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DĐZEL MOTORLARDA PĐSTON ÇANAĞININ ĐNCELENMESĐ 

ÖZET 

Bu tezde deneysel çalışmalara ışık tutması açısından halen kullanılmakta olan 5 
silindirli dizel motoru için  orjinal pistonla beraber 4 farklı piston çanağı tasarımı 
yapılmış ve incelenmiştir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımı olan 
Converge programı kullanılarak piston geometrisinin  motor performansına ve 
emisyonlara etkileri incelenmiştir. Đncelenen bütün yanma odaları için sıkıştırma 
oranı sabit tutulmuştur. Bu durum emisyondaki değişikliklerin sadece geometrideki 
farklılıklardan kaynaklanacağını göstermektedir. Catia programında hazırlanan katı 
modeller Hypermesh programı kullanılarak yüzeylere dönüştürülmüştür. Analizi 
yapmadan önce Converge GUI programında analizde kullanılacak dinamikler 
dikkate alınarak yüzey hataları, problemli bölgeler düzeltilerek analize hazır hale 
getirilmiştir. Converge programına atılarak akış analizi için gerekli parametreler 
tanımlanmıştır. Converge programının akıştaki girdabın etkisini katmasıyla daha 
gerçekçi bir türbülans modellemesi hesaplamasını sağlayan Han et al tarafından 
önerilen “Re-Normalizing Group” RNG türbülans modeli seçilmiştir. 
Converge ile oluşturulabilen yakıt demeti modeli sıvı yakıtın çok küçük damlacıklara 
ayrılarak parçalanması, birleşmesi ve buharlaşmasını içermektedir. Yakıt enjeksiyon 
işlemi damla enjeksiyon modeli kullanılarak modellenmiştir. Püskürtme sonrası 
parçalanma modeli için Kelvin-Helmholtz ve Reyleigh-Taylor modeli 
kullanılmıştır.Kendiliğinden tutuşma işlemi için Shell modeli, Đs modeli için 
Hiroyasu modeli, NOx emisyonu için Zel’dovich mekanizması kullanılmıştır. 
Analizde 5 silindirli dizel motor, 3500 devir/dak ve tam yük koşullarında 720 KMA 
koşturularak sonuçlar ENSIGHT programında görselleştirilmiştir. Yanma 
karakteristiği açısından en iyi sonuç veren piston çanağı profili belirlenmiştir. 
Yapısal ve termal açıdan gerilmelerin incelenmesi ve bu gerilmelere bağlı olarak da 
yorulma analizlerinin gerçekleştirilmesi için yanma odasındaki piston üst yüzeyine 
gelen sıcaklıklar elde edilmiştir. 
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INVESTIGATION OF PISTON BOWL IN DIESEL ENGINES 

SUMMARY 

This study has been conducted in order to come up with piston crown proposals for 5 
cylinder diesel engines that are currently in production. Three new piston crowns 
designs were modelled along with the current design and their engine performance 
and emission effects were examined using a computational fluid dynamics (CFD) 
software called Converge. Compression ratio in all the combustion chambers were 
kept constant. This set up allowed us to measure the diffences in emission due to 
geometrical differences only. The rough part model was designed in Catia and 
converted into surfaces using Hypermesh. Before running the analysis, surface flaws 
and problem areas were corrected and prepared for analysis using Converge GUI 
software. Parameters needed to complete the flow analysis were defined in 
Converge.“Re-Normalizing Group” RNGturbulance model was picked 
as suggested by Han et al due to the more realistic results it gives by including the 
vortex effect during the flow. The fuel injection pattern used in Converge can 
immitate the spray breakup into droplets, collision and vaporization. Fuel injection 
process was modelled using droplet injection model. Kelvin-Helmholtz and 
Reyleigh-Taylor model was used for after spray breakup model. For the auto-
combustion process Shell model, for soot Hiroyasu model and for NOx emissions 
Zel’dovich mechanism was used. Five cylinder diesel engine running at 3500 RPM 
with 720° crankshaft angle was run at full load for the analysis and the results were 
visualized using the ENSIGHT software. The piston crown profile that gave the best 
combustion characteristic was defined. Temperatures at the top surface of the piston 
were obtained and used for examination of structural and thermal stresses and fatigue 
analysis due to these stresses. 
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1.  GĐRĐŞ 

Son yıllarda Hava kirliliğine karşı bilinçlenme ve sıkı emisyon normlarından dolayı 

motor üreticileri emisyonları düşürmek için araştırmalarını arttırmışlardır [1]. Dizel 

araçlar benzinli araçlara göre yaklaşık 40% verim üstünlüğüne sahip olduğundan 

çalışmalar genellikle dizel motorlar üzerine yapılmıştır. Dizel motorlarda yakıt 

püskürtme esnasındaki hava hareketleri hava-yakıt karışımı, yanma ve emisyon 

açısından çok önemli rol oynamaktadır [2]. Hava hareketlerini arttırmak ve yanma 

işlemini iyileştirmek için motor parametrelerini değiştirmeden emisyon değerlerini 

düşürebilen uygun yanma odası tasarımı yapmak mümkündür. Fakat yanma odası 

geometrisinin motor performansına, akış alanına ve hava-yakıt etkileşimine tesiri çok 

karmaşıktır. Literatürdeki sonuçlara bakıldığında optimize edilmiş bir yanma odası 

kabulu zordur. Çünkü her bir motorun karakteristiği ve enjeksiyon sistemi farklıdır 

[3].Otomotivde kullanılan direk enjeksiyonlu dizel motorları için yanma odasındaki 

piston, çanaklı, alt tarafı yumru şeklinde ve hava yakıt karışımını arttırmak için 

enjektörler çok nozulludur [3]. Bu tip yanma sistemi ilk kez 1934 yılında Đsviçreli 

Adolph Saurer adlı şirket tarafından tanıtılmıştır. Saurer, ufak bir yol ile silindir 

hacmine açıklığı bulunan yanma odalı yanma sisteminin keşfini yapmıştır. Bu sayede 

yanma odasına daha fazla hava sıkıştırmak mümkün olmuştur.Bu yanma odası 

sistemi sonrasında bir çok otomotiv şirketi tarafından da uygulamaya 

konulmuştur[4]. 

Buna ek olarak deneysel çalışmalar oldukça yüksek maliyetli laboratuar imkanları ile 

yapılabilmektedir. Motor deneyleri oldukça uzun zaman almakta ve ekonomik 

olmamaktadır. Deneysel çalışmaların sayısını ve maliyetini azaltmak amacıyla 

matematiksel modellerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu modeller 

termodinamik ve akışkanlar dinamiği temel denklemlerini içermektedir[5]. Son 

yıllarda motor simülasyonları için geliştirilen HAD kodları ve kullanılan yüksek 

performanslı bilgisayarlar, deneysel araştırmalardaki engellerin üstesinden 

gelmiştir.Yanma odası geometrileri analiz edilip deneysel çalışmalarla 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada Converge HAD kodları kullarak 5 silindirli dizel 

motor için 4 farklı yanma odası profili yanma karakteristiği açısından incelenecektir. 
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Geometri dışındaki parametrelerin sonuca etkisini engellemek için analizlerde sadece 

piston geometrisi değiştirilmiştir ve her bir yanma odasının sıkıştırma oranı sabit 

tutulmuştur. Çalışmaya yanma fazı da katılmıştır ve tam yük koşullarında 720 KMA 

koşturularak sonuçlar ENSIGHT programında görselleştirilmiştir. Analiz için 

kullanılan matematiksel modeller ikinci başlık altında detaylı olarak anlatılmıştır.  
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2.  MODELĐN TEORĐK ALTYAPISI 

Bu bölümde analizin arka planında çalışan sayısal çözücünün kullandığı 

denklemlerden kısaca bahsedilmiştir. 

2.1 Yönetici Denklemler 

 

Türbülanslı durumlar için yönetici denklemlerin çözümü yaklaşım ve basitleştirmeler 

yapılmadığı sürece oldukça karmaşıktır ve çok zaman almaktadır. Çeşitli yaklaşımlar 

yaparak hem çözüm zamanını kısaltmak hem de  çözüm işlemini kolaylaştırmak 

mümkündür. Bu basitleştirme yaklaşımlarından biri  değişkenlerin ortalama 

değeriyle salınım değerlerinin toplamı olarak göz önüne alındığı Reynolds ortalamalı 

Navier-Stokes denklemleridir. Bu yaklaşımda hız bileşenleri aşağıdaki gibi 

ortalamadeğerleriyle salınım değerlerinin (çalkantı) toplamı seklinde ifade edilirler 

[6]. 

 

iii uUu ′+=          (2.1) 

 
pPp ′+=          (2.2) 

 

Burada U ve P ortalama değerlerken, iu′ve p′salınan kısmı ifade eder. 

Bu denklikleri yönetici denklemlerde yerine yazacak olursak Reynolds Ortalamalı 

Navier-Stokes (RANS) denklemlerini elde etmiş oluruz [6]. 

2.1.1 Kütle ve momentum transferi 

Converge programında “momentum_solver” seçeneği 1 olarak ayarlanırsa 

momentum ve kütle korunum denklemleri çözülür. Momentum denklemindeki 

basınç gradyanının doğru çözümü için kütle ve momentum denklemlerinin ikisinin 

birden çözülmesi gerekmektedir. 

Kütle ve momentum transferleri için sıkıştırılabilir denklemler aşağıda verilmiştir. 
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i

i

u
S

t x

ρρ ∂∂
+ =

∂ ∂         
(2.3)

 

Ve 

i j iji
i

j i j

u uu P
S

t x x x

ρ σρ ∂ ∂∂ ∂
+ = − + +

∂ ∂ ∂ ∂
      

(2.4)
 

Burada stres tensörü aşağıdaki gibidir. 

2

3
ji k

ij ij

j i k

uu u

x x x
σ µ µ µ δ

 ∂  ∂ ∂ ′= + + −     ∂ ∂ ∂         
(2.5) 

 

Yukarıdaki denklemlerde, u hız, ρ yoğunluk, S kaynak terimi, P basınç, µ viskozite 

ve 
ijδ  kronecker delta olmaktadır. Eğer türbülans modelde aktif hale getirilirse, 

viskozite, türbülans viskoziteyle yer değiştirmektedir. 

2

,t

k
Cµµ µ ρ

ε
= +

        (2.6) 

Burada, C µ türbülans model sabiti, k türbülans kinetik enerjisi, ε türbülans yayılma 

hızıdır. 

2.3 ve 2.4 nolu denklemlerden görüldüğü gibi iki denklem de kaynak terimi 

içermektedir. Momentum denklemi için kaynak terimi, yerçekimi ivmesi ve kütle 

kaynaklarından gelmektedir 

Momentum ve kütlenin transferi hem sıkıştırılabilir hem de sıkıştırılamaz akışlarda 

çözülebilir.Sıkıştırılabilir akışlarda hal denklemi için basıncın hesaplanması da 

gerekmektedir.  Hal denklemi için iki seçenek vardır. Bunlar ideal gaz yasası ve 

Redlich-Kwong hal denklemidir. Đdeal gaz yasası  aşağıdaki gibi verilmiştir. 

P R
Z T

Wρ
 =             (2.7)

 

Burada R gaz sabiti, W moleküler ağırlık ve Z sıkıştırılabilirlik oranı ( ideal gaz 

yasası için 1.0) Redich-Kwong hal denklemi için sıkıştırılabilirlik oranı, sıcaklık, 

basınç,  kritik sıcaklık ve kritik basıncın fonksiyonudur ve aşağıdaki gibidir. 
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( ) 3/2

0.42748

0.08664 0.08664
r

r r r

v
Z

v v T
= −

− +
     (2.8)

 

 

Burada rv indirgenmiş spesifik hacim: 

c
r

c

P v
v

RT
=

         (2.9)
 

Ve rT indirgenmiş sıcaklık: 

r

c

T
T

T
=

         (2.10)
 

Burada cT kritik sıcaklık, cP kritik basınç ve v  spesifik hacimdir. 

