uzunluk değerleri değiĢtirilmiĢtir. Elde edilen 

bariyerlerden; 4 tanesi kalın(geniĢlik = 4.7 mm), 1 tanesi ince(geniĢlik = 1 mm) 

olarak tanımlanmıĢtır. Kalın olarak tanımlanan bariyerlerden; 2 adedi tam 

yükseklikte(yükseklik = 25.4 mm), 2 adedi yarım yükseklikte(yükseklik = 12.7 mm) 

olarak tanımlanmıĢtır. Ayrıca; hem tam yüseklikteki hem de yarım yükseklikteki 

bariyerler için tam boy ve yarım boy versiyonları oluĢturulmuĢtur. Tam boy 

bariyerler; ġekil 2.7’de gösterilen düzlemlerden; 0° düzlemi ile 90° düzlemi arasında 

uzanırken, yarım boy bariyeler ise, 45° düzlemi ile 90° düzlemi arasına 

yerleĢtirilmiĢtir. Kullanılan bariyer tipleri, Çizelge 2.1’de özet olarak sunulmuĢtur. 

Çizelge 2.1 : Analizi yapılan bariyer tipleri. 

Sınır Tabakası Bariyeri Tipi 

Bariyer 

GeniĢliği 

[mm] 

Bariyer 

Yüksekliği 

[mm] 

Bariyerin Konumu 

Kalın, tam yükseklik, tam boy 4.7 25.4 0°’den 90°’ye 

Kalın, yarım yükseklik, tam boy 4.7 12.7 0°’den 90°’ye 

Kalın, tam yükseklik, yarım boy 4.7 25.4 45°’den 90°’ye 

Kalın, yarım yükseklik, yarım boy 4.7 12.7 45°’den 90°’ye 

Ġnce, yarım yükseklik, tam boy 1 12.7 0°’den 90°’ye 

Bariyersiz hal - - - 

2.4  RNG -  Türbülans Modeli 

RNG -  türbülans modeli, renormalization grup teorisi olarak adlandırılan 

istatistiksel bir yöntem kullanılarak geliĢtirilmiĢtir. Launder ve Spalding tarafından 

ortaya konulan, standart -  modeli ile benzerlikler göstermekle birlikte bazı 

geliĢtirmeleri de içermektedir [25]. 

Türbülans kinetik enerjisinin,  ; birim zamanda ve birim kütle baĢına termal 

enerjiye dönüĢüm oranının, , modellenmesi için ilave terimler kullanmaktadır. Bu 

sayede; özellikle, hızla değiĢen gerilmelere maruz kalan akıĢların modellenmesindeki 

doğruluk oranı artmaktadır [25].  

RNG -  türbülans modelinde; türbülansın, girdap etkisi ile birlikte incelenmesi 

yapılmaktadır. Bu birlikteliğin sonucu olarak; bu türbülans modelinin girdaplı 

akıĢlardaki baĢarısı artmaktadır [25]. 
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RNG teorisi ile birlikte, türbülans Prandtl sayıları için analitik formüller 

kullanılabilmektedir. Standart -  modelinde ise, kullanıcı tarafından belirlenen 

sabit değerler kullanılmaktadır [25]. 

Standart -  modeli, yüksek Reynolds sayısı değerlerine sahip türbülanslı akıĢların 

modellenmesinde kullanıma uygunudur. RNG teorisi ile birlikte, düĢük Reynolds 

sayısına sahip akıĢlardaki türbülans viskozitesinin tanımlanabilmesi için analitik 

olarak türetilmiĢ diferansiyel denklemler kullanılmaktadır. Bu yöntemin etkin olarak 

kullanılabilimesi için, duvara yakın bölgelerin doğru Ģekilde iĢlenmiĢ olması 

gerekmektedir [25]. 

Reynolds tarafından ortaya konulan, Navier-Stokes denklemlerinin zaman 

ortalamasının alınması, RNG -  türbülans modelinin de temelini teĢkil eder. 

Reynolds ortalaması olarak tanımlanan bu çözüm yöntem ile; Navier-Stokes 

denklemlerindeki terimler, zaman ortalaması alınmıĢ ve dalgalanan bileĢenlerine 

ayrıĢtırılırlar. 

Hız ve diğer vektörel büyüklüklerin Reynolds ortalaması aĢağıdaki gibi alınır. 

 (2.2)  

burada;  = akıĢtaki hız bileĢeni,  = zaman ortalaması alınmıĢ hız bileĢeni,  = 

dalgalanan hız bileĢeni ve i =1,2,3. 

AkıĢ özelliklerini tanımlayan skaler büyüklüklerin zaman ortalaması ise; 

 (2.3)  

olarak tanımlanır. Burada;  = basınç, enerji veya yoğunluk gibi skaler büyükler.  

Reynolds zaman ortalaması alınan büyüklüklerin, süreklilik ve momentum(Navier-

Stokes) denklemlerinde yerlerine konulması ile ilgili denklemler sırası ile aĢağıdaki 

Ģekle dönüĢürler. 

 (2.4)  
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(2.5)  

Burada, denklemlerin görüntüsünün sadeleĢtirilmesi amacı ile zaman ortalaması 

alınmıĢ hız sembolü, , üzerindeki çizgi iptal edilmiĢtir. Ayrıca, ; yoğunluğu, p; 

basıncı, x, y, z; koordinatları, ; akıĢkanın dinamik viskozitesini, t; zamanı 

göstermektedir.  ise, Kronecker delta operatörüdür ve alt indislerinin eĢit olduğu 

durumlarda; 1, farklı olması durumunda ise; 0 değerini alır.  

Navier-Stokes denklemlerinde zaman ortalaması alınmıĢ değerlerin yerine konulması 

ile elde edilen denklemler, Reynolds zaman ortalaması alınmıĢ Navier-Stokes, 

RANS, denklemleri olarak tanımlanır. Bu denklemler, anlık Navier-Stokes 

denklemleri ile aynı yapıdadır ancak denklemlerdeki büyüklükler; anlık değerler 

yerine zaman ortalaması alınmıĢ değerleri ifade etmektedir.  

Navier-Stokes denklemlerine, zaman ortalaması alınmıĢ akıĢ büyüklüklerinin 

yerleĢirilmesi ile birlikte, bu denklemlerde türbülansın etkisi ortaya çıkmaktadır. 

RANS denkleminde görülen,  terimi Reynolds gerilmeleri olarak 

tanımlanır ve bu denklemlerin kapatılabilmesi için bu terimin modellenmesi gerekir. 

Reynolds gerilmelerinin zaman ortalaması alınmıĢ hız bileĢenleri için Boussinesq 

hipotezi kullanılır ve bunun sonucunda; 

 (2.6)  

denklemi elde edilir. Burada; ; türbülans viskozitesini, k; türbülans kinetik 

enerjisini göstermektedir. Bu yaklaĢımın getirdiği avantaj; türbülans viskozitesinin 

hesaplanması için gerekli olan kaynağın nispeten az olmasıdır. Bu hipozetin 

dezavantajı ise; türbülans viskozitesini, konumdan bağımsız skaler büyüklük olarak 

kabul etmesidir [25].  



 
24 

RNG -  türbülans modeli uygulanırken; türbülans viskozitesinin,  

hesaplanabilmesi için; biri türbülans kinetik enerjisine, , diğeri, birim zamanda ve 

birim kütle baĢına termal enerjiye dönüĢüm oranına, , ait olmak üzere 2 adet ilave 

taĢınım denkleminin de çözülmesi gerekir [25].  

Türbülans kinetik enerjisi için çözülmesi gereken denklem; 

 (2.7)  

Ģeklindedir. Burada; , ortalama hız gradyenleri nedeni ile oluĢan türbülans kinetik 

enerjisini temsil etmektedir. , yerçekimi kuvvetlerinin etkili olduğu ve sıcaklık 

gradyenin mevcut olduğu akıĢlarda ortaya çıkan ve kaldırma kuvveti etkisi nedeni ile 

oluĢan türbülans kinetik enerjisini göstermektedir. , sıkıĢtırılabilir türbülanslı 

akıĢlarda etkilidir ve dalgalanan genleĢmelerin, türbülans kinetik enerjisinin termal 

enerjiye dönüĢümüne olan katkısını gösterir. , türbülans kinetik enerjisi, k, için 

kullanılan ters etkili Prandtl sayısını göstermektedir.  ise etkili viskoziteyi 

göstermektedir.  ise kullanıcı tarafından belirlenen kaynak terimidir [25].  