2.1.2 Enerji transferi 

Converge programında enerji denklemi “energy_solver” seçeneği 1 olarak 

ayarlanırsa çözülmektedir. Kullanıcı enerji denklemini hem sıkıştırılabilir hem de 

sıkıştırılamaz olarak çözdürebilir. Enerji denklemi momentum ve kütle 

denklemleriyle beraber veya bağımsız çözülebilir. Eğer enerji denklemi memontum 

ve kütlesiz çözülürse enerji denklemi ısıyayımı içermez [6]. 

Enerji denklemi sıkıştırabilir form için aşağıdaki ifadede verilmiştir. 

j j j m
ij m

mj j j j j j j

u e u u Ye T
p K D h S

t x x x x x x x

ρρ
σ ρ

   ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + + +      ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

∑
(2.11)

 

Burada ρ yoğunluk, mY  m türü için kütle kesri, D kütle difüzyon kaysayısı, S kaynak 

terimi, P basınç, e spesifik iç enerji, K iletkenlik, mh  türlerinin entalpisi, 
ijσ stres 

tensörü, T sıcaklık olmaktadır. Eğer türbülans model aktif hale getirilirse, iletkenlik 

türbülans iletkenlik ile yer değişmektedir. 

Pr
t

t pK K c
µ

= +
        (2.12)

 

Burada Pr Prandtl sayısı ve tµ türbülans viskozitesidir. 
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Ayrıca difüzyon ve konveksiyon terimlerinden başka, enerji denklemi 4 ek terim 

daha içermektedir. Đlk olarak, kullanıcıya özel enerji kaynağı, kimyasal 

kaynak(yanma gibi) ve türbülans yayımı oluşturmak için kaynak terimi 

eklenmektedir. Đkincisi, sıkıştırma ve genişleme için basınç terimi , /j jP u x− ∂ ∂

eklenmektedir. Üçüncüsü, kinetik enerjisinin ısı içine yayılımını oluşturan viskoz 

dağılım /ij j ju xσ− ∂ ∂ dır. Son olarak, türlerin difüzyonundan kaynaklanan enerji 

transferi için oluşturulan tür difüzyon terimidir.  

Converge programında başlangıç sıcaklığı iki farklı yolla ayarlanmaktadır. Birincisi, 

eğer sıcaklık uniformsa başlangıç sıcaklığı initialize.in dosyasında “temp_init” olarak 

ayarlanmaktadır. Đkincisi, eğer sıcaklık alana göre değişiklik gösteriyorsa, sıcaklık 

eşleme (mapping) olarak ayarlanaktadır.  

2.1.3 Türlerin transferi 

Converge programında türlerin transfer denklemi inputs.in dosyasındaki 

“species_solver” özelliği 1 olarak ayarlanarak aktif hale getirilmektedir. Etki 

alanındaki bütün türlerin kütle kesiri tür transfer denklemi ile çözülmektedir. Tür 

kütle kesiri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır [6]. 

m m
m

tot tot

M
Y

M

ρ
ρ

= =
        (2.13)

 

Burada mM hücredeki m türünün kütlesi, totM hücredeki toplam kütle, mρ  m 

türünün yoğunluğu, totρ hücrenin yoğunluğudur. Ürünlerin denklemi kendi başına 

çözüleceği gibi diğer transfer denklemleriyle birlikte de çözülmektedir. Eğer 

momentum çözülmezse, konveksiyon ürünlerin transfer denklemi için 

önemsenmemektedir. 

Türlerin korunum denklemi sıkıştırılabilir form için aşağıdaki sekildedir. 

j mm m
m

j j j

u Y
D S

t x x x

ρρ
ρ

 ∂∂ ∂∂
+ = +  ∂ ∂ ∂ ∂        (2.14)

 

Burada 

m mYρ ρ= olmaktadır. 
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Üstteki eşitlikte u hız, ρ  yoğunluk, mρ türlerin yoğunluğu, mY  m türleri için kütle 

kesri, D kütle difüzyon katsayısı ve S kaynak terimi olmaktadır. Moleküler kütle 

difüzyon katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. 

v
D

Sc
=

         (2.15)

 

Burada Sc Schmidt sayısıdır. Eğer türbülans model aktif hale getirilirse, türbülans 

kütle difüzyon katsayısı aşağıdaki gibi verilmektedir. 

t
t

t

v
D

Sc
=

         (2.16)

 

Burada tSc türbülans Schmidts sayısıdır. Türlerin denklemindeki kaynak terimi 

buharlaşma, kimyasal reaksiyonlar (yanma) ve diğer alt modeller için 

oluşturulmuştur. 

Converge programında türler iki farklı şekilde başlatılmaktadır. Birincisi, eğer türler 

alanda uniform ise, initialize.in dosyasıyla başlatılmaktadır. Bunu yapmak için de 

türlerin ismi ve kütle kesri belirtilmelidir. Tür isimleri “mech.dat” dosyasında 

olmalıdır. Eğer türler alanda değişkenlik gösteriyorsa eşleme (mapping) yapılmalıdır. 

2.1.4 Pasif transferi 

Diğer transfer denklemlerinin (kütle,memontum, enerji v.b.) etkilenmeyeceği taşıma 

basamağıdır. Đs modeli gibi modelleri aktif hale getirmek için pasiflerin eklenmesi 

gerekmektedir. Ek olarak, pasifler sıvı akışını izlemesi için eklenmektedir. Örneğin, 

motorda pasifler taze emme havasının yanma odasına girmesini izlemek için 

eklenmektedir [6].   

Converge programında pasiflerin denklemleri inputs.in dosyası yerine initialize.in 

dosyasındaki “numpassive” özelliği 0 dan büyükse çözülmektedir. 

Sıkıştırılabilir form için pasif  basamaklı transfer denklemi aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. 

i

j j i

u
D S

t x x x

ρ φρφ φ
ρ

 ∂∂ ∂ ∂
+ = + ∂ ∂ ∂ ∂        (2.17)
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Burada, u hız, ρ  yoğunluk, D difüzyon katsayısı S kaynak terimi ve φ pasif skalar 

olmaktadır. Difüzyon katsayısı aşağıdaki gibi verilmektedir. 

v
D

Sc
=

         (2.18)

 

Burada Sc Schmidt sayısıdır. 

Converge programında pasifler ürünlerdeki gibi başlatılmaktadır. Eğer pasifler alanın 

bir fonksiyonu değilse, initialize.in dosyasıyla başlatılmaktadır. Bunu yapmak için de 

pasiflerin ismi ve pasif oranı belirtilmelidir. Eğer pasifler alanda değişkenlik 

gösteriyorsa eşleme (mapping) yapılmalıdır. 

2.2 Türbülans Modeli 

Kütle ve Momentumun  korunumu için Sıkıştırılabilir RANS denklemleri [6]: 

0j

j

u

t x

ρρ ∂∂
+ =

∂ ∂
        (2.19)

 

Ve 

�( )2

3
i j ji i k

ij i j

j i j j k j

u u uu u uP
u u

t x x x x xi x x

ρρ
µ µ δ ρ

  ∂ ∂∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂
′ ′+ = + + − + −   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

ɶ ɶ ɶɶ ɶ ɶ

 (2.20)

 

Favre ortalamsı,∼ , hız için aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:  

i
i

u
u

ρ
ρ

=ɶ
         (2.21)

 

Denklemlerin ortalama değeri Reynolds stresi oluşturmaktadır. Reynolds stresi 

türbülansın etkisini temsil etmektedir. Reynolds stresi,
ijτ  : 

�
ij i j

u uτ ρ ′ ′= −
         

(2.22)

 

Denklemindeki son terimleri içermektedir. Reynold stresi nolu denklemin elde 

edilmesi için modellenmesi gerekmektedir. k ε−  ve RNG moldelleri için Reynold 

stresi: 
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� 2
2

3
i

ij i t ij ij tj

i

u
u u S k

x
τ ρ µ δ ρ µ

 ∂
′ ′= − = − + ∂ 

ɶ
,     

(2.23)

 

tµ türbülans vizkositesi : 

2

,t

k
Cµµ ρ

ε
=

         (2.24)

 

Türbülans kinetik enerjisi, k, stres tensörünün yarısı olarak ifade edilmektedir. 

�1

2 i j
k u u′ ′= ,         

(2.25)

 

C µ , herhangi bir akış için değiştilebilen model sabiti, ε  türbülans kinetik enerji 

yayılma hızıdır. Ek olarak 
ijS simetrik deformasyon tensörü aşağıdaki denklem gibi 

tanımlanabilir. 

1

2
ji

ij

j i

uu
S

x x

 ∂∂
= +  ∂ ∂ 

ɶɶ

        (2.26)

 

Yönetici denklemler olarak tanımlanan süreklilik,memontum ve enerjinin korunum 

denklemleri akışın laminar olduğu durumlarda geçerlidir. Akışta türbülansın varlığını 

da dikkate alacak olursak türbülans değerlerindeki transport katsayıları, türbülans 

salınım değerlerinin neden olduğu ek taşınımlardan dolayı, laminar değerden daha 

büyük türbülans değerleriyle değiştirelebilirler. Bu yüzden 2.23 nolu denklemdeki 

transfer viskozitesi tµ değerine ek olarak ısı iletim katsayısı ve bileşen difüzyon 

katsayısı terimleri de kullanılmaktadır. 

1
t tD

Sc
µ =  

           (2.27)

 

1

Prt t pK Cµ =  
          (2.28)

 

Burada Sc Schmith sayısı, Pr Prandtl sayısı, Dt türbülans bileşen difüzyon katsayısı, 

Kt türbülans ısı iletim katsayısıdır. 

k ε−  ve RNG k ε− modellerinde  2.24 nolu türbülans viskozite denklemini elde 

etmek için transfer denklemleri gerekmektedir. Bunlar türbülans kinetik enerji ve 
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türbülans kinetik enerji yayılma hızıdır. k türbülans kinetik enerji denklemi 

aşağıdaki ifadeye eşittir. 

Pr
i i

ij s

i i j k j

u k uk k
S

t x x x x

ρρ µ
τ ρε

∂ ∂∂ ∂ ∂
+ = + − +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
    (2.29)

 

Türbülans kinetik enerji yayılma hızı ε aşağıdaki denklem gibi tanımlanabilir. 

( )
3 1 2

Pr
i i i

ij s s

i j j i j

u u u
c c c c S R

t x x x x x k
ε ε ε

ε

ρ ερε µ ε ε
ρε τ ρε ρ

   ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂
+ = − + − + −      ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     

          (2.30)
 

Burada k ε−  modeli için R=0 iken Re-Normalized Group Turbulance Model olarak 

bilinen RNG k ε− modeli için R katsayısı aşaıdaki şekilde tanımlanmaktadır. 

( )
( )

3 2
0

3

1 /

1

C
R

k

µη η η ε
βη

−
=

+
       (2.31)

 

Bu denklemdeki η  değeri: 

ij

k
Sη

ε
=

         (2.32)

 

Olarak tanımlanır. 

k ε− türbülans model katsayıları standart veya RNG versiyonuna göre 

değişmektedir. Çizelge 2.1 de bu iki model için de katsayılar verilmiştir. 

Çizelge 2.1 :Türbülans model katsayıları [6].
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2.3 Kimyasal Reaksiyonlar 

Yanma modellerinde detaylı bir kimyasal araştırma için SAGE modeli Converge 

içerisine dahil edilmiştir. Aşamalı kimyasal reaksiyon mekanizması Turns (1996) 

tarafından aşağıdaki formda ifade edilmiştir [6]. 

, ,
1 1

M M

m r m m r m

m m

v vχ χ
= =

′ ′′⇔∑ ∑   r =1,2,......R      

(2.33)

 

'
,m rν ve ''

,m rν reaktan ve ürünler için stokyometrik katsayılar, türler için m, reaksiyon 

için r ve mχ  m türü için kimyasal sembolü ifade eder. M türü için net üretim oranı; 

,
1

M

m r r

r

v qω
=

= ∑ɺ     m = 1,2,.....,M      

(2.34)

 

'' '
, , ,m r m r m rν ν ν= −

        
(2.35)

 

Rth reaksiyonu için qi gelişim oranı değişkeni, 

[ ] [ ]
' ''

, ,

1 1

m r m r

M M
v v

r fr m rr m
m m

q k X k X
= =

= −Π Π
      (2.36)

 

[ ]mX m türleri için molar konsatrasyon, 
frk ve rrk r reaksiyonu için ileri ve geri oran 

katsayılarıdır. SAGE de ileri oran katsayısı Arrhenius form olarak açıklanmıştır. 

( / )r ur E R Tb

fr rk A T e
−=

        
(2.37)

 

rA  çarpışma frekansı faktörü, brsıcaklık eksponansiyeli, Er aktivasyon enerjisi, Ru 

ideal gaz sabiti. Ek olarak geri oran sabiti Kcr denge sabitinden hesaplanabilir: 

/rr fr crk k K=
         (2.38)

 

Kütle ve enerjinin korunum denklemleri hesaplanabilir hücre için çözülebilir. 

Denklemler: 

[ ] .
m

m

d X

dt
ω=

         (2.39)
 

Ve 
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[ ] ,

( )

( )

m m

m

m p m

m

dP
V h

dT dt

dt X c

ω−
=

∑
∑

ɺ

       

(2.40)
 

mωɺ  2.39 denkleminden elde edilir. 
mh  ve ,p mc  molar spesifik entalpi ve m türleri için 

molar özgül sıcaklık.Yukardaki denklemler Converge deki her bir zaman adımında 

çözülüp türler anında güncellenmektedir. 

2.4 Kirletici Oluşum Modellemeleri 

Converge hem is hem de NOx üretimi için alt modelleri içerir. 

2.4.1 Genişletilmiş Zel’dovich mekanizması 

Genişletilmiş Zel’dovich mekanizması Heywood(1988) tarafından 

NOoluşumunuhesaplamak adına sunulmuştur. Mekanizmadaki reaksiyonlar sırasıyla 

verilmiştir [6]. 

  (R1)     (2.41) 

  (R2)     (2.42) 

Zel’dovich mekanizmasına göre O2  den 2O oluşunca zincir teşkil eden radikallerde 

NO doğmaktadır.Üçüncü reaksiyon stokyometrik karışıma yakın ve zengin yakıt 

karışım durumları içindir. 

  (R3)     (2.42) 

Üçüncü tepkimedeyakıtın oksitlenme tepkimelerinde önemli rol oynayan OH ve H 

radikallerinin NO oluşumunda da belirleyici etken olduğu görülmüştür. 

R1-R3 reaksiyonları için oran sabitleri : 

13
1, 7.6 10 exp( 38,000 / )R fk T= × −

      
(2.43) 

13
1, 1.6 10R rk = ×

        
(2.44) 

9
2, 6.4 10 exp( 3,150 / )R fk T T= × −

      
(2.45) 

9
2, 1.5 10 exp( 19,500 / )R rk T= × −

      
(2.46) 
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13
3, 4.1 10R fk = ×

        
(2.47) 

14
3, 2.0 10 exp( 23,650 / )R rk T= × −

      
(2.48) 

“f” indisi ileri reaksiyonlar için “r” indisi ise tersine reaksiyonları temsil etmektedir. 

Oran katsayılarının birimi 3 1 1cm gmol s− − ’dir. 

Buna göre NO için formasyon oranı aşağıdaki gibi yazılabilir. 

[ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]

[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]

1, 2 1, 2, 2

2, 3, 3,

R f R r R f

R r R f R r

d NO
k O N k NO N k N O

dt

k NO O k N OH k NO H

= − +

− + −    
(2.49) 

[ ]NO  NO konsantrasyonunu gmolcm-3 olarak ifade etmektedir. 

2.4.2 Hiroyasu modeli 

Đs kütlesinin, sM , üretimi, Hiroyasu ve Kadota(1976) tarafından is kütle oluşum 

oranı 
sfMɺ ve is kütle oksidasyon oranı 

soMɺ farkından belirtilmektedir [6]. 

s
sf so

M
M M

t

∂
= −

∂
ɺ ɺ

        
(2.50) 

Burada oluşum oranı aşağıda şekilde üretilmektedir. 

sf formM SF M= ×ɺ
        

(2.51)  

Ve 

0.5 exp( / )sf sf uSF A P E R T= −
       

(2.52) 

2.51 ve 2.52 nolu denklemlerde, 
formM is oluşum ürünlerinin kütlesi (genellikle yakıt 

buharı) (gram), P hücre basıncı (bar),  uR ideal gaz sabiti (cal K-1gmol-1), T hücre 

sıcaklığı (K), 
sfE aktivasyon enerjisi (calgmol-1) ve 

sfA  Arrhenius sabitidir. (s-1bar-

0.5)  

Đs oksidasyonunu modellemek için, Nagle ce Strickland-Constable modeli (1962) 

kullanılmıştır. Yüzey kimyasını kapsayan daha çok reaktif “A” bölgesi ile daha az 

reaktif “B” bölgelerine bağlı olan iki mekanizmalı karbon oksidasyonunu dikkate 

alınmıştır.  
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2

2

2

(1 )
1

A O

total B O

z O

K P
R X K P X

K P

 
= + −  + 

( )2 1gmol carboncm s− −−
  

(2.53) 

Burada A bölgesinin oranı olmaktadır. 

2

2
( / )

O

O T B

P
X

P K K
=

+
        

(2.54) 

Yukarıdaki denklemde 
2OP kısmi oksijen basıncı (atmosfer basıncı) K değeri ise oran 

sabitleridir. 

20exp( 30000 / )A uK R T= −  2 1 1( )gmol carboncm s atm− − −−    (2.55) 

4.46exp( 15,200 / )B uK R T= −  2 1 1( )gmol carboncm s atm− − −−   (2.56) 

51.51 10 exp( 97, 000 / )T uK R T= × −  2 1 1( )gmol carboncm s atm− − −−   (2.57) 

21.3exp( 4,100 / )Z uK R T= −  1( )atm−

     (2.58) 

Eğer is parçacıkları küresel ve uniform olarak kabul edilirse, oksidasyon için yüzey 

alanı aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

2
,

6 s
p soot s

s s

M
S N D

D
π

ρ
= =

       
(2.59) 

Burada ,p sootN is parçacıklarının toplam sayısı, 
sD nominal is parçacık çapı (cm), 

sM toplam is parçacık kütlesi, sρ is yoğunluğu (g/sm3).  Böylelikle oksidasyon oranı 

aşağıdaki denklemi ile tanımlanmaktadır. 

6 s
so total c total c

s s

M
M SR MW R MW

Dρ
= =ɺ  1( )g carbons−−    (2.60) 

Burada cW karbonun moleküler ağılığıdır. Eğer ölçekleme katsayısı Aso sonraki 

denkleme ilave edilirse is oksidasyon oranı aşağıdaki şekilde ede edilir. 

6 s
so so total c

s s

M
M A R MW

Dρ
=ɺ        (2.61)  

2.61 nolu denklem küçültülmüş olarak yeniden yazılırsa: 

so sM SO M= ×ɺ         (2.62) 

Ve 
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6
so total c

s s

SO A R MW
Dρ

=
       

(2.63) 

2.51 ve 2.62 nolu denklemler kullanılarak 2.50 nolu denklem birinci dereceden lineer 

denklem olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. 

s
s formSO SF

dt

ρ
ρ ρ

∂
+ =        (2.64) 

Yukarıdaki denklem sabit katsayılar metodu ile integre edilebilir. Hesaplamalı zaman 

adımının dt sonundaki is ürünlerinin yoğunluğu 1n

sρ + aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

1 exp( )formn

s

SF
C SOdt

SO

ρ
ρ + = + −

      
(2.65) 

Đntegral  sabiti C, is ürünlerinin yoğunluğu Hesaplamalı zaman adımının 

başlangıcında  n

sρ değerine eşit olursa belirlenmektedir. C için sonucu çıkartılırsa: 

1 exp( )form formn n

s s

SF SF
SOdt

SO SO

ρ ρ
ρ ρ+  

= + − − 
      

(2.66) 

Yukarıdaki denklem başlangıç ve sondaki zaman adımındaki is yoğunluğunun 

farkıyla yazılabilmektedir. 

1 [1 exp( )]formn n n n

s s s s

SF
SOdt

SO

ρ
ρ ρ ρ ρ+  

− = − − + − − 
 

    (2.67) 

2.67 nolu denklem Converge programında her bir hesaplanacak hücredeki is 

yoğunluğunun bütün zaman adımlarında güncellenmesinde kullanılmaktadır.  

Yukarıdaki is modeli hem “Shell+CTC hem detaylı kimyasal modellerinde 

kullanılmıştır. Eğer Shell+CTC model kullanılırsa, is oluşum ürünü yakıt buharıdır. 

Alternatif olarak, kullanıcı eğer detaylı kimya kullandıysa ürün oluşumu için iki 

seçeneği olmaktadır. Eğer “soot_form_flag” seçeneği 0 olarak ayarlanmışsa, is 

oluşumu ürünleri olarak hidrokarbon ürünlerinin toplamı kullanılmıştır. Diğer 

taraftan “soot_form_flag” 1 olarak ayarlanmışsa, C2H2 is oluşum ürünü olarak 

kullanılmıştır. Eğer ikinci seçenek kullanılırsa, C2H2 kimyasal mekanizmaya dahil 

edilmesi gerekmektedir. 
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2.5 Yakıt Demeti Parçalanma Modeli 

Converge programıyla yapılan analizde dizel yakıt demetini temsil etmek için KH-

RT (Kelvin-Helmhotz, Rayleigh-Taylor) parçalanma modeli kullanılmıştır. 

2.5.1 Kelvin-Helmholtz parçalanma modeli 

Kelvin-Helmholtz kararsızlığı sıvı jeti kararlılık analizi temel alınarak Reitz ve 

Bracco tarafından ifade edilmiştir. Analiz, r0 çapındaki  silindirik, viskoz sıvı jetinin 

dairesel ağızdan U hızıyla çıkarak durgun sıkıştırılamayan yapışkan olmayan 
gρ  

yoğunluğundaki gaz içine girmesini ifade etmektedir. Sıvı lρ yoğunluğu ve lµ

viskozitesine sahiptir ve jet ile hareket eden silindirik polar koordinat sistemi 

kullanılmıştır. Dalga modeline göre parçalanma, yakıt jeti yüzeyindeki 

kararsızlıklardan dolayı meydana gelmektedir ve yüzeyden parçalanan damlacıklar 

analiz edilmektedir. Yakıt püskürtme durumu yüksek hızlardaki yakıtın sabit yakıt 

jetine hareket etmesi olarak gösterilmektedir. 

Sıvı ve gaz hareketinin tanımı için mekanik ilişkiler linearize hidrodinamik 

denklemler ile birleştirilmiştir. Sonuç hareket denkleminin akış ve potansiyel 

fonksiyona dönüştürülmesiyle bulunmaktadır [7]. 