Ortalama hız gradyenleri nedeni ile oluĢan türbülans kinetik enerjisi olarak 

tanımlanan, , 

 (2.8)  

Ģeklinde hesaplanır [25].  

Yerçekimi kuvvetlerinin etkili olduğu ve sıcaklık gradyenin mevcut olduğu akıĢlarda 

ortaya çıkan ve kaldırma kuvveti etkisi nedeni ile oluĢan türbülans kinetik enerjisini 

gösteren, ; 

 (2.9)  

Ģeklinde hesaplanır. Bu denklemdeki; ; türbülans Prandtl sayısını, ; yerçekimi 

vektörünü göstermektedir.  ise termal genleĢme sayısını göstermektedir [25]. 

Türbülans Prandtl sayısı ’nin hesaplanması için; 
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 (2.10) 

eĢitliği kullanılır. Burada; , ters etkili Prandtl sayısını göstermektedir ve; 

 (2.11) 

denklemi ile hesaplanır. Burada; ; moleküler dinamik viskoziteyi ifade 

etmektedir. Ayrıca;  1’dir [25]. Türbülans Prandtl sayısının hesaplanması için; 

 (2.12) 

olarak kullanılır [25]. 

Termal genleĢme katsayısı, ; 

 (2.13) 

Ģeklinde hesaplanır ve bu denklemdeki T; sıcaklığı, p; basıncı ifade eder [25]. 

Özellikle, yüksek Mach sayısına sahip türbülanslı akıĢlarda etkili olan genleĢme 

kayıpları, ; 

 (2.14) 

denklemi ile hesaplanır. Bu denklemde yer alan  türbülans Mach sayısıdır ve; 

 (2.15) 

denklemi ile hesaplanır ve a, ses hızını göstermektedir [25]. 

Birim zamanda ve birim kütle baĢına termal enerjiye dönüĢüm oranı, , için 

çözülmesi gereken denklem; 
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(2.16) 

Ģeklindedir. Burada; , ortalama hız gradyenleri nedeni ile oluĢan türbülans kinetik 

enerjisini temsil etmektedir. , yerçekimi kuvvetlerinin etkili olduğu ve sıcaklık gradyenin 

mevcut olduğu akıĢlarda ortaya çıkan ve kaldırma kuvveti etkisi nedeni ile oluĢan türbülans 

kinetik enerjisini göstermektedir. , birim zamanda ve birim kütle baĢına termal 

enerjiye dönüĢüm oranı, ,  için kullanılan ters etkili Prandtl sayısını göstermektedir. 

 ise etkili viskoziteyi göstermektedir.  ise kullanıcı tarafından belirlenen kaynak 

terimidir. Ayrıca; = 1.42 ve = 1.68 olan sabitlerdir [25].  terimini ise; 

 (2.17) 

formülü ile hesaplanır. Burada; ; yerçekimi vektörü yönündeki hız bileĢenini; ; 

yerçekimi vektörüne dik olan hız bileĢenini göstermektedir [25].  

Birim zamanda ve birim kütle baĢına termal enerjiye dönüĢüm oranı, , için 

çözülmesi gereken denklemde; RNG -  türbülans modeli ile standart -  modeli 

arasındaki temel farkı oluĢturan  terimi; 

 (2.18) 

Ģeklinde hesaplanır. Burada;  ve  değerlerine 

sahiptir [25].  ise; 

 (2.19) 

denkliği ile hesaplanır [25]. Bu denklemde gösterilen S,  

 (2.20) 
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Ģeklinde hesaplanan gerilme oranı tensörü modülüdür. Bu denklemdeki  gerilme 

oranı tensörüdür ve; 

 (2.21) 

 

Ģeklinde hesaplanır [25]. Bu tensör içindeki her terim, alt indislerle gösterilen 

düzlemdeki gerilmeleri göstermektedir. 

RNG teorisinde kullanılan, küçük ölçek boyutlarının elenmesi metodu sonucunda, 

türbülans viskozitesi için aĢağıdaki formül elde edilmiĢtir [25]. 

 (2.22) 

Bu denklemde gösterilen ’dür ve ; 

 (2.23) 

olarak hesaplanan bir orandır 25]. 

2.22 no’lu denklemin integrali alınarak, Reynolds sayısının değiĢiminin, türbülans 

taĢınımı üzerindeki etkilerinin daha doğru Ģekilde tanımlanması sağlanmıĢ olur. Bu 

sayede, düĢük Reynolds sayısı değerine sahip duvara yakın akıĢların daha iyi Ģekilde 

modellenmesi mümkün kılınmıĢ olur [25]. Yüksek Reynolds sayısı limit değerlerinde 

ise, bu denklem; 

 (2.24) 

Ģeklini alır. FLUENT içinde tanımlı olan etkili viskozite ifadesi, 2.24’te gösterildiği 

gibidir. Ancak; kullanıcı tarafından, düĢük Reynolds sayısı etkilerinin incelenmesini 

mümkün kılan 2.22’deki denklemi kullanma seçeneği de bulunmaktadır [25]. 
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2.4.1 GeliĢtirilmiĢ duvar iĢlemleri 

Türbülanslı akıĢlar, akıĢı sınırlayan duvarların(cidarların) varlığından önemli 

derecede etkilenirler. Duvar üzerinde; ortalama akıĢ tarafından, kaymama sınırı 

Ģartının sağlanması gerektiği açık bir gerçektir. Ancak; türbülans, duvarların varlığı 

ile, önemsiz olarak düĢünülemeyecek Ģekillerde etkilenir. Duvarlara çok yakın 

bölgelerde; duvara teğet ve dik yöndeki dalgalanmalar, viskoz kuvvetlerin varlığı 

nedeni ile etkinliğini yitirirler. Duvara yakın bölgelerin dıĢında ise, ortalama hızdaki 

büyük gradyenler nedeni ile türbülans kinetik enerjisi üretimi hızla artar [25]. 

Duvara yakın bölgelerin modellenmesi; akıĢı sınırlayan duvarların, çevri ve türbülans 

kaynağı olması nedeni ile, kullanılacak türbülans modelinin baĢarısında oldukça 

etkindir. Ayrıca; duvara yakın bölgeler, akıĢa ait değiĢkenlerdeki değiĢimlerin en 

etkin olarak görüldüğü noktalardır. Bu nedenle, duvarlar ile sınırlandırılmıĢ akıĢların 

modellenmesinde elde edilecek doğruluk oranı, duvara yakın bölgelerin baĢarılı 

Ģekilde tahmin edilmesine bağlıdır [25]. 

Yapılan deneysel çalıĢmalar neticesinde; duvara yakın bölgelerin 3 kısma 

ayrılabileceği görülmüĢtür. Duvara en yakın olan en iç kısım, viskoz alt tabaka 

olarak tanımlanır ve bu kısımda; viskoz kuvvetler, akıĢ özellikleri üzerinde 

belirleyicidir. Bu 3 kısımdan en dıĢta olanı ise; tam türbülanslı tabaka olarak 

tanımlanır ve akıĢa ait özellikler, türbülans tarafından belirlenir. En dıĢ ve en iç 

kısımlar arasındaki bölge ise; viskoz alt tabaka ile tam türbülanslı tabaka arasında bir 

geçiĢ özelliği taĢımaktadır. Bu geçiĢ bölgesinde; hem moleküler viskoz özellikler 

hem de türbülans özellikleri aynı derecede önem taĢımaktadır [25]. Bu bölgeler 

arasındaki geçiĢ, ġekil 2.9’da gösterilmiĢtir. ġekilde gösterilen, ; boyutsuz hızı,  

ise boyutsuz uzunluğu göstermektedir [1].  
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ġekil 2.9 : Türbülans sınır tabakasında görülen tipik hız profilleri 

Boyutsuz hız; 

 (2.25) 

Ģeklinde formüle edilir ve bu denklemdeki; ; ortalama hızı, ; sürtünme hızını 

ifade etmektedir [1]. Sürtünme hızı; 

 (2.26) 

Ģeklinde hesaplanır [1]. 

Boyutsuz uzunluk ise; 

 (2.27) 

Ģeklinde tanımlanır [1]. 