2 2 1 0 1 0 1 0
2 2

0 0 0 0 1 0

2 2
2 2 1 0

02 2 2
0 0 0

2 2 2
1 0 0 0

2 2
0 0 1 0

( ) ( ) ( )2
2

( ) ( ) ( )

( )
(1 )

( )

( ) ( )

( ) ( )

l

l

g

l

kr I kr LrkL
w v k w

I kr k L I kr I Lr

I krk L k
r k

r L k I kr

I kr K kri L k
W

k L k I kr K kr

σ
ρ

ρ ω
ρ

 Γ Γ
+ − = + 

 −
− + + 

 − −    +        

(2.68) 

I ve K terimleri Bessel fonksiyonları, ω  dalga büyüme oranı, k dalga sayısı, lv sıvı 

viskozitesidir. 

Bu fonksiyon yüzeydeki en hızlı büyüyen dalganın dalga boyu ve frekansını elde 

etmek için bulunmuştur (Reitz,1987). Kararsız tedirginliğin maksimum  dalga boyu 

ve büyüme oranı aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

0.7

lg 1.67 0.6

9.02 (1 0.45 )(1 0.4( ) )

(1 0.865 )
o

da a

r Z T

We

+ +
Λ =

+      
(2.68) 
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1.5

lg 0.6 3
0

0.34 0.385

(1 )(1 1.4 )da a

l

We

Z T r

σ
ρ

+
Ω =

+ +
      

(2.69) 

Yukarıdaki denklemlerde We  Weber sayısıdır ve aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

2
0 /g rWe u rρ σ=

        
(2.70) 

Burada 
ru gaz ve sıvı arasındaki bağıl hız,σ  sıvının yüzey tensörüdür.Ohnesorge 

sayısı Z, sıvının Weber sayısı lWe ile / Rel lZ We= olarak tanımlanmaktadır. Taylor 

sayısı T, ise T Z We=  ile ifade edilmektedir. 

KH modelinde, Artan yüzey tedirginlikleri sonucunda en kararsız olan parça 

yüzeyden koptadır ve r çapında damlacık oluşturmaktadır [6]. 

0 lgda ar B= Λ
         

(2.71) 

Burada 0B model sabitidir ve Reitz’in (1987) çalışmaları temel alınarak 0.61 olarak 

alınmıştır. KHΛ  ise en kararsız tedirginliğin dalga boyudur. Kopan damlacıkların 

değişim oranı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

0 0

lg

( )

da a

dr r r

dt τ
−

=  ( )0r r≥
       

(2.72) 

Buradaki parçalanma süresi ise: 

1 0

lg lg

3.788
KH

da a da a

B r
τ =

Λ Ω
        

(2.73) 

B1 model katsayısıdır. Bu katsayı parçalanma süresine bilinmeyen başlangıç 

koşulları nedeniyle eklenmektedir ve nozuldaki L/D oranı, enjektördeki türbülans, 

yüksek püskürtme basınçları sonucu oluşan kavitasyonlar gibi parametrelerden 

etkilenmektedir. B1 katsayısı en düşük olarak 1.73 alınmaktadır ve bazı 

hesaplamalarda 60’a kadar çıkabilmektedir. 

 

 

 

 



18 
 

2.5.2 Rayleigh-Taylor parçalanma modeli 

KH parçalanma mekanizmasına ek olarak, Rayleigh-Taylor (RT) kararsızlığı 

damlacık parçalanması için sorumludur ve damlacıkların yüksek bağıl hızları 

nedeniyle aerodinamik kuvvetler etkisi altında parçalanmasını temsil etmektedir. 

Kararsız RT dalgaları sürtünme kuvvetinin büyüklüğünden dolayı damlacıkivmesini 

kaybetmekte ve kararsız RT dalgaları oluşmaktadır [5]. 

2

, 2
0

3

8
g i

D i d i d D

l

U
F M a M C

r

ρ

ρ
= =

      
(2.74) 

Burada ,D iF  sürtünme kuvveti, 
ia damlacığın sahip olduğu ivme, dM damlacık 

kütlesi, DC sürtünme katsayısı olmaktadır. RT parçalanma modeli hem gaz hem de 

sıvı için vizkoziteyi ihmal etmektedir (Ricard et al.,1997). Eğer viskozite ihmal 

edilirse, RT kararsızlıkları için en hızlı büyüyen dalgaboyu aşağıdaki gibi 

olmaktadır.(Xin et al.,1998) 

3
2

( )
RT

l ga

σ
π

ρ ρ
Λ =

−
       

(2.75) 

Ve ilgili büyüme oranı: 

3/2
( )2

27

l g

RT

l g

a ρ ρ

ρ ρσ

 − Ω =
+

      

(2.76) 

Senecal et al. (2007) tarafından ifade edilen viskozitenin de içinde olduğu standart 

RT modeli Converge püskürtme modeli tarafından kullanılmıştır ve damlacıkların 

hızlı ivme kaybında büyük etkisi olduğu görülmüştır. RT büyüme oranı vizkozite 

eklendiğinde aşağıdaki gibi olmaktadır (e.g.,Joseph et al.,1999). 

2
3

2 4l g l g l gRT
RT RT RT RT

l g l g l g l g

k
k k a k

µ µ ρ ρ µ µσ
ω

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ

     + − +
= − + − +          + + + +      (2.77)   

Burada RTk dalga sayısını temsil etmektedir. 

Converge programında dalga sayısı maksimum büyüme oranı ( )2 /RT RTK π= Λ
ile 

ilgili olarak çözülmektedir. Daha sonra RTK değeri maksimum büyüme oranını, RTΩ , 

bulmak için 2.77 denkleminin içine eklenmektedir. 
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3
l g RT

RT RT

l g l g

k
k a

ρ ρ σ
ω

ρ ρ ρ ρ

 −
= −  + +        (2.78) 

      

2.5.3 KH-RT parçalanma uzunluk modeli 

Daha önceki bölümlerde her iki model de sıvı ve gaz kararsızlıklarının mekanizması 

anlatılmıştır. Buna ek olarak bu iki model de hem ayrı ayrı kullanılabilir hem de ikisi 

bir arada koşturulabilmektedir. Bu iki modeli de beraber koşturabilmek, KH-RT 

parçalanma uzunluğu modeli ile mümkün olmaktadır. Eğer KH-RT parçalanma 

uzunluk modeli aktif hale getirilirse, Parçalanma uzunluğu aşağıdaki şekilde ifade 

edilmektedir. 

0
l

b bl

g

L C d
ρ
ρ

=         (2.79) 

Aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi sadece KH kararsızlıkları merkezdeki 

parçanlamalardan sorumlu olmaktadır. KH-RT mekanizması ise parçalanma uzuluğu 

önünde etkin olmaktadır. 

 

Şekil 2.1 :Parçalanma uzunluğu [6]. 

Yukarıda anlatıldığı gibi, KH parçalanma zaman sabiti Bl herbir enjektör için 

farklılık göstermektedir. Bl değeri 5 ile 100 arasında değişmekte ve küçük değerler 
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hızlı parçalanmaya sebep olmaktadır. Denklem 2.79 deki parçalanma uzunluk sabiti, 

blC , Senecal (2000) tarafından ifade edilmiştir. Limitteki yüksek gaz Weber 

sayılarını ve 0lµ = olduğunu göstermiştir. 

0
l l

KH

l

B
r

U

ρ
τ

ρ
=

        

(2.80) 

Yukarıdaki eşitliği parçalanma uzunluğunun çıkarımında kullanırsak: 

KH KHL Uτ= , 0
l

KH l

g

L B r
ρ
ρ

=       (2.81) 

Eğer 11.52 nolu denklemi 2.81 denklemi ile karşılaştıracak olursak aşağıdaki 

eşitliğin oluştuğu görülecektir. 

/ 2bl lC B=          (2.82) 

 

Şekil 2.2 :KH-RT model örneği[8]. 

2.6 Damlacık Çarpışması 

Đki damlacığın çarpışması birleşmeye veya hız düşüşüne sebep olmaktadır. Çarpışma, 

etki parametresi tarafından kontrol edilmektedir. Eğer etki parametresi kritik etki 

parametresinden büyükse damlacıklar birleşir, eğer küçükse damlacıklar boyut ve 

sıcaklıklarını korurlar fakar hız düşüşüne uğramaktadırlar. Kritik etki parametresi 

aşağıdaki gibi gösterilmektedir [9]. 
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3 2

2 2 2

1 1 1

1
2.4 2.7cr

r r r
b

We r r r

      
 = − +     
             

(2.83) 

Burada Weber sayısı, We , hız farkı ve sıcaklık parametresi tarafından verilmiştir. 

( )
1 2l l

l l

v v r
We

T

ρ

α

−
=

� �

        

(2.84) 

3 3
1 2

3 3
1 2

l l
d

r T r T
T

r r

+
=

+         
(2.85) 

Buradaki lα  sıvı yüzey stresini temsil etmektedir. 

2.7 Damlacık Buharlaşma        

Frossling denklemine göre, damlacık çap değişim oranı aşağıdaki gibi verilmektedir 

[9]. 

( ) ( ) *

*

ˆ

2 1

air l l
d

d l

D T Y Y
R Sh

r Y

ρ

ρ
−

=
−        

(2.86) 

dSh kütle transferi için Sheerwood sayısı, 
lY damlacık yüzeyindeki yakıt buhar kütle 

kesrini sembol etmektedir.Sheerwood sayısı aşağıdaki denklemde tanımlanmıştır. 

1/ 2 1/3 ln(1 )
(2.0 0.6 Re ) d

d d d

d

B
Sh Sc

B

+
= +

     
(2.87) 

( )
( )
ˆ

ˆ

air

d

air

T
Sc

D T

µ

ρ
=

        

(2.88) 

*

*1
l l

d

l

Y Y
B

Y

−
=

−          
(2.89) 

Damlacık yüzeyindeki kütle kesrini aşağıdaki şekilde elde edilmektedir. 

*

0

( )

1
( )

l
l d

l

v d

W
Y T

P
W W

P T

=
 

+ − 
        

(2.90) 

Damlacık yüzeyindeki enerji akısı nedeniyle oluşan sıcaklık değişim oranı denklemi 

aşağıdaki gibi yazılmaktadır. 
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3 2 24
4 ( ) 4

3d l d d d dr cT r RL T r Qρ π ρ π π− =ɺ

     
(2.91) 

Buradaki ısı iletim oranı dQ aşağıdaki denklemle verilmiştir. 

ˆ( )( )

2
air d

d d

K T T T
Q Nu

r

−
=

       
(2.92) 

Sıcaklık oranı denklemindeki gizli ısı aşağıdaki denklemde verilmiştir. 

( )
( ) ( ) ( )d v d

d l d l d

l d

RT P T
L T l T l T

W ρ
= + − −

     
(2.93) 

Aerodinamik sürükleme ve yerçekimi kuvvetinden dolayı damlacık ivmesi F katkı 

yapmaktadır.  

3
( )

8
D

d

u u v
F u u v C g

r

ρ
ρ

′+ −
′= + − +

� � �
� � � � �

     
(2.94) 

Buradaki DC  

2/324
(1 1/ 6Re ,Re 1000

Re

0.424,Re 1000

d d

dD

d

C

 + 〈
= 

 ≥       

(2.95) 

Sonuç olarak püskürtme kaynak terimi,  gaz fazında kütle,momentum ve enerji 

denklemleriyle ifade edilebilir (zaman ve mesafe olarak). 

24 . . . .s
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2.8 Duvar Film Modeli 

Tanecik bazlı duvar filmi, akışın katı yüzeylerindeki etkileşimini modellemek için 

Converge programında kullanılmaktadır ve içten yanmalı motor analizlerinde 

kullanılmak üzere tanımlanmış özel bir sınır koşuludur. Böylece, yanma odasına 

gönderilen dizel yakıtın yanma odası duvarında oluşturduğu ince duvar filmi 

modellenerek akışın gerçekleşeceği yanma odası duvarındaki türbülans, hız ve basınç 

gibi değişkenlerin bulunmaktadır. Örnek olarak, Duvar yüzeyi α üzeründeki film 

kalınlığı aşağıdaki sekilde tanımlanmıştır. 

,

p

p

i

V

h
A

α
α

=
∑

         

(2.100) 

Burada Vp , hacmi,p,tanecik , ,iAα yüzeyin projeksiyon vektör yüzeyidir. Model ile 

ilgili daha detaylı bilgiye  [6] den ulaşılabilir. 

 

Şekil 2.3 :Duvar-Film Modelinin şematik görünüşü [10]. 
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3.  HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DĐNAMĐĞĐ VE UYGULAMALARI  

3.1 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 

Hesaplamalı AkışkanDinamiğini (HAD), doğadaki akışkan davranışlarının 

matematiksel fizik temelinde ve sayısal yöntemlerle benzetiminin yapılması işidir 

[11]. 

Yüksek hızlı bilgisayarların geliştirilmesiyle karmaşık akış problemlerinin 

çözülmesinde bilgisayar kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir. Đşte bu noktada HAD, 

temel akış problemleriyle bilgisayar teknolojisi arasında bir köprü görevi 

görmektedir. HAD tekniği endüstriyel veya endüstriyel olmayan birçok uygulama 

alanında kullanılmaktadır. Bu uygulama alanının bazı örnekleri [12]: 

• Uçakların ve kara araçların aerodinamiğinde 

• Denizaltıların ve gemilerin hidrodinamiğinde 

• Đşletme maliyetlerinin düşürülmesi için enerji (güç) santrallerinde 

• Hava tahmini için meteorolojide 

• Rüzgar yüklemesi ısıtma havalandırma için binaların iç ve dış çevresinde 

• Yanma sistemleri modellemesinde 

Bu gibi HAD ın kullanıldığı alanlara pek çok örnek verilebilir. Bu projede HAD’ın 

motor içindeki yanma karakteristiği uygulamaları incelenecektir.  

Her üründe olduğu gibi yanma odasının performansının henüz tasarım 

aşamasındayken bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece performansı düşüren 

etkenler tasarım aşamasında tespit edilerek en iyi performansa sahip sonuçlar elde 

edilebilir. Bunun için her tasarım için istenilen performans deneyler yardımıyla tespit 

edilir ve gerekirse tasarım değişikliğine gidilir. Bu döngü istenen performansı elde 

edinceye kadar devam etmektedir. Fakat, her bir deney için protip üretmek ve test 

etmek hem zaman alıcı hem de maliyetli olmaktadır. Ayrıca sonuç belirlenen 

performansı sağlayamıyorsa performans kaybına sebep olan parametrenin tespiti de 

zor olabilmektedir. Bu durumda performans artırımı için yapılması gereken 
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değişikliklere karar vermek zorlaşmaktadır. HAD kulanılarak ürün performansının 

belirlenmesi büyük avantaj sağlamaktadır. Bunlar [13]: 

• Ürün testi için prototip yapma zorunluluğu ortadan kalkmasıdır. Tasarım 

tamamen bilgisayar ortamında yapılır ve test edilir, dolayısıyla prototip imali 

için ekstra bir yatırıma gerek kalmaz. [13] 

• HAD yazılımlarıyla yapılan sayısal simülasyon sayesinde, sonuçlar ve sanal 

deney ortamı simülasyondan sonra dahi kalıcı olmaktadır. Örneğin; basınç 

verisi elde etmek istendiği zaman klasik bir deneyi, hız ölçümü için tekrar 

kurgulamak gerekmektedir. Fakat HAD ile hız verisi dahil olmak üzere daha 

bir çok parametreye ait bilgiler de çözümün içindedir, yeni bir simülasyona, 

zahmetli kurulumlara gerek kalmamaktadır. [14]. 

• Klasik deneylerde kullanılan ölçüm cihazları ve sensörler sınırlıdır. Fakat 

HAD analizinde, kullanılan sayısal ağ elemanı kadar ölçüm elemanı vardır ve 

veri dağılımlarını, deneylerdeki gibi sadece ayrık veriler halinde değil, 

gradyenler olarak geniş bir alanda görülebilmektedir [14]. 

• HAD, akış özelliklerini, akışı bozmadan incelemeye olanak tanımaktadır. 

Geleneksel ölçüm yöntemleriyle bu çoğunlukla mümkün değildir. Örneğin, 

akış içerisinde hız ölçümü yapmak istendiğinde bölgeye yerleştirilen pitot 

tüpü, aslında doğal akışı bozmaktadır, ya da bir pompa performansı ölçümü 

yaparken kullanılan debimetre, manometre gibi cihazlar akışın doğal 

davranışını etkilemektedir. HAD için her bir sayısal ağ elemanınız başlı 

başına bir ölçüm noktası olduğundan, bu tip cihazların etkilerinden bağımsız 

veriler elde edilebilmektedir [14]. 

• HAD ile gözlemlenmesi tehlikeli veya ulaşılamaz bölgelerdeki akışkan 

davranışlarını incelemek mümkün olmaktadır. Örneğin; bir yanma odasının 

içi ya da pompa, türbin gibi turbo makinaların yüksek hızlı kanatlarının 

arasındaki akış gibi durumlar HAD ile rahatlıkla görselleştirilebilmektedir 

[14]. 

En temel anlamda HAD çözümleri üç aşamadan meydana gelmektedir.Bunlar ön 

işlem (pre-processing), işlem/çözümleyici (processing/solver) ve son işlem (post-

prossesing) aşamalarıdır. Đlk aşamada olan ön işlemde çözümlenmesi gereken 

akış alanı ve geometri modellenerek ağ yapısı oluşturulmaktadır. Đşlem 

aşamasında ise genel akış denklemleri, çeşitli numerik metotlar kullanılarak 
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bilgisayar ortamında çözülmektedir. Son aşamada ise problemin fiziğiyle ilgili 

istenen sonuçlar işlenerek, (grafikler, kontur dağılımları, simülasyonlar vb.) 

gerekli analizler yapılmaktadır. Eğer mümkünse analiz sonuçları deneysel 

sonuçlarla karşılaştırılmaktadır [12].  

Ön işlemci, incelenecek problem çözüm aşamasına getirilmesi için yapılan tüm 

aşamaları kapsamaktadır ve kullanılacak çözüm yöntemine uygun bir çalışmayı 

gerektirir. Genelde geometrik modelleme işin başlangıç noktasıdır. Ön işlem 

aşamasında kullanıcının yapması gerekenler aşağıdaki adımlarda anlatılmıştır 

[12]. 

• Analiz yapılacak alanın geometrisinin tanımlanması 

• Kontrol hacminde ve ağ yapının oluşturulması 

• Modellemede fiziksel ve kimyasal olayların mevcut olması durumunda 

bunların seçilmesi 

• Akışkan özelliklerinin tanımlanması 

• Problemin çözmünü oluşturan bölgelere yaklaşık olarak sınır şartlarının 

verilmesi 

Çözüm bölgesinin her bir noktasındaki karakteristiklerin (hız, basınç, sıcaklık vs.) 

belirlenmesine olanak sağlayan analitik çözüme karşı, sayısal çözüm sıcaklığın 

sadece ayrık noktalarda belirlenmesini öngörmektedir. Bundan dolayı herhangi bir 

sayısal çözümde ilk adım bu noktaları seçmektir. Bu işlem çözüm alanını alt 

bölgelere bölerek ve her birinin merkezine bir referans noktasu verilerek 

yapılmaktadır. Referans noktası genelde düğüm noktası olarak adlandırılmakta ve bu 

noktaların tümüne de ağ yapı denmektedir. Her nokta belli bir bölgeyi göstermekte 

ve karakteristiğin değeri o bölgenin ilgili özelliğe ait ortalama değeri olmaktadır. 

Düğüm noktaları, bazen rastgele bir şekilde, fakat genelde geometriye uygunluk ve 

istenen çözüm hassaslığı gibi kriterlere göre seçilmektedir. Sayısal çözümün 

hassaslığı genelde seçilen düğüm noktalarının sayısına bağlıdır. Eğer bu sayı 

büyükse son derece hassas çözümler elde edilebilmektedir. Optimal ağ yapısı 

genellikle akış, ısı transferi gibi problemin içerdiği karakteristiklerde geniş 

değişimlerin olduğu alanlarda daha büyük ağ yapı kullanılırken hesaplamanın daha 

önemli olduğu çözüm bölgesinde daha küçük ağ yapı oluşturulmaktadır [12]. 
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Çözümleyici, genel olarak aşağıdaki temel adımları takip etmektedir. 

• Basit fonksiyonlarla bilinmeyen akışkan değişkenlerinin yaklaşık olarak 

bulunması. 

• Yaklaşık olarak bulunan değerlerin genel akışkanlar denklemlerinde ve 

sonradan elde edilen matematiksel işlemlerde yerine konulması. 

• Cebirsel denklemlerin çözümü [12]. 

Son işlemcide ise çözümde elde edilen sonuçlar değerlendirilerek faydalı ve 

kullanılabilir sonuçlar haline getirilmektedir [12]. 

3.2 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Uygulamaları 

2003 yılında Arturo de Risi, Teresa Doneteo ve Domenico Laforgia’nın aralarında 

bulunduğu ekip direkt enjeksiyonlu dizel motorlarda yanma odası optimizasyonu 

yapmıştır.Yanma odasının geometrik özellikleri değiştirilerek parametreler optimize 

edilmiştir.Đncelenen bütün yanma odaları için sıkıştırma oranı sabit tutulmuştur. Bu 

durum emisyondaki değişikliklerin sadece geometrideki farklılıklardan 

kaynaklanacağını göstermektedir [3]. 

Bu araştırmanın amacı yanma odası geometrisini optimize etmek için genetic 

algorithms temelli yenilikçi metodoloji geliştirmektir. Ayrıca, orjinal yanma 

odasından daha iyi bir yanma odası tasarımı yapmaktır. Farklı hız ve yükteki yanma 

odası geometrisinin NOx emisyonlarına, is ve motor performansına etkilerini 

anlamaktır [3]. 

Optimizasyon, küçük çaplı direk püskürtmeli dizel motoruna uygulanmıştır. 

Geometri dışındaki parametrelerin sonuca etkisini engellemek için tek nozullu 

enjeksiyon sistemi kullanılmış olup EGR kullanılmamıştır [3].  

Nümerik simülasyonlar KIVA 3V kod modifiyeli versiyonuyla koşmuştur. 

Silindirdeki türbülanslı akım için Han et al tarafından önerilen RNG           modeli 

kullanılmıştır.  

Yakıt enjeksiyon işlemi damla enjeksiyon modeli kullanılarak modellenmiştir. 

Püskürtme sonrası breakup modeli için Kelvin-Helmholtz ve Reyleigh-Taylor modeli 

kullanılmıştır. Kendiliğinden tutuşma işlemi için Shell modeli, is modeli için 

k ε−
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Hiroyasu modeli, NO emisyonu için Zel’dovich mekanizması kullanılmıştır. Çalışma 

koşulları ve motor özellikleri 3.1 ve 3.2 nolu çizelgelerde gösterilmiştir [3].  

Çizelge 3.1 :Çalışma koşulları [3]. 