Duvara 

Yakın 

Bölge 

 

  

Viskoz  

Alt Tabaka 
GeçiĢ Bölgesi 

Tam 

Türbülanslı Tabaka 

(Logoritma-Uygun 

Tabaka) 

Ortalama 

AkıĢ Bölgesi 

Duvara Yakın 

Bölgenin Üst Limiti 

Reynolds Sayısına 

Bağlıdır. 
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Duvara yakın bölgelerin modellenmesinde, geleneksel olarak, farklı iki yaklaĢım 

kullanılmaktadır. Duvar fonksiyonları adı verilen yarı ampirik formüllerin 

kullanıldığı yaklaĢımda; viskoz alt tabaka ve geçiĢ bölgeleri modellenmez. Bu 

bölgeleri modellemek yerine; duvar ile tam türbülanslı bölge arasındaki bağlantı, 

duvar fonksiyonları ile kurulur. Duvara yakın bölge modeli yaklaĢımında ise; 

kullanılan türbülans modelinde değiĢiklik yapılarak; geçiĢ bölgesi ve viskoz alt 

tabaka dahil tüm duvara yakın bölgelerin çözülebilmesi amacı ile bu bölgelere de 

çözüm ağı yerleĢtirilir. Her iki yaklaĢımın çalıĢma prensibi, ġekil 2.10’da verilmiĢtir 

[25].  

 

ġekil 2.10 : Duvar fonksiyonları ve duvara yakın bölge modeli yaklaĢımları  

SAD analizinde kullanılmıĢ olan, geliĢtirilmiĢ duvar iĢlemleri yöntemi, duvara yakın 

bölge modeli yaklaĢımını kullanmaktadır. Bu yaklaĢımın kullanılabilmesi için, 

duvara yakın bölgelerdeki çözüm ağının yeterli hassaslıkta olması gerekliliği 

sağlanmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeçiĢ Bölgesi 

Ve 

Viskoz Alt Tabaka 

Tam Türbülanslı  
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3.  SAD ANALĠZĠ 

3.1 Geometride Çözüm Ağının OluĢturulması ve Kontrolü 

SAD analizlerinde kullanılacak olan çözüm ağı, bir geometrik modelleme ve ağ 

oluĢturma programı olan GAMBIT kullanılarak yapılmıĢtır.  

Sınır tabakası bariyeri içermeyen durum için, GAMBIT kullanılarak hazırlanan 3 

farklı yoğunluktaki çözüm ağı ile; FLUENT üzerinde, SAD analizleri yürütülmüĢtür. 

Elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılarak, farklı boyutlardaki sınır tabakası içeren 

geometrilerde kullanılacak olan çözüm ağı yoğunluğuna karar verilmiĢtir.  

Elde edilecek çözümün, kullanılacak olan çözüm ağına bağlı olmadığını göstermek 

için, ġekil 2.7’de gösterilen 90° dönüĢlü kanal içi akıĢ geometrisi içerisine 

uygulanan; az yoğun, orta yoğunlukta ve çok yoğun olarak tanımlanan bu çözüm 

ağları, sırası ile, 810,000; 673,920 ve 253,920 eleman içermektedir. Her 3 yoğunluk 

için de; ġekil 2.7’de gösterilen emiĢ duvarı üzeri boyunca, Z ekseni yönünde 

belirlenen orta nokta üzerinde, X ekseni boyunca hesaplanan, statik basınç katsayısı, 

, değerlerinin karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.  

ġekil 3.1’de gösterilen bu karĢılaĢtırma sonucunda, 3 farklı yoğunluktaki çözüm ağı 

ile de aynı sonuç elde edilmiĢtir. Dolayısı ile; SAD çözümü, ağ yoğunluğundan 

bağımsızdır. Bundan sonraki SAD çözümlerinde; çözümler için kullanılacak olan 

kaynaklar da göz önüne alınarak, orta yoğunluktaki çözüm ağı kullanılacaktır. 

Çözüm ağı bağımsızlığını göstermek için kullanılan statik basınç katsayısı, ; 

 (3.1)  
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olarak hesaplanır. Burada; ; ġekil 2.7’de gösterilen giriĢ düzlemi üzerinde, Y 

ekseni ve Z ekseni doğrultusunda, boru kesidinin orta noktasında hesaplanan statik 

basıncı göstermektedir.  değeri ise aynı noktada, X ekseni yönünde hesaplanan 

ortalama hız bileĢenini göstermektedir.  ise, herhangi bir nokta üzerindeki statik 

basınçtır. 

 

ġekil 3.1 : Farklı yoğunluktaki çözüm ağları ile elde edilen statik 

               basınç katsayılarının, , karĢılaĢtırılması  

3.2 AkıĢ Yönündeki Boyutsuz Ortalama Hız 

AkıĢ alanının genel özelliklerinin anlaĢılabilmesi için; sınır tabakası bariyeri 

eklenmemiĢ durum için, akıĢ yönündeki boyutsuz ortalama hızın; ġekil 2.7’de 

gösterilen, giriĢ, 0°, 90° ve çıkıĢ düzlemlerindeki değiĢimi incelenmiĢtir. AkıĢ 

yönündeki boyutsuz ortalama hız; ortalama hızın, U, giriĢ noktasının orta 

noktasındaki akıĢ yönündeki ortalama hıza, , oranı olarak hesaplanmaktadır. 
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ġekil 3.2’de, giriĢ düzlemi üzerinde; akıĢ yönündeki boyutsuz ortalama hıza ait, SAD 

analizi sonucu bulunan, eĢ büyüklük eğrileri gösterilmiĢtir. Bu Ģekilden açık olarak 

görülebileceği gibi; giriĢ düzlemi üzerindeki akıĢ alanı simetrik bir yapıdadır. 

 

ġekil 3.2 : AkıĢ yönündeki boyutsuz ortalama hız için,  

                                         giriĢ düzleminde hesaplanan eĢ büyüklük eğrileri 

ġekil 3.3’te ise; akıĢ yönündeki boyutsuz ortalama hıza ait, 0° düzleminde, SAD 

analizi sonucu bulunan, eĢ büyüklük eğrileri gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 3.3 : AkıĢ yönündeki boyutsuz ortalama hız için,  

                                      0° düzleminde hesaplanan eĢ büyüklük eğrileri             
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ġekil 3.2’de görülen, giriĢ düzlemindeki hız alanı ile kıyaslandığında; 0° 

düzlemindeki hız alanının, basınç duvarı yakınlarında azalan hız büyüklüklerine, 

emiĢ duvarı yakınlarında ise artan hız büyüklüklerine sahip olduğu görülmektedir. 

Hız alanınıdaki bu değiĢimin nedeni; akıĢ yönündeki basınç değiĢiminin, basınç 

duvarı kısmında artma Ģeklinde iken, emiĢ duvarı kısmında ise azalan Ģekilde 

olmasıdır [26]. 

ġekil 3.4’te; 90° düzleminde çizilen eĢ büyüklük eğrilerinde ortaya çıkan sonuç; akıĢ 

yönündeki hız alanında çok büyük bir değiĢimin gerçekleĢtiğidir. DüĢük hızlı 

akıĢkanın; emiĢ duvarına yakın bölgede, pasajın Z ekseni doğrultusundaki orta 

noktasına doğru toplandığı ve pasajın merkezine doğru yöneldiği görülmektedir. 

Yüksek hızlı akıĢkanın ise, pasajın orta noktasından, cidarlara ve bu cidarlar boyunca 

emiĢ duvarına doğru yöneldiği görülmektedir. Hız alanındaki, dolayısı ile momentum 

dağılımındaki bu değiĢimin temelinde yatan fiziksel gerçek; akıĢ boyunca, ikincil 

yönlere gerçekleĢen momentum transferidir [26]. 

 

ġekil 3.4 : AkıĢ yönündeki boyutsuz ortalama hız için, 

                                         90° düzleminde hesaplanan eĢ büyüklük eğrileri   

ġekil 3.5’te ise; boyutsuz ortalama hızın, çıkıĢ düzlemindeki eĢ büyüklük eğrileri 

gösterilmiĢtir. 90° düzlemi ile çıkıĢ düzlemi arasında, ġekil 2.7’de gösterilen çıkıĢ 

uzunluğu boyunca olan düz akıĢın etkisi, pasaj içindeki akıĢ üzerinde etkili olan, 

eğrilik yarıçapı doğrultusundaki basınç gradyeni etkisinin azalmasını sağlamıĢtır 

[26].  
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ġekil 3.5 : AkıĢ yönündeki boyutsuz ortalama hız için, 

                                          çıkıĢ düzleminde hesaplanan eĢ büyüklük eğrileri 

3.3 AkıĢ Alanı Üzerindeki Aerodinamik Kayıpların Ġncelenmesi 

AkıĢ alanı üzerindeki aerodinamik özelliklerin değiĢiminin incelenmesi için; giriĢ 

düzlemi ile kıyaslandığında, akıĢkan özelliklerindeki en büyük değiĢimin 

gözlemlendiği 90° düzlemi kullanılmıĢtır. Aerodinamik kayıpların ve bu kayıplar 

üzerindeki sınır tabakası bariyeri etkisinin incelenmesi için; incelenen farklı bariyer 

geometrilerinin, 90° düzlemindeki toplam basınç alanını ne Ģekilde değiĢtirdiği 

analiz edilmiĢtir.  