Motor şartı 1 2 3 

Motor hızı [rpm] 1500 2000 4000 

Yakıt kütlesi [mg] 10.5 17.5 38 

Püskürtme  zamanı [KMA] 2.4 5.2 7.5 

Püskürtme süresi 8 9.2 35 

 

Çizelge 3.2 :Motor özellikleri [3]. 

Çap [mm] 78.38 

Strok [mm] 86.4 

Biyel uzunluğu [mm] 158 

Sıkıştırma oranı  17.2 

Emme Valf kapanışı 134 

Enjeksiyon sistemi Common Rail 

Nozul sayısı 6 

Nozul çapı [µm] 145 

 

Püskürtme açısı ayrıca optimizasyon sürecinde dikkate alınmıştır. Çünkü akış alanı 

ve püskürtme arasındaki karşılıklı etkileşime etki etmektedir [3]. 
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Şekil 3.1 :Yanma odası tanımı [3]. 

Çizelge 3.3 : Temel ve değişen değerlerin parametreleri [3]. 

 

Sonuçlara göre diğer konfigürasyonlar orjinal geometriden daha verimli 

gözükmemektedir. Yani orjinal durum zaten optimize edilmiş durumdadır. 
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Çizelge 3.4 :Yanma odaları ve A, B, C, D, E tasarımları için tahmin edilen emisyon 

değerleri [3]. 

 

A,B ve E tasarımları, 3 test modu için de motor emisyonlarını geliştirmiştir.C ve D 

tasarımları ise sadece Nox ve is emisyonlarını düşürmüştür. Daha iyi sonuçlar için 

farklı püskürtme stratejileri veya motor kontrol parametreleri geliştirilebilir.   

 

 



32 
 

2003 yılında F.Payri, J Benajes, X. Margot ve A. Gil direkt püskürtmeli dizel 

motorlarda silindir içi akışları incelemişlerdir. Bu makaledeki amaç, ağır hizmet 

direkt püskürtmeli bir dizel motorda silindir içindeki akış karakteristiğini geniş HAD 

çalışmalarıyla ve sonuçlarıyla sunmaktır. Bu yaklaşım iki ayrı bölümde 

incelenmiştir. Bunlar, hesaplamaların sağlamaları ile emme ve sıkıştırma stroklarında 

piston çanaklarında gerçek geometriyle elde edilen  silindir içi akış analizidir. 

Sağlama kısmı için, sıkıştırma stroku hesaplamaları yalnız başına değerlendirilir ve 

sonuçlar üç farklı yanma odası için karşılaştırılır. Yatay hava hareketi, radyal hız ve 

üst ölü nokta civarında türbülans yoğunluk alanı  açısından sonuçlar LDV 

ölçümleriyle örtüşmektedir. Đkinci kısımda, emme ve sıkıştırma stroklarının tamamı 

farklı yanma odaları için üç boyutlu hesaplamalar yapılmaktadır. Geometride  hiçbir 

basitleştirme yapılmamış ve emme kanalı ve valf hareketleri de emme 

hesaplamalarına dahil edilmiştir. Böylelikle akış alanı detaylı olarak analiz 

edilebilmiş ve özellikle farklı piston çanak şekilleri, üst ölü nokta civarında yatay 

hava hareketleri, radyal hız ve türbülans yoğunluğu açısından tartışılmış ve bazı 

sonuçlar çıkarılmıştır. Bu yöntem piston çanak şeklinin yanma başlamadan hemen 

önce üst ölü nokta yakınlarındaki akışın karakteristiğine etkilerinin anlaşılmasını 

sağlamıştır [15]. 

Bu çalışmada tek silindirli direkt püskürtmeli ve Şekil’3.2 de gösterildiği gibi girişi 

silindir duvarlarına teğetsel olan iki adet egzoz valfi ve iki adet direkt emme kanalına 

sahip  bir dizel motor üzerinde farklı şekilere sahip 5 farklı piston incelenmiştir 

(Bknz. Şekil 3.3 ). 
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Şekil 3.2: Emme kanallarının tasarımı [15]. 

Bu çanak şekilleri genellikle gerçek motorlardaki optimum yanma için temsili 

geometrilerdir. A ile kodlanmış piston, çap/derinlik oranı büyük olan toroidal bir 

yanma odasına sahiptir. Piston B ise yine toroidal olan fakat düşük çap/derinlik 

oranına sahip bir deneysel motorun orjinal geometrisinden alınmıştır. Piston C, 

orijinaline ve düz tabanlı bir pistona yakın düşük girinti oranına sahip bir yanma 

odasıdır. Piston D ve E, Piston B ve C ile aynı çanak hacmine sahip olmalarına 

rağmen şekil açısından oldukça farklıdırlar. D kodlu pistonun çanak çapı, piston A ya 

benzerdir, fakat yanma odasının alt bölgelerinde farklı geometriye sahiptir [15]. 

 

Şekil 3.3: Yanma odalarının geometrileri [15]. 



34 
 

Piston E ise oldukça geniş bir girinti geometrisine sahip ve diğer tüm pistonlardan 

daha küçük çanak çapına sahiptir. Çalışılan deneysel motorun diğer geometrik 

karakteristikleri  Çizelge 3.5 de verilmiştir [15]. 

Çizelge 3.5: Motorun geometrik özellikleri[15]. 

 Çap  130.0mm 

 Strok  150.0mm 

 Biyel uzunluğu  275.0mm 

 Hacim  1991cm3 

 Emme valf çapı  44.4mm 

 Emme valf açısı  60° 

Bu makalede, gerçek çalışma koşullarında çalışan bir motorun silindiriçi 

hesaplamaları sunulmuştur. Özellikle motorun emme ve sıkıştırma stroklarında ve 

1000 dev/dakika motor hızı için simule edilmiştir. Hesaplanmış ana hız ve türbülans 

yoğunluk alanının, yanma odasındaki bir kaç noktadan alınarak hazırlanmış LDV 

dataları ile sağlaması yapılmıştır [15]. 

Emme stroku sırasında silindir içindeki akış analiz edilmiş ve farklı yanma odaları 

arasında sıkıştırma strokundaki akış için karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Yanma odasının şeklinin, üst ölü nokta civarındaki akış alanı üzerine etkisi ile ilgili 

çalışmak için, yukarıda tanımlanan 5 farklı piston çanak geometrisi emme ve 

sıkıştırma stroklarının HAD hesaplamaları yapılmıştır. A,B ve C pistonları için 

deneysel dataların var olması yapılan hesaplamalarda kontrol sağlanması açısından 

yardımcı olmuştur. 

Ayrıklaştırılmış Navier-Stokes eşitliğini çözmek için sonlu hacim akış programı 

kullanılmıştır. Duvar fonksiyonlu yüksek Reynold sayılı akışlar için kullanılan 

standart k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Program basınç-düzeltme metoduna 

dayalıdır ve PISO algoritmasını kullanmaktadır. Momentum, enerji ve türbülans 

denklemleri çözümü için birinci dereceden sonlu farklar metoduna dayalı bir sayısal 

analiz yöntemi kullanılmıştır. 
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Emme strokunun başında ve sonunda, valf ağırlığı küçükse, tahliye bölgesindeki 

yerel hızlar yüksektir. Bu sebeple, stabilite kriterlerine uymak için zaman 

basamakları yeterince küçük (iterasyon başına 0.1 KMA) olmalıdır. Emme strokunun 

ortalarında ve sıkıştırma strokunda, piston üst ölü noktaya varmadan, zaman 

basamakları çift olarak alınabilir çünkü burada yerel hızlar çok büyük olmaz ve 

havanın piston tarafından sıkıştırılmasında henüz çok önemli değildir. Sonuç olarak 

üst ölü nokta yakınlarında, silindir kafası ve piston arasındaki mesafenin azalması ve 

havanın piston tarafından sıkıştırılması etkisiyle zaman basamakları tekrar 

küçültülmelidir. 

Hesaplamalar emme strokunun üst ölü noktasında başlar ve sıkıştırmanın üst ölü 

noktasından 30 KMA sonra biter. Đlk sıcaklık ve basınç değerleri iki değişkenin de 

tüm bölgelerde homojen olduğu düşünülerek deneysel testlerden alınabilir, egzoz 

strok sonu silindir içindeki akışta kalan yatay hava hareketi etkisi hesaba 

katılmayacağından, akış başlangıçta durgun kabul edilmelidir. Başlangıç için 

türbülans yoğunluğu ana akışın %5 ‘i olarak düşünülür ve bu değer tam türbülanslı 

akışı düşünmek için yeterlidir. Đntegral uzunluk ölçeği Prandtl‘in karışım uzunluk 

modeli yardımıyla tahminlerde bulunabilir. Henroir et al. ve Inoue et al. tarafından 

geliştirilen modeller, türbülansı tanımlayan bu parametrelerin değerleriyle tutarlılık 

gösterir [15]. 

Her iki giriş için, sabit basınç sınır şartı tanımlanmış ve böylece dinamik etkiler de 

ihmal edilmiştir. Emme portunun duvarları ve valflerin yan duvarları adyabatik 

olarak kabul edilmiştir. Sabit sıcaklık sınır şartı silindir kafası, silindir duvarları ve 

yanma odasının formunu belirleyen piston üstü için ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu 

duvarların herbirindeki sıcaklık, ana piston hızına bağlı korelasyonları takip ederek 

kurulmuştur.  

Hesaplanan bölgeler emme ve egzoza ait valfleri, silindiri ve piston çanaklarını 

içermektedir. Üst ölü noktada 85,000 adet hücre bulunurken alt ölü noktada 150,000 

tane hücre bulunmakta ve bunların neredeyse yarısı kadarı alt ölü nokta konumunda 

piston ve çanak için ağ yapı oluşumunda kullanılmıştır. Hexahedral hücreler ağ 

oluşumu için tercih edilmiştir. Çünkü bu tarz bir yaklaşım daha doğru ve tetrahedral 

hücrelere göre daha istikrarlıdır. Yaklaşık 1500 tetrahedral veya geçiş hücresi özel 

bölgelerde geometriye adaptasyonu sağlamak için kullanılmıştır. 
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Hesaplanan alan oldukça karmaşık olduğu ve dört farklı topolojiye sahip alan 

birleştiği için, her alana ayrı ayrı ağ yapı oluşturulmuştur (Şekil 3.4). Bu yolu 

kullanmak iyi kalitede ağ yapısı eldesi ve ağ yapı oluşturma zamanını kısaltması 

yönünde kullanışlıdır. Her iki emme kanalı için de benzer topoloji takip edilerek ağ 

yapı oluşturulmuştır. Ağ yapının yüzey normalleri akış yönüne dik konumlandırılmış 

ve valflerin akışa karşı bölgeleri silindirik yapılar yardımıya birleştirilmiştir. Aşağıda 

yapılandırılmış ağ yapı kesitinin bir eksen etrafında döndürülmesiyle oluşturulmuş 

bir ağ yapı mevcuttur [15].  

 

Şekil 3.4: Emme kanallarının tasarımı [15]. 

Hesaplamalı akışkanlar mekaniği hesaplarının Payri et al. çalışmalarından elde edilen 

deneysel datalarla örtüştüğü kanıtlanmıştır. Aynı motorun silindir içi bileşenlerinin 

radyal ve teğetsel hızlarının LDV ölçümleri, A, B ve C (Şekil 3.3) ile gösterilen 

yanma odaları ile donatılmıştır. Şekil 3.5’te gösterilen a, b, c, ve d noktaları için 

sırasıyla silindir kafasından 4, 8, 12, 16 mm eksenden 34mm uzaklıkta farklı noktalar 

tanımlanmıştır. Yine şekil 3.5’te gösterildiği gibi standart bir silindirin egzoz valfi 

kapatılmış ve onun yerine kuvars bir kalınlık konulmuştur. Böyle bir dizayn silindir 

içi hız alanı etkilenmeden yanma odasının distorsiyonsuz görünüşünü elde etme 

imkanı sağlamıştır [15]. 
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Şekil 3.5: Ölçüm noklarıyla birlikte silindir kafasının taslağı [15]. 