Toplam basınç alanının incelenmesi için boyutsuz toplam basınç katsayısı, , 

kullanılmıĢtır ve bu katsayı; 

 (3.2)  

formülü ile hesaplanmaktadır. Bu denklemdeki, ; ġekil 2.7’de gösterilen giriĢ 

düzlemi üzerinde, Y ekseni ve Z ekseni doğrultusunda, boru kesidinin orta 

noktasında hesaplanan toplam basıncı göstermektedir.  değeri ise aynı noktada, 

X ekseni yönünde hesaplanan ortalama hız bileĢenini göstermektedir.  ise, 

herhangi bir nokta üzerindeki toplam basınçtır. 
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ġekil 3.6’da, sınır tabakası kullanılmayan hal için, boyutsuz toplam basınç katsayısı, 

, için eĢ büyüklük eğrileri görülmektedir. Toplam basınç kayıpları olarak 

değerlendirilen viskoz kayıpların, emiĢ duvarı tarafında, pasaj yüksekliğinin 

ortasında yoğunlaĢtığı görülmektedir. EmiĢ duvarı yakınında mantar Ģeklinde 

yoğunlaĢan kayıpların oluĢma nedeni; pasaj çevrilerinin düĢük momentuma sahip 

akıĢkanı, basınç duvarı bölgesinden alarak, cidarlar boyunca emiĢ duvarına 

sürüklemeleridir [14]. DüĢük momentumlu akıĢkanın; emiĢ duvarı yakınında pasaj 

yüksekliğinni ortasında toplandığı, ġekil 3.4’te, akıĢ yönündeki boyutsuz ortalama 

hız için çizilen eĢ büyüklük eğrileri ile de görülmektedir. 

 

ġekil 3.6 : 90° düzleminde,  eĢ büyüklük eğrileri – sınır tabakası bariyersiz  

ġekil 3.7’de ise tam boyda ve tam yükseklikte olan 4.7 mm geniĢliğindeki sınır 

tabakası bariyerinin etkisi ile 90° düzlemindeki , boyutsuz toplam basınç 

katsayısının, , değiĢimi gösterilmiĢtir. ġekil 3.7’den çıkan sonuç; sınır tabakası 

bariyerinin eklenmesi ile birlikte mantar Ģeklinde yoğunlaĢmıĢ basınç kaybı 

çekirdeğinin etkisinin azaldığıdır. Ancak; sınır tabakası bariyeri etrafında, ilave 

basınç kaybı bölgelerinin oluĢtuğu da görülmektedir. 

 
EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.7 : 90° düzleminde,  eĢ büyüklük eğrileri – kalın, tam boyda ve  

                                 tam yükseklikte olan sınır tabakası bariyerinin kullanıldığı hal 

ġekil 3.8’de ise tam boyda ve yarım yükseklikte olan 4.7 mm geniĢliğindeki sınır 

tabakası bariyerin etkisi ile 90° düzlemindeki, boyutsuz toplam basınç katsayısının, 

, değiĢimi gösterilmiĢtir. Sınır tabakası bariyerinin yüksekliğindeki değiĢimin, 

bariyer ile mantar Ģeklindeki basınç kaybı çekirdeği arasındaki etkileĢim üzerinde 

etkili olduğu görülmektedir.  

Tam boydaki bir sınır tabakası bariyerinin yerine, yarım boydaki bir bariyer 

kullanılmasının etkisi; sınır tabakası bariyerinin çevresinde, ilave olarak oluĢan 

basınç kayıplarında azalma olmasıdır. Yarım boyda sınır tabakası bariyeri 

kullanılması ile emiĢ duvarı yakınında oluĢan basıç kaybı çekirdeğindeki iyileĢtirme 

sağlanmaya devam edilmektedir. Ancak; tam boydaki sınır tabakası bariyerinin etkisi 

ile, basınç kaybı çekirdeğinin, güçlü bir Ģekilde emiĢ duvarına doğru sıkıĢtırılması; 

yarım boydaki sınır tabakısı bariyerin eklendiği halde, tam boydaki hale nazaran 

daha zayıf Ģekilde görülmektedir. Yarım boyda ve tam yükseklikte olan 4.7 mm 

geniĢliğindeki sınır tabakası bariyerin etkisi ile 90° düzlemindeki , boyutsuz toplam 

basınç katsayısının, , değiĢimi, ġekil 3.9’da gösterilmiĢtir. 

 
EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.8 : 90° düzleminde,  eĢ büyüklük eğrileri – kalın, tam boyda ve  

                                   yarım yükseklikte olan sınır tabakası bariyerinin kullanıldığı hal 

 

ġekil 3.9 : 90° düzleminde,  eĢ büyüklük eğrileri – kalın, yarım boyda ve  

                              tam yükseklikte olan  sınır tabakası bariyerinin kullanıldığı hal  

 

 
EmiĢ Duvarı 
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Basınç Duvarı 
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Eklenen sınır tabakası bariyerleri ile, basınç duvarındaki pasaj çevrilerinin, basınç 

gradyeninin etkisi ile emiĢ duvarına yönelmesine engel olunmuĢ olur. Bu sayede; 

emiĢ duvarı üzerinde oluĢacak mantar Ģeklindeki basınç kaybı çekirdeğinin etkinliği 

azaltılmıĢ olur. Ancak akıĢ geometrisinin içerisine eklenen sınır tabakası 

bariyerlerinin varlığı ile ilave basınç kayıplarının da oluĢtuğu görülmektedir. Sınır 

tabakası bariyerinin boyutlarındaki küçültme ile bariyer nedeni ile oluĢan 

kayıplardaki değiĢim; yarım boydaki ve yarım yükseklikteki sınır tabakası 

bariyerinin 90° düzlemindeki basınç alanını nasıl etkilediğinin incelenmesi ile 

görülmüĢtür. ġekil 3.10’da da görülebileceği gibi; yarım boydaki ve yarım 

yükseklikteki sınır tabakası bariyeri ile, emiĢ duvarındaki basınç kaybı çekirdeği ve 

bariyer varlığı ile oluĢan ilave kayıpları azaltılmaktadır. 

 

ġekil 3.10 : 90° düzleminde,  eĢ büyüklük eğrileri – kalın, yarım boyda ve  

                                 yarım yükseklikte olan sınır tabakası bariyerinin kullanıldığı hal  

Sınır tabakası bariyerinin kalınlığının etkisini gözlemlemek amacı ile eklenen 1 mm 

kalınlığındaki, tam boydaki ve yarım yükseklikteki sınır tabakası bariyerinin, basınç 

alanı üzerindeki etkileri, ġekil 3.11’de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 3.11 : 90° düzleminde,  eĢ büyüklük eğrileri – ince, tam boyda ve yarım 

                 yükseklikte olan sınır tabakası bariyerinin kullanıldığı hal  

Sonuç olarak; akıĢ alanı içerisine eklenen sınır tabakası bariyerleri, mekanik bir 

engel teĢkil ederek, düĢük momentuma sahip akıĢkanın, pasaj cidarları boyunca emiĢ 

duvarına doğru olan akıĢını engellemekte ve basınç kaybı çekirdeğinin büyüklüğünü 

değiĢtirmektedirler. Sınır tabakası bariyerlerinin; basınç kaybı çekirdeğinin, mantar 

biçimindeki Ģekli üzerinde yaptıkları bozucu etki, boyutları ile yakından iliĢkilidir. 

Boy ve uzunluk olarak en küçük olan sınır tabaka bariyerinin bozucu etkisi en az 

olurken; en fazla etkiyi, boy ve uzunluk olarak en büyük olan sınır tabakası bariyeri 

meydana getirmiĢtir. Sınır tabakası bariyerlerinin değiĢen boyutlarının etkisi, kendi 

çevrelerinde oluĢan ilave basınç kaybı bölgelerinde de görülmektedir.  

AkıĢ geometrisine eklenen sınır tabakası bariyerlerinin, basınç alanı üzerindeki 

etkilerinin daha iyi anlaĢılabilmesi için, 90° düzlemi üzerinde, karĢılaĢtırma toplam 

basınç katsayısı, , değeleri incelenmiĢtir.  değeri; 

 (3.3)  

formülü ile hesaplanmaktadır. Farklı çözüm ağları üzerinde basınç oranının 

hesaplanması için kullanılan Fortran programı, EK A.4’te gösterilmiĢtir.  

 
EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.12’de, kalın, tam boyda ve tam yükseklikteki sınır tabakası bariyeri 

eklenmesi durumunda, 90° düzleminde oluĢan basınç alanı ile; sınır tabakası 

eklenmediğinde aynı düzlemde oluĢan basınç alanı karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 3.12’den 

de görüldüğü gibi; sınır tabakası bariyerinin ilavesi ile birlikte, pasaj çevrileri nedeni 

ile oluĢan toplam basınç kayıplarında azalma sağlanmıĢtır. ġekil 3.6’da, emiĢ duvarı 

tarafında, pasaj çevrilerinin taĢınımı nedeni ile, mantar Ģeklinde görülen basınç kaybı 

çekirdeğinin, sınır tabakası bariyerinin eklenmesi ile zayıfladığı görülmektedir. ġekil 

3.12’de koyu mavi ile gösterilen bölge; karĢılıklı cidarlardan gelen pasaj çevrilerinin 

kesiĢme noktasında meydana gelen toplam basıç kaybının, bariyerin eklenmesi ile 

birlikte azaldığını göstermektedir [14]. Sınır tabakası bariyerinin eklenmesinin etkisi, 

bariyerin eklendiği cidar ve bariyer çevresinde ilave basınç kaybı Ģeklinde olmuĢtur. 

 

ġekil 3.12 : 90° düzleminde; kalın, tam boyda ve tam yükseklikte olan sınır  

        tabakası bariyeri için  eĢ büyüklük eğrileri  

ġekil 3.13’te ise; ince, tam boyda ve yarım yükseklikte sınır tabakası bariyerinin, 

toplam basınç üzerindeki etkisi gösterilmiĢtir. Bu özellikteki sınır tabakası 

bariyerinin de mantar Ģeklinde basınç kaybı çekirdeğini zayıflattığı görülmektedir. 

Ayrıca; kalın, tam boyda ve tam yükseklikte olan sınır tabakası bariyerine nazaran 

daha az ilave basınç kaybı oluĢturduğu da görülmektedir. 
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ġekil 3.13 : 90° düzleminde; ince, tam boyda ve yarım yükseklikte olan sınır  

        tabakası bariyeri için  eĢ büyüklük eğrileri  

 

ġekil 3.14 : 90° düzleminde; kalın, tam boyda ve yarım yükseklikte olan sınır  

       tabakası bariyeri için  eĢ büyüklük eğrileri  
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ġekil 3.14’te ise, kalın, tam boyda ve yarım yükseklikteki sınır tabakası bariyerinin, 

toplam basınç üzerindeki etkisi 90° düzleminde gösterilmiĢtir. Ġnce, tam boyda ve 

yarım yükseklikte sınır tabakası bariyerinin ilavesi ile elde edilen iyileĢtirmeye 

kıyasla daha iyi bir iyileĢtirme sağlanamamıĢtır. Ayrıca; sınır tabakası bariyerinin 

etkisi ile oluĢan ilave basınç kaybında da, ince bariyere göre artıĢ görülmektedir. 

 

ġekil 3.15 : 90° düzleminde; kalın, yarım boyda ve yarım yükseklikte olan sınır  

   tabakası bariyeri için  eĢ büyüklük eğrileri  

ġekil 3.15’te; kalın, yarım boyda ve yarım yükseklikte olan sınır tabakası bariyerine 

ait karĢılaĢtırma toplam basınç katsayısı, , eĢ büyüklük eğrilerinden, bu 

boyutlarda eklenen bariyer ile hem basınç kaybı çekirdeğinin bozulduğu hem de 

bariyer nedeni ile oluĢacak ilave basınç kayıplarının azaltıldığı görülmüĢtür. Basınç 

kaybı için en iyi sonuç, bu bariyer ile elde edilmiĢtir.  

3.4 Ġkincil Hız Alanının Ġncelenmesi 

Sınır tabakası bariyerlerinin ilave edilmesinin, ikincil akıĢlar üzerindeki etkilerini 

gözlemleyebilmek için, 90° düzleminde, ortalama ikincil (Y ekseni ve Z ekseni 

boyunca olan) hız vektörlerinin incelemesi yapılmıĢtır. 
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ġekil 3.16’da, bariyer kullanılmayan akıĢ geometrisinde, 90° düzleminde oluĢan 

ortalama ikincil akıĢ vektörleri gösterilmiĢtir. Basınç duvarından emiĢ duvarına 

doğru azalan Ģekilde değiĢen basınç gradyeninin etkisi ile, bu iki duvarı birleĢtiren 

cidarlardan, emiĢ duvarına doğru yönelmiĢ etkili ikincil akıĢlar görülmektedir. 

Cidarlar boyunca ilerleyen ikincil akıĢlar, emiĢ duvarına ulaĢmaları ile birlikte 

karĢılaĢtıkları ters yöndeki basınç gradyenini etkisi ile yavaĢlarlar ve ani bir dönüĢ ile 

yön değiĢtirerek, emiĢ duvarı boyunca simetri düzlemine (Z/D = 0.5) doğru 

ilerlemeye baĢlarlar. Simetri düzlemine gelen ikincil akıĢların büyüklükleri, ihmal 

edilecek kadar azalır. Kanalın merkezinde, akıĢ yönü doğrultusunda giden ortalama 

akıĢın, akıĢ geometrisindeki dönüĢün etkisi ile oluĢturduğu santrifüj kuvvetin etkisi; 

simetri ekseni üzerinde etkisini gösterir. Bu kuvvetin etkisi ile, ikincil akıĢ vektörleri, 

emiĢ duvarından basınç duvarına doğru yönelirler. Ġkincil akıĢ vektörleri; basınç 

duvarına yaklaĢtıkça, yeniden cidarlara yönelirler ve hız kazanırlar. Ġkincil akıĢ 

alanın bir bütün olarak gösterdiği desen; akıĢ yönündeki eğriliğin etkili olduğu kanal 

içi akıĢlarda ortak olarak görülen, birbirine ters yönde dönen pasaj çevrileridir [26].  

 

ġekil 3.16 : 90° düzlemindeki ortalama ikincil hız vektörleri -  

                    sınır tabakası bariyeri kullanılmayan hal 

 EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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Tam boyda ve tam yükseklikte, kalın sınır tabakası bariyerinin eklenmesi ile 90° 

düzlemindeki ikincil akıĢ deseni değiĢmiĢtir. Eklenen sınır tabakası bariyeri; bir 

kanat görevi görmüĢ ve ters yönde dönen çevrilerden bariyer tarafında olanının 

yapısını değiĢtirmiĢtir. Basınç duvarından emiĢ duvarına uzanan ve üzerine bariyer 

eklenen cidar üzerinde oluĢan çevriler, sınır tabakası bariyerinin, bu cidar üzerinden 

emiĢ duvarına yönelen ikincil akıĢın yapısını bozması sonucu oluĢmuĢtur(ġekil 3.17). 

 

ġekil 3.17 : 90° düzlemindeki ortalama ikincil hız vektörleri - kalın, tam boyda  

                ve tam yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

ġekil 3.18’de ise; basınç duvarı ile emiĢ duvarı arasındaki cidarlardan, kanalın üst 

bölgesindekine (Z/D = 1) eklenmiĢ olan kalın, tam boyda ve yarım yükseklikteki 

sınır tabakası bariyerinin ikincil akıĢlar üzerindeki etkisi gösterilmiĢtir. Yarım 

yükseklikteki bariyerin; ikincil akıĢları, tam yükseklikteki sınır tabakası bariyerinden 

farklı Ģekilde etkilediği görülmüĢtür. Eklendiği cidar üzerinden, emiĢ duvarına doğru 

olan ikincil akıĢ için keskin bir engel etkisine neden olmuĢtur [14]. Bu etkinin 

sonucu olarak; sınır tabakası bariyeri ile emiĢ duvarı arasında, dönme yönleri ters 

olan çevri çiftleri oluĢmuĢtur. 