Üst ölü nokta civarının dışında, piston çanak şeklinin, emme ve sıkıştırma strokunda 

akış alanını çok fazla etkilemediği bilinmektedir. Đlerleyen bölümlerdeki kesitlerde 

bu sebepten dolayı motor çevrimi üst ölü nokta yakınlarında analiz edilmiştir. 

Özellikle bu bölümde, piston A,B ve C ile hesaplanmış numerik hesapların sonuçları 

deneysel datalarla karşılaştırılmış böylelikle bilgisayar kodlarıyla bir sağlama yapma 

imkanı oluşmuştur. 

Çözümün ağ yapıdan bağımsız olduğunun doğrulanması için, yanma odalarındaki 

hücre sayıları her yönde iki katına çıkarılmıştır ve hesaplamalar ilk ağ yapısıyla 

benzer sonuçlar vermiştir.  

Emme stroku sonuçlarına göre yanma odasının geometrisinin sonuçlara çok fazla 

katkısı olmaz. Bu sebepten dolayı bu makalede tartışılan sonuçlar gerçek bir yanma 

odasıyla düşünülmüş bir silindirle sınırlı kalmıştır. 

Karşılştırmada çok genel bir tahmin yapmak için, ana hız ve türbülans hız alanı ana 

piston hızıyla standartlaştırılmıştır. Bir çok araştırmacı tarafından, motor hızıyla 

yanma odasındaki hız alanı ölçeğinin lineer olarak arttığının ve karakteristiğinin 
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motor çalışma şartlarından bağımsız olduğunundoğrulanması sebebiyle bu tür bir 

standartlaştırma mümkün olmaktadır. 

Şekil 3.6’de gösterilen silindir kafasından 10 mm uzaklıktaki kesit boyuncaki 

boyutsuz hız alanı birden fazla vorteks oluştuğunu kanıtlamaktadır. Fakat iki emme 

valfi arasında konulan düşey düzleme göre akış alanı simetrisi vardır [15]. 

 

Şekil 3.6: Silindir kafasından 10 mm uzaklıktaki kesit boyuncaki boyutsuz hız alanı 

[15]. 

Şekil 3.7(a)’da emme sırasında, üst ölü noktadan 115 KMA sonra, silindir ekseninde 

ve valflerden birinin eksenini geçerken kesit boyunca boyutsuz hız alanı 

gösterilmiştir. Bu sırada piston hızı neredeyse sabittir ve valfler tamamen açıktır 

(makimum yük). Emme prosesinin ilk anlarında başlayan toroidal girdap çoktan 

gözden kaybolmuştur fakat silindir merkezinde saat yönünde yeni bir girdap gözlenir 

[15]. 
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Şekil 3.7 :(a)Boyutsuz hız alanı (b) Türbülans hızı (ÜÖNdan 115 KMA sonra) [15]. 

Bu girdap, silindirin merkezine doğru fakat silindir duvarlarına direkt çarpmayan jet 

hareketinden kaynaklanmaktadır. Duvara çarpan jet piston yüzeyine doğru eksenel 

olarak yön değiştirir ve duvar boyunca uzunlamasına bir girdap oluşturur. 

Şekil 3.7(b)’de türbülans hızı aynı düzlem boyunca eşit hız konturleri formundadır. 

Silindirin en üst bölgelerindeki yüksek değerlerle, özellikle valf çevreleri ve jetin 

çarptığı duvarlara yakın yerlerde kademeli olarak artış gösterirken piston çanağında 

ve silindirin alt kısımlarında türbülans değeri düşüktür [15]. 

Sonuç olarak, piston alt ölü noktaya yaklaşırken (ÜÖNden 165 KMA sonra), piston 

hızı ve silindiren giren akışın giriş hızı düşüktür. Daha sonra gözlenen girdap aynı 

konumda stabilize olmuştur (Şekil 3.8). 
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Şekil 3.8:Boyutsuz hız alanı (ÜÖNden 165 KMA sonra) [15]. 

Yüksek türbülanslı küçük alan, valflerin çıkışları yakınlarında gözlenebilir. Strokun 

sonlarına doğru türbülans daha homojen yapıda olmaktadır. Çünkü valfler 

kapanırken, tahliye hızı ve kayma gerilmesi, silindirin en üst kısmında yavaşça 

düşüşü başlatırlar. 

Sıkıştırma stroku sonuçlarına göre, 5 farklı yanma odası için sıkıştırma stroku 

sırasında akış analizi yapılmıştır. Akış hesaplamaları bu piston çanaklarına göre 

yapılmıştır ve akış ölçümleri çanakların üzerindeki bir kaç noktadan alınmıştır. 

Şekil 3.9’de kanıtlandığı üzere, daha geniş çanak çaplı durumlarda (piston A ve D) 

akış asimetriktir. Yatay hava hareketi-sıkıştırma etkileşimi bu durumlarda önemini 

kaybeder  ve hava emme akış yapısını korur [15]. 
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Şekil 3.9: 5 piston profili için de ÜÖN daki hız vektörleri [15]. 

Esasında, çanağın egzoz tarafınının tam tersine, emme tarafı üzerinde akış toroidal 

vorteksli değildir. 

Üst ölü nokta civarındaki türbülans alanını incelemek için daha önce anlatıldığı gibi, 

hesaplamalar, dizel motorlarda akış simülasyonu için en çok kullanılan model olan k-

ε modeli kullanlarak yapılmıştır. Bopp et al ve Brandstaetter et al tarafından durgun 

tip yanma odaları için gözlemlendiği üzere, hipotez üst ölü nokta yakınlarındaki 

sıkıştırma strokunda dogru gibi görünüyor olsa da bu modelde türbülans izotropik 

olarak kabul edilmektedir. 

Piston A ve D de yanma odasındaki sıkıştırma etkisi daha küçük olduğu için daha 

küçük değerler beklense de, emme ve sıkıştırma boyuncaki kütle ortalama türbülans 

dönüşüm değeri tüm pistonlar için benzerdir. Radyal hızın maksimuma ulaştığı  üst 

ölü noktadan 10 KMA önce maksimum türbülans değeri her durumda 0.4 olarak elde 

edilmiştir. Piston E ile diğer pistonlar arasında kesin farklılıkların bulunmamış 

olması ilgi çekici olmuştur. Genişleme strokunun başlarında  türbülans hız değeri 

genelde maksimumda kalmıştır. Bundan dolayı girintili yanma odasının diğer 

pistonlara göre türbülans enerjisini daha iyi koruduğu görülür [15]. 

Şekil 3.10’da üst ölü noktada türbülans hız alanı görülmektedir. Benzer 

geometrilerinden dolayı piston A,B ve C için benzer yapılar görülmektedir. Yanma 

odasının emme tarafında türbülans hız alanı maksimum olarak gözlenmesine rağmen, 

genelde oldukça homojen yapıdadır. Piston D için türbülans hız alanı biraz daha 

farklıdır. Yine de hız alanı oldukça homojen olmasına rağmen yanma odasının alt 
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kısmında bir tane daha maksimum noktası vardır. Piston E nin girintili yanma odası 

için türbülans hız alanı tam olarak homojen değildir [15].  

 

Şekil 3.10: 5 piston profili için de ÜÖN daki boyutsuz türbülans hız alanı [15]. 

Đki emme vafli direkt püskürtmeli bir dizel motorunun sıkıştırma ve emme sktrokları 

hesapları yapılmıştır. Sonuçta oluşan akış alanı farklı yanma odaları şekilleri için 

analiz edilmiştir ve sınırlı sayıda ölçülerle karşılaştırılmıştır. 

Emme stroku sırasında piston çanak şeklinin önemli bir rolü yoktur. Silindir 

duvarlarına ve piston çanağına çarpan ve çarpışan emme kübik jetlerinin etkisi 

özellikle silindir kafası yakınları gibi silindirin üst bölgelerinde oldukça heterojen 

kademeli bir akış alanı yaratır. Bu alanda, maksimum yatay hava hareketleri ve 

türbülans hızı değerleri maksimum valf yükünde elde edilmiştir. Maksimum girdap 

oranı emme strokunun ikinci kısmında korunmuştur. Üst bölgelerdeki  yatay hava 

hareketleri, valflerin yavaşça kapanmasına karşın hızlı olarak azalmıştır. Giriş jeti 

silindir kafası yakınlarında yüksek türbülans hızı yaratır fakat bu özellikle karşı akış 

bölümünde olmuştur. Valfler kapandığında türbülans hız alanı tüm silindirde daha 

homojendir [15].  

Sıkıştırma strokunun başında piston yukarı doğru hareket ettiğinde girdap hız alanı 

tüm silindirde daha homojen olmaya başlamıştır. Türbülans hızı emme valflerinin 

kapanmasıyla düşmüştür. 

Beklendiği gibi farklı çanak şekilleri için üst ölü nokta yakınlarındaki akış alanı için 

önemli farklılıklar göstermiştir. Yatay hava hareketi-sıkıştırma etkileşiminin çokça 

olduğu yerlerde katı kütle yaklaşımı çok doğru sonuçlar vermemektedir. Esasında, 

sıkıştırma etkisinin fazlalığı teğetsel hız profilini bozacak yöndedir. Özellikle yüksek 
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girdaplı yanma odalarında şekillendirilmiş girdap  yalnızca çanağın üst ve alt 

merkezinde uniform olduğu düşünülebilir [15]. 

Açık çanak geometrilerinde, silindirik ve girintili yanma odalarında yatay hava 

hareketi-sıkıştırma  etkişelimi iki simetrik toroidal vorteks yaratır, sadece merkezden 

gelmeyen toroidal vorteks ile akış alanının açık bir asimetrisi vardır. Çanak çapı 

yalnızca üst ölü nokta yakınlarındaki akışın yapısı üzerine etkin rol oynar [15]. 

Yanma odasının bazı noktalarındaki türbülans ve hız LDV ölçümleri hesaplamalı 

akışkanlar mekaniği hesaplamalarıyla karşılatırılmıştır. 3 piston şekli birden 

düşünüldüğünde üst ölü nokta yakınlarında radyal akış için yapılan deneylerle 

oldukça iyi bir doğrulama sağlanmıştır. Fakat, teğetsel hız bileşeni özellikle önemli 

olduğu üst ölü nokta yakınlarında yalnızca sıkıştırma strokunda doğru tahmin 

edilmiştir [15].  

Öngörülen türbülans hızları, açık yanma odalı A ve B pistonları için üst ölü nokta 

yakınlarından ölçülen deneysel radyal ve teğetsel türbülans bileşenleri ile oldukça 

yakın sonuçlar vermişlerdir. Yalnızca yatay hava hareketi-sıkıştırma  etkişeliminin 

çok olduğu silindir kafası yakınındaki küçük bir alanda model türbülans değerini 

düşük göstermiştir. Üç boyutlu model tarafından yüksek türbülans hız dalgalanmaları 

girintili piston için yeterli öngörüde bulunamamıştır. Bunun nedeni k-ε modelinin 

yüksek kayma gerilmelerinin olduğu yerlerde efektif olmayışından kaynaklanabilir 

[15].  