 

 EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.18 : 90° düzlemindeki ortalama ikincil hız vektörleri - kalın, tam boyda  

                    ve yarım yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

Yarım boyda, tam yükseklikte ve kalın sınır tabakası bariyerin eklenmesi ile elde 

edilen ikincil hız vektörleri, ġekil 3.19’da gösterilmiĢtir. Elde edilen hız vektörleri, 

tam boyda, tam yükseklikte ve kalın sınır tabakası bariyerinin ilavesi sonucunda elde 

edilen hız vektörleri ile (ġekil 3.17) benzerlik göstermektedir. Sınır tabakası bariyeri, 

boyundan bağımsız olarak, akıĢ alanı içerisinde bir kanat etkisi göstermekte ve 

eklendiği cidar üzerinden emiĢ duvarına olan ikincil akıĢları etkilemektedir. Bu 

etkinin neticesi; bariyerin, basınç duvarı ve emiĢ tuvarı tarafında birbirinden 

bağımsız olan iki pasaj çevrisi olmaktadır. Ayrıca; tam boyda, tam yükseklikte ve 

kalın sınır tabakası bariyerinin etkisi ile simetri eksenine yönelen güçlü ikincil hız 

vektörlerinin (ġekil 3.17), tam boy, yarım yükseklik ve kalın sınır tabakası bariyerli 

halde oluĢmadığı görülmüĢtür (ġekil 3.18). Bu fark; daha yüksek bariyer ile, 

bariyerin eklendiği cidar üzerindeki ikincil akıĢın engellenmesinin yanı sıra, ilave 

ikincil akıĢların da oluĢturulduğunun göstergesidir. 
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ġekil 3.19 : 90° düzlemindeki ortalama ikincil hız vektörleri - kalın, yarım boyda  

             ve tam yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

ġekil 3.20’de ise, snır tabakası bariyerinin geniĢliğinin, ikincil akıĢlar üzerindeki 

etkisini gözlemlemek amacı ile; 90° düzleminde, ince, tam boydaki ve yarım 

yükseklikteki sınır tabakası bariyerinin eklenmesi ile oluĢan ikincil akıĢ vektörleri 

gösterilmiĢtir. Sınır tabakası bariyerinin geniĢliğinin farklı olduğu; kalın, tam 

boydaki ve yarım yükseklikteki hal ile elde edilen ikincil akıĢ vektörleri ile 

kıyaslandığında (ġekil 3.18); ince bariyerin de kalın bariyer gibi; eklendiği cidar 

üzerindeki ikincil akıĢlar için bir engel teĢkil ettiği görülmektedir. Bu etkinin sonucu 

olarak; sınır tabakası bariyeri ile emiĢ duvarı arasında, ters yönde dönen pasaj 

çevrileri oluĢmaktadır. Bu çevrilerden, sınır tabakası bariyerine yakın olanı; bariyerin 

uç noktasında oluĢan çevrili akıĢın cidara doğru uzanması neticesinde oluĢmaktadır 

[14]. Aynı yükseklikteki ve boydaki, ince ve kalın sınır tabakası bariyerlerinin ikincil 

akıĢ vektörlerini aynı Ģekilde ve daha yüksek olan sınır tabakası bariyerlerinden 

farklı olarak etkilemesi; sınır tabakası bariyeri yüksekliğinin, ikincil akıĢlarla bariyer 

arasındaki etkileĢimde önemli rol oynadığının göstergesidir.  
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ġekil 3.20 : 90° düzlemindeki ortalama ikincil hız vektörleri - ince, tam boyda  

                     ve yarım yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

ġekil 3.21’de, kalın, yarım boyda ve yarım yükseklikteki sınır tabakası bariyerinin 

ikincil akıĢ üzerindeki etkisi görülmektedir. Diğer yarım yükseklikteki sınır tabakası 

bariyerlerlerinin etkisi sonucu, bariyer ile emiĢ duvarı arasında oluĢan pasaj çevri 

çifti(ġekil 3.18 ve ġekil 3.20), bu bariyerin akıĢ alanına eklenmesi sonucu da 

görülmektedir. Ancak; yarım boydaki sınır tabakası bariyerinin etkisi, tam boydaki 

bariyerlere nazaran daha az belirgin olan bir çevri çiftinin oluĢması Ģeklinde olmuĢtur 

[14].  

Sonuç olarak; tam boyda kullanılan tüm sınır tabakası bariyerleri, bariyerin eklendiği 

cidar ile emiĢ duvarının birleĢme noktasındaki ikincil akıĢların azaltılmasında 

etkilidir. Bu ikincil akıĢların azaltılmasında; tam boydaki sınır tabakası 

bariyerlerinin, yarım boydaki sınır tabakası bariyerlerine göre daha etkili olduğu 

ortaya konulmuĢtur. Ayrıca; eklenen sınır tabakası bariyerlerinin, basınç duvarı 

yakınlarında ve bariyer eklenen cidar tarafındaki (Y/D> 0.9 ve Z/D = 0.9) pasaj 

çevrilerinin üzerinde etkili olmadığı, bariyerli hallerin ve bariyersiz halin 

incelenmesi ile ortaya konulmuĢtur. 

 EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.21 : 90° düzlemindeki ortalama ikincil hız vektörleri - kalın, yarım boyda  

                ve yarım yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

3.4.1 Ġkincil kinetik enerjinin analizi 

Sınır tabakası bariyerlerinin, pasaj çevrileri üzerindeki etkilerinin sayısal olarak 

gösterilmesi için, ikincil kinetik enerji değerleri incelenmiĢtir. Ġkincil kinetik enerji; 

 (3.4)  

Ģeklinde hesaplanmaktadır ve ikincil akıĢların sahip olduğu kinetik enerjiyi 

göstermektedir. Burada; V ve W sırası ile; Y ve Z eksenleri yönündeki ikincil akıĢa 

ait ortalama hızları ifade etmektedir. 

 EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.22’de; sınır tabakası kullanılmayan hal için, 90° düzleminde ikincil kinetik 

enerjiye ait eĢ büyüklük eğrileri çizilmiĢtir. ġekilden de görülebileceği gibi, emiĢ 

duvarı üzerinde, pasaj çevrilerinin etkili olduğu bölgelerde, ikincil kinetik enerji 

değerleri yüksek çıkmıĢtır. Basınç duvarından emiĢ duvarına doğru; cidarlar boyunca 

olan ikincil akıĢın etkisi de, bu cidarların emiĢ duvarı kısımlarında ikincil kinetik 

enerjideki artıĢ olarak kendisini göstermektedir.  

 

ġekil 3.22 : 90° düzleminde ikincil kinetik enerji için eĢ büyüklük eğrileri  

     – sınır tabakası bariyeri kullanılmayan hal 

ġekil 3.23’te ise, ikincil akıĢları azaltmak amacı ile, basınç duvarı ile emiĢ duvarı 

arasındaki cidarlardan kanalın üst bölgesinde olan üzerine yerleĢtirilmiĢ; kalın, tam 

boyda ve tam yükseklikte olan sınır tabakası bariyerinin etkileri, 90° düzleminde, 

ikincil kinetik enerji için çizilen eĢ büyüklük eğrileri ile gösterilmiĢtir. Sınır tabakası 

bariyerinin etkisi ile, bariyerin eklendiği cidar boyunca emiĢ duvara doğru akan 

ikincil akıĢların, emiĢ duvarına etkin bir biçimde ulaĢması engellenmiĢtir. Bu 

engellemenin, ikincil kinetik enerji üzerindeki etkisi; bariyersiz halde, bariyerin 

eklenmiĢ olduğu cidar ile emiĢ duvarının birleĢtiği bölgede ve emiĢ duvarı boyunca 

ve bariyerli cidar tarafında, ikincil kinetik enerji artıĢının azaltılması Ģeklindedir.  

 

 
EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.23 : 90° düzleminde ikincil kinetik enerji için eĢ büyüklük eğrileri – kalın,  

                           tam boy ve tam yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

 

ġekil 3.24 : 90° düzleminde ikincil kinetik enerji için eĢ büyüklük eğrileri – kalın,  

                               tam boy ve yarım yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

 

 

 
EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 

EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.24’te; akıĢ geometrisi içerisine eklenen, kalın tam boy ve yarım yükseklikteki 

sınır tabakası bariyerinin, 90° düzleminde, ikincil kinetik enerjiyi nasıl etkililediği 

gösterilmiĢtir. Sınır tabakası bariyerinin tam boyda iken, yüksekliğinin 

azaltılmasının, ikincil kinetik enerji üzerinde Ģeklen bir değiĢiklik oluĢturmadığı 

görülmüĢtür. Tam yükseklikteki sınır tabakası bariyeri ile, ikincil kinetik enerji 

üzerinde iyileĢtirme yapılan noktalarda, yarım yükseklikteki sınır tabakası bariyeri 

ile de iyileĢtirme sağlanmıĢtır. Ancak; tam yükseklik bariyerinin etkisi ile, bariyer 

etrafında ilave olarak gözlemlenen (ġekil 3.23) ikincil kinetik enerji artıĢı, yarım 

yükseklikteki bariyerin kullanılması ile azaltılmıĢtır. 

ġekil 3.25’te; sınır tabakası bariyerinin geniĢliğindeki değiĢimin etkisinin 

incelenmesi için, ince, tam boy ve yarım yükseklikteki sınır tabakası bariyeri içeren 

akıĢ alanı içindeki ikincil kinetik enerjisi incelenmiĢtir. Ġnce sınır tabakası bariyerinin 

kullanılması ile emiĢ kenarı ile bariyerli cidarın birleĢtiği noktada; ikincil kinetik 

enerjide görülen azalmanın devam ettiği görülmektedir. Ayrıca; bariyerli cidar 

üzerindeki ikincil enerji oluĢumu, diğer tam boydaki bariyerli hallerde gözlemlendiği 

gibi, ince bariyerin kullanıldığı hal için de gözlemlenmektedir. Bariyer etkisi ile artan 

ikincil kinetik enerjide de iyileĢtirme sağlandığı görülmektedir.  

 

ġekil 3.25 : 90° düzleminde ikincil kinetik enerji için eĢ büyüklük eğrileri – ince,  

                                tam boy ve yarım yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

 
EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.26 : 90° düzleminde ikincil kinetik enerji için eĢ büyüklük eğrileri – kalın,  

                              yarım boy ve tam yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

 

ġekil 3.27 : 90° düzleminde ikincil kinetik enerji için eĢ büyüklük eğrileri – kalın,  

                                 yarım boy ve yarım yükseklikte sınır tabakası bariyeri kullanılan hal 

 

 

 

EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 

EmiĢ Duvarı 

Basınç Duvarı 
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ġekil 3.26’da ve ġekil 3.27’de, kalın, yarım boyda ve sırası ile tam yükseklikte ve 

yarım yükseklikte sınır tabakası bariyerlerinin, ikincil kinetik enerji üzerindeki 

etkileri görülmektedir. Her iki sınır tabakası bariyeri için de, tam boy sınır tabakası 

bariyerlerinin eklendiği hallerde, emiĢ kenarı ile bariyerli cidarın birleĢtiği noktada; 

ikincil kinetik enerjide görülen azalmanın olmadığı görülmektedir. Ancak, her iki 

durum için de, tam boy sınır tabakası bariyerleri etrafında, bariyerlerin ilavesi nedeni 

ile oluĢan ikincil enerji kayıplarının azaldığı görülmektedir. 

Sonuç olarak; tam boydaki sınır tabakası bariyerleri, emiĢ kenarı ile bariyerli cidarın 

birleĢtiği bölgede (Z/D  0.5); ikincil enerjide, dolayısı ile pasaj çevrilerinde azalma 

sağlamaktadırlar ( ġekil 3.23, ġekil 3.24 ve ġekil 3.25). Ancak bu azalma, pasaj 

içerisindeki her noktaya yayılamamaktadır. Ġkincil enerjide elde edilen azalma, akıĢı 

sınırlayan cidarlara eklenen sınır tabakası bariyerleri ile kontrol edilen pasaj 

çevrilerinin bulunduğu pasaj akıĢlarının tümünde görülen tipik akıĢ özelliğidir [14]. 

Ayrıca, ikincil kinetik enerjideki en iyi iyileĢtirme; kalın, yarım boy ve yarım 

yükseklikteki sınır tabakası ile sağlanmaktadır. 

3.5 SAD Analizleri Ġle Deneysel ÇalıĢmaların KarĢılaĢtırılması 

Yapılan bu tez çalıĢmasında kullanılan akıĢ geometrisinin ve sınır tabakası 

bariyerlerinin değiĢken boyutlarının aynısı kullanılarak; akıĢ özellikleri, deneysel 

olarak, [14]’te araĢtırılmıĢtır. Bu deneysel çalıĢmada; aynı boyutlardaki 90° dönüĢlü 

kanal içi akıĢ geometrisi içerisinden geçen aynı özelliklerdeki akıĢ incelenmiĢtir. 

SAD analizleri neticesinde elde edilen akıĢ özellikleri, deneysel olarak elde edilen 

elde edilen akıĢ özellikleri ile aynı karakterdedir.  

Ayrıca; yapılan bu tez çalıĢmasında ve [14]’te deneysel olarak incelenen akıĢ; sınır 

tabakası bariyerleri eklenmeden, [27]’de deneysel olarak ve SAD analizleri ile 

incelenmiĢtir. 90° düzleminde ve Z = 0.5D üzerinde, [27]’de yapılan deneysel ve 

SAD analizleri sonucunda ve bu tez çalıĢmasındaki SAD analizleri sonucunda, 

, değeri için, Y ekseni boyunca elde edilen değerler, ġekil 3.28’de 

gösterilmiĢtir. ġekil 3.28’de; tez çalıĢmasında yapılan SAD analizlerinin sonucunda, 

deneysel çalıĢmalar ile çok yakın sonuçların elde edildiği görülmektedir.  
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ġekil 3.28 : SAD analizleri ile deneysel çalıĢmanın karĢılaĢtırılması 

Aynı akıĢ özellikleri ve akıĢ geometrisinin, [14]’te deneysel olarak incelenmesi 

neticesinde elde edilen sonuçlar; EK A.1’de, EK A.2’de ve EK A.3’te gösterilmiĢtir. 

Deneysel olarak; boyutsuz toplam basınç katsayısı, , ortalama ikincil hız 

vektörleri ve de ikincil hız vektörleri için elde edilen sonuçlar ile bu tez çalıĢmasında 

SAD yöntemi ile elde edilen sonuçlar örtüĢmektedir. Deneysel sonuçlar ile yapılan 

bu karĢılaĢtırma neticesinde, tez çalıĢmasında uygulan SAD analizlerinin doğruluğu 

ve ileride yapılacak olan çalıĢmalarda kullanılabilirliği gösterilmiĢtir. 
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4.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

90° dönüĢlü kanal içi türbülanslı akıĢ içerisine, hep aynı yere olmak kaydı ile; farklı 

boyda, yükseklikte ve geniĢlikte eklenen sınır tabakası bariyerlerinin etkileri SAD 

analizi incelenmiĢtir. Analizler; FLUENT içerisinde bulunan, geliĢtirilmiĢ duvar 

iĢlemleri içeren RNG -  türbülans modeli kullanılarak yapılmıĢtır. Yapılan SAD 

analizlerinin; aynı akıĢ özellikleri ve geometrisi ile daha önce yapılmıĢ olan deneysel 

çalıĢmaların sonuçları ile karĢılaĢtırılarak doğrulaması yapılmıĢtır. Farklı boyutlarda 

sınır tabakası bariyerleri ile ve bariyersiz olarak yapılan analizler sonucunda; sınır 

tabakası bariyerinin varlığının akıĢ özelliklerini etkilediği ve bu etkinin, sınır 

tabakası bariyerinin boyutlarına bağlı olduğu görülmüĢtür. Gözlemlenen bu 

değiĢimlerin, deneysel çalıĢma sonuçları ile aynı olduğu ortaya konulmuĢtur. 

Tam boydaki sınır tabakası bariyerleri; eklendiği cidar boyunca olan ikincil akıĢların 

azaltılmasında en büyük etkiyi göstermektedirler. Ancak; tam boydaki sınır tabakası 

bariyerleri, eklendikleri cidar üzerinde; bariyer ilavesi ile oluĢan en büyük basınç 

kaybına neden olmaktadırlar. Bu etkiler; pasaj çevrileri ile emiĢ duvarına ilerleyen 

sınır tabakası akıĢkanının, bariyer tarafından engellendiğini ve bu akıĢkanın bariyer 

eklenmiĢ cidar yakınlarında kaldığını göstermektedir [14].  

Yarım yükseklikteki sınır tabakası bariyerlerinin; sınır tabakası bariyeri ile emiĢ 

duvarı arasında, farklı dönme yönüne sahip bir çevri çifti oluĢumuna neden olduğu 

görülmüĢtür. Tam yükseklikteki bariyerlerin etkisi ise, bariyerin iki tarafında oluĢan 

iki ayrı pasaj çevrisinin oluĢması Ģeklindedir.  

Yarım yükseklikteki sınır tabakası bariyerlerinin emiĢ duvarında mantar Ģeklinde 

oluĢan basınç kaybı çekirdeğini azaltırken, bariyer eklenmiĢ cidar üzerinde daha az 

basınç kaybına neden olduğu gözlemlenmiĢtir. En iyi sonuç, yarım boy ve yarım 

yükseklikteki sınır tabakası bariyeri için elde edilmiĢtir [14].  

Sınır tabakası bariyerlerinin eklenmesi ile oluĢan viskoz kayıplar ve karıĢım kayıpları 

ile pasaj çevrilerinin etkilerinin azaltılması sonucunda elde edilen iyileĢtirmeler 

arasında optimizasyon çalıĢması yapılması gerekmektedir. 
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4.1 ÇalıĢmanın Uygulama Alanı 

Günümüzde; türbin ve kompresör pasajlarında ya da dahili soğutma sistemlerinde, 

olumlu aerodinamik ve termal etkilerinden dolayı, sınır tabaka bariyerleri, ilave 

komponentler olarak kullanılmaktadır. Eklenen sınır tabakası bariyerlerinin 

boyutlarının ve yerleĢtirildiği noktanın akıĢ üzerinde etkili olduğu, daha önce yapılan 

deneysel çalıĢmalar ile ispat edilmiĢtir. Sınır tabakası bariyerinin; karmaĢık bir 

geometrideki türbülanslı akıĢ üzerindeki etkilerinin incelenerek, boyutlarının ve 

yerinin optimizasyonunun yapılması gereklidir.  

Model olarak seçilen 90° dönüĢlü kanal içerisindeki akıĢın modellenmesi için seçilen 

SAD yöntemi ile elde edilen sonuçlar, daha önce yapılmıĢ deney sonuçları ile 

doğrulanmıĢtır. Bu sayede; daha karmaĢık geometrilere yerleĢtirilecek olan sınır 

tabakası bariyerlerinin optimizasyonu için kullanılabilecek, ekonomik ve hızlı bir 

yöntem geliĢtirilmiĢtir.  
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EK A.1 : Deneysel sonuçlar; boyutsuz toplam basınç katsayısı,  
EK A.2 : Deneysel sonuçlar; ortalama ikincil hız vektörleri 

EK A.3 : Deneysel sonuçlar; ikincil kinetik enerji 

EK A.4 : KarĢılaĢtırma toplam basınç katsayısı, , için kullanılan Fortran  

                programı 
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EK A.1  

 

  

  

  

 

 

ġekil A.1 : Boyutsuz toplam basınç katsayısının, ,sınır tabakası bariyeri  

   etkisi ile değiĢiminin deneysel olarak incelenmesi[14]  

 

 

BD 

ED 

BD 

ED 

BD 

ED 

BD 

ED 

BD 

ED 

BD 

ED 

Kalın, tam yükseklik, tam boy Kalın, yarım yükseklik, tam boy 

Kalın, tam yükseklik, yarım boy Kalın, yarım yükseklik, yarım boy 

Ġnce, yarım yükseklik, tam boy Bariyersiz hal 
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EK A.2  

 

  

  

  

 

ġekil A.2 : Ortalama ikincil hız vektörlerinin, sınır tabakası bariyeri  

                 etkisi ile değiĢiminin, deneysel olarak incelenmesi [14] 

 

 

ED 

BD 

ED 

BD 

ED 

BD 

Kalın, tam yükseklik, yarım boy Kalın, yarım yükseklik, yarım boy 

Ġnce, yarım yükseklik, tam boy Bariyersiz hal 

Kalın, tam yükseklik, tam boy Kalın, yarım yükseklik, tam boy 

ED 

BD 

BD 

ED 

ED 

BD 

BD 
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EK A.3  

 

  

  

  

 

ġekil A.3 : Ġkincil kinetik enerjinin sınır tabakası bariyeri etkisi ile  

   değiĢiminin deneysel olarak incelenmesi [14] 

 

ED 

BD 

ED 

BD 

ED 

Kalın, tam yükseklik, yarım boy 

Ġnce, yarım yükseklik, tam boy Bariyersiz hal 

BD 

Kalın, tam yükseklik, tam boy Kalın, yarım yükseklik, tam boy 

ED 

ED 

BD 

Kalın, yarım yükseklik, yarım boy 
BD 

BD 

ED 
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EK A.4  

 

!******************************************************************* 

!PROGRAM: JOURNAL_PARTIONED! 

!AMAC: Fluent içerisinde; aynı geometrilere uygulanan farklı yoğunluklardaki  

!çözüm ağlarının birbiri ile karĢılaĢtırmasını sağlamak. 

!Aynı koordinatlara sahip noktaların, çözüm ağlarına tanıtılması için kullanılır.  

!Program çıktısı olan dosyalar(journal), Fluent'e;  

!File > Read > Run Journal 

!komut dizisi ile okutulur. Fluent içerisine noktaların tanıtılması sırasında geçen 

!süreyi azaltmak için; 42x42 noktadan oluĢan ağ, daha küçük olan 4 ağa 

!bölünmüĢtür. Ayrıca; 42x42 noktadan oluĢan ağ, bir bütün halde de yazdırılmıĢtır. 

!******************************************************************* 

program JOURNAL_PARTIONED 

implicit none 

real:: a(3000), b(3000), c (3000), d(3000), e(50) 

integer :: i,j,k 

open (16, FILE = 'journal_domain_1.txt',STATUS='unknown') 

open (17, FILE = 'journal_domain_2.txt',STATUS='unknown') 

open (18, FILE = 'journal_domain_3.txt', STATUS='unknown') 

open (19, FILE = 'journal_domain_4.txt', Status = 'unknown') 

open (20, FILE = 'integrated_domain.txt', Status = 'unknown')     

write(16,101) '(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SurfaceMenu*Point...")' 

write(17,101) '(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SurfaceMenu*Point...")' 

write(18,101) '(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SurfaceMenu*Point...")' 

write(19,101) '(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SurfaceMenu*Point...")' 

write(20,101) '(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SurfaceMenu*Point...")' 

 

101 format (A59) 

 

 a(1) = 0.36541 

c(1) = 0 

 do i=1,41 

a(i+1) = a(i) + 0.0049509 

c(i+1) = c(i) +0.00495122 

end do 

do i=1,42 

b(i) = -.3654 

end do 

 

! ağ_1 yazılıyor 

 

 do i=1,21 

do  j=1,21 

write(16,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry1(x0)"' , " '( " ,a(i) ,'))' 

write(16,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(y0)"', " '( ", b(i),'))' 
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write(16,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(z0)"', " '( ",c(j),'))'    

write(16,103) '(cx-gui-do cx-activate-item "Point 

Surface*PanelButtons*PushButton1(OK)")' 

end do 

end do  

 

! ağ_2 yazılıyor 

 

 do i=1,21 

do j=22,42 

write(17,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry1(x0)"' , " '( " ,a(i) ,'))' 

write(17,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(y0)"', " '( ", b(i),'))' 

write(17,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(z0)"', " '( ",c(j),'))'    

write(17,103) '(cx-gui-do cx-activate-item "Point 

Surface*PanelButtons*PushButton1(OK)")' 

end do  

end do 

 

! ağ_3 yazılıyor 

 

do i=22,42 

do j=1,21 

write(18,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry1(x0)"' , " '( " ,a(i) ,'))' 

write(18,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(y0)"', " '( ", b(i),'))' 

write(18,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(z0)"', " '( ",c(j),'))'    

write(18,103) '(cx-gui-do cx-activate-item "Point 

Surface*PanelButtons*PushButton1(OK)")' 

end do  

end do 

 

! ağ_4 yazılıyor 

 

do i=22,42 

do j=22,42 

write(19,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry1(x0)"' , " '( " ,a(i) ,'))' 

write(19,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(y0)"', " '( ", b(i),'))' 

write(19,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(z0)"', " '( ",c(j),'))'    

write(19,103) '(cx-gui-do cx-activate-item "Point 

Surface*PanelButtons*PushButton1(OK)")' 

end do  
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end do 

 

!tüm ağ yazılıyor 

 

do i=1,42 

do j=1,42 

write(20,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry1(x0)"' , " '( " ,a(i) ,'))' 

write(20,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(y0)"', " '( ", b(i),'))' 

write(20,100) '(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Point 

Surface*Frame2(Coordinates)*Table1*RealEntry2(z0)"', " '( ",c(j),'))'    

write(20,103) '(cx-gui-do cx-activate-item "Point 

Surface*PanelButtons*PushButton1(OK)")' 

end do 

end do  

 

100 format (A,A,F8.6,A) 

103 format  (A73) 

 

end program JOURNAL_PARTIONED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
69 

ÖZGEÇMĠġ 

 

Ad Soyad:  Hakan Tekin 

Doğum Yeri ve Tarihi:  Bolu – 07.08.1979 

Adres:  Sümer Mahallesi Örnek Sokak No:24/2 Bolu 

Lisans Üniversite:  Ġstanbul Teknik Üniversitesi 

 