Genel olarak, bu çalışma silindir içi hesaplamalı akışkanlar mekaniği öngörülerinin 

makul sonuçlar verdiğini göstermiştir. Böylelikle emme ve sıkıştırma strokları 

sırasında hava akış karakteri ile ilgili bilgiler genişlemektedir. Dizel motorlarda üst 

ölü noktadaki hava hareketleri yanma odasındaki püskürtme ve yanma proseslerinin 

gelişimini oldukça fazla etkilediğinden, analiz metodu önceden hesap yaparak ilk 

adım atmakta bir yol çizmektedir. Bu anlamda hesaplamalı akışkanlar mekaniği 

optimum dizayn yapmada, emisyonları azaltma ve daha efektif direkt püskütmeli 

dizel motorları geliştirmede etkilidir [15]. 
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4.  GEOMETRĐK MODELLEME 

Bu bölümde giriş bölümünde bahsedilen 4 farklı pistonu analiz etmek için geometrik 

modellemesinden bahsedilecektir. Ayrıca 4 farklı pistonun kullanılacağı 5 silindirli 

Dizel motorun yanma odası, valfler, emme ve egzoz manifoldlarında akış geçtiği 

yüzeylerin oluşturulması ve bazı kısımlarda uygulanan basitleştirmelerden 

bahsedilecektir. Şekil 4.1’de 5 silindirli dizel motorun orjinal pistonu görülmektedir.  

 

Şekil 4.1 : Orjinal piston resmi. 

Çizelge 4.1 de motorla ilgili veriler görülmektedir. Bu veriler Converge programında 

silindir hareketini simüle etmek için “engine.in” dosyasına girilmektedir. 
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Çizelge 4.1 : Motor özellikleri. 

Piston Çapı 89.9mm 

Strok 100.76mm 

Biyel Boyu 230.7mm 

Devir 3500d/d 

Squish 7.54m 

Sıkıştırma Oranı 17.5 

 

Catia programı kullanılarak dizel motorun orjinal piston profili çizilmiştir. 

 

Şekil 4.2 : Orjinal piston çizimi. 

Giriş bölümünde de bahsedildiği gibi Yanma odası geometrisinin Motor 

performansına, akış alanına ve hava yakıt etkileşimi tesiri çok karmaşıktır. Literatür 

sonuçlarına bakıldığında optimize edilmiş bir yanma odası kabulu zordur. Çünkü her 

bir motorun karakteristiği ve enjeksiyon sistemi farklıdır. Bu yüzden diğer 3 pistonun 

profilini tasarlarken iki parametreye dikkat edilmiştir. Birincisi yanma odası hacmi, 

yani tasarlanacak piston çanağı hacimleri sabit tutulmuştur. Orjinal pistonun çanak 

hacmi 331.942cm  diğer 3 piston çanağında referans alınmıştır. Böylece 4 durumda 

için de sıkıştırma oranı sabit tutulmuştur. Đkinci parametre ise girinti (reentrant) adı 



 

verilen oranın %15 

verilen bu bilgiye göre %15

termal gerilmeler artmakta ve 

açısından incelenicek pistonlar aşağıdaki 

bulundurularak çıkarılmıştır. 

2 1

2

D D
reentrant

D

−
= <

1.durum için girinti oranı;

2 1 28,6 25,1

2 28,6

D D
reentrant

D

− −
= = =

Paratmetrelere göre oluşturulan 3 piston çanağı ve orjinal piston çanağı

şekilde gösterilmiştir.

-0.02
-0.018
-0.016
-0.014
-0.012

-0.01
-0.008
-0.006
-0.004
-0.002

0
0.002

0

Piston Çanak 
Boyu (m)
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 üzerine çıkmamasıdır. Orjinal pistonun üreticisi tarafı

verilen bu bilgiye göre %15 üzerine çıkan girinti (reentrant) değerlerinde piston

termal gerilmeler artmakta ve çatlaklar görülmektedir. Bu yüzden yanma karakteri 

açısından incelenicek pistonlar aşağıdaki girinti (reentrant) eşitliği göz önünde 

bulundurularak çıkarılmıştır.  

Şekil 4.3 : Girinti oranı için D1 ve D2. 

2 1
%15

2
= <        

1.durum için girinti oranı; 

2 1 28,6 25,1
12, 23%

2 28,6

− −
= = =

    

oluşturulan 3 piston çanağı ve orjinal piston çanağı

şekilde gösterilmiştir. 

Şekil 4.4 : 4 Durum için piston profilleri. 

0.01 0.02 0.03 0.04

Piston Çanak Genişliği (m)

üzerine çıkmamasıdır. Orjinal pistonun üreticisi tarafından 

değerlerinde pistonda 

görülmektedir. Bu yüzden yanma karakteri 

eşitliği göz önünde 

 

 (4.01) 

 
(4.02) 

oluşturulan 3 piston çanağı ve orjinal piston çanağı aşağıdaki 

 

0.04 0.05

1. Durum

2. Durum

3. Durum

4. Durum
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Şekil 4.4 ten de görüleceği üzere 1.durum orjinal piston temsil etmektedir. 

2. durumda girinti oranı ve hacim sabit tutulup A mesafesi arttırılmıştır. Buna göre 

A2.durum , Aorjinal e göre 20% oranında arttırılmıştır.  

orjinal

2.durum 

A 1, 2 4,47 1, 2

A  5,36 mm

× = ×

=
       (4.03) 

3. durumda A mesafesi ve hacim sabit tutulup girinti oranı arttırılmıştır. Buna göre 

girinti oranı 3.durum, girinti oranı orjinal e göre 19,5% oranında arttırılmıştır. 

 orjinal 

 3.durum

Girinti oranı  1,195  12.23 1,195

Girinti oranı 14,61%

× = ×

=
     (4.04) 

4. durumda hacim sabit tultulup B mesafesi azaltılıp ve D1 mesafesi arttırılmıştır. 

Buna göre B4.durum,  Borjinal e göre 20% oranında azaltılmıştır. 

orjinal

4.durum 

B 0,8 6,25 0,8

B  5 mm

× = ×

=
       (4.05) 

Şekil 4.4 ‘te gösterilen profil şekilleri Catia programında piston çapı 89.9mm olacak 

şekilce sadece yanma odasına bakan ve sadece akışkanın geçtiği yüzeyler çizilmiştir.  

Dizel motorun katı modeli Catia programında açılarak egzoz kanalı, emme kanalı, 

egzoz ve emme valfleri, yanma odası (piston, silindir duvarı ve kafası) alınmıştır. 

Modeli analize hazırlanması için piston AÖN’ya ötelenmiş ve valflerle emme ve 

egzoz etekleri birbirine temas halinden 0.2mm ötelenmiştir (Bu açıklığın nedeni 

modelin kurulması kısmında detaylı olarak anlatılmıştır.). Egzoz kanalı daha kısa 

hale getirilmiştir. Son olarak akışın geçiceği alanın kapalı halde kalması için egzoz 

ve emme kanallarının bitiş noktaları kapatılmıştır.  

Analizde modelin kurulmasıkısmında anlatıldığı gibi istenilen bölgelere farklı 

özellikler atamak için (ağ yapısı, hareketli yüzey, iyileştirme..vs) yüzeyi sınırlara 

bölmemiz gereklidir. Böylece hem istenilen yüzeylerin hareket etmesi sağlanacak 

(valfler, piston) hem de hassas yerlere farklı ağ yapı atılacaktır. Converge 

programının yüzeyleri farklı sınırlarda görebilmesi için Catia programında istenilen 

sınırlar ayrı ayrı STL formatına dönüştürülmüştür. STL isimleri ve 

numaralandırılması önemlidir. Çünkü kullanılanisimler ve numaralar Converge 
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programı tarafından algılanmaktadır. Numaralar ve isimler yandaki çizelgede 

verilmiştir. 

Çizelge 4.2 : Sistem elemanlarının numaralandırılması. 

Sınır İsmi Açıklama 

01_piston Piston 

02_liner Silindir Duvarı 

03_head Silindir Kafası 

04_exhaust_port Egzoz Kanalı 

05_exhaust_outflow Egzoz Kanal Çıkışı 

06_exhaust_valve_top Egzoz Valf Üstü 

07_exhaust_valve_bottom Egzoz Valf Altı 

08_intake_port Emme Kanalı 

09_intake_inflow Emme Kanal Çıkışı 

10_intake_valve_top Emme Valf Üstü 

11_intake_valve_angle Emme Valf Eteği 

12_intake_valve_bottom Emme Valf Altı 

13_intake_port_angle Emme Kanalı Açısı 

14_exhaust_port_angle Egzoz Kanalı Açısı 

15_exhaust_valve_angle Egzoz Valf Eteği 

19_manifold Emme Manifoldu 
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Şekil 4.5 : Analiz için kullanılacak yüzeyin Catia programındaki gösterimi. 

Oluşturulan STL dosyaları Converge programının yüzey düzenleyicisi olarak 

kullanılan GUI programına atılmıştır. Bu işlemi yaparken bütün STL dosyalarını 

sınır olarak görüp hepsini tek seferde açması için Şekil 4.6’da gösterildiği gibi alttaki 

seçenek işaretlenmelidir.  

 

Şekil 4.6 : STL dosyalarının GUI programına atılması. 
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Öncelikli amaç, Catia programında oluşturulan modeli Hypermesh programını 

aradan çıkartarak GUI’ye atmaktır. Fakat Catia programından direkt olarak GIU’ye 

atılan yüzeyde STL formatından dolayı oluşan üçgensel yüzeyde çok sayıda hatayla 

karşılaşılmıştır. GUI programıyla bu hataların önüne geçebilmek mümkündür, fakat 

çok vakit almaktadır.  

 

Şekil 4.7 : STL dosyalarının GUI programındaki görünüşü. 

Üçgensel yüzeylerin daha kaliteli olması ve daha az hata çıkarması için Hypermesh 

programına atılmıştır. Burada herbir yüzeye uygun ağ yapı atanıp  çok sayıda oluşan 

yüzey bindirmesi, yüzey katlanması gibi problemlerin önüne geçilmiştir. Hypermesh 

programında atılan ağ yapının amacı daha sonra GUI ye atılacak olan yüzeyin 

hatalarını azaltmaktır. Ayrıca hareket eden yüzeylermodelin kurulması kısmında 

anlatıldığı gibi hareket yönünde tek sıra ağ yapı atmaktır. Converge analizinde 

Hypermesh programında atılan yüzey ağ yapısını kullanılmamaktadır. Converge 

kendi oluşturacağı ağ yapısını Hypermesh programıyla hazırlanan yüzeyle 

kesmektedir. Şekil 4.8’de görüldüğü gibi herbir sınıra ayrı ayrı ağ yapı atanmıştır.  
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Şekil 4.8 : STL dosyalarının Hypermesh programındaki görünüşü. 

Aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi silindir duvarı, emme ve egzoz valfleri 

hareketli parçalar olduğundan dolayı tek sıra ağ yapı atanmıştır. 

 

Şekil 4.9 : Hareketli yüzeylerin ağ yapısı. 

Egzoz ve emme valfleri Çizelge 4.2 de görüldüğü gibi 3 parçaya bölünmüştür. 3 

parça da ayrı olarak ağ yapı oluşturulmuştur. Burada dikkat edilmesi durum birçok 
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sınırın birleşmesiyle oluşan yüzeyler arası ayrım olmamalıdır. Bu yüzden iki sınır 

arasında oluşturulan ağ yapıların nodları ortak olmalıdır. 

 

Şekil 4.10 : Valflerin ağ yapısı. 

Özellikle analiz sonucuna önemli ölçüde etki edecek bölge pistonun ÜÖN’ya (üst ölü 

nokta) yaklaştığı sırada iç hacimde bulunan kıvrımlı parçalardır. Bunlar piston 

çukuru, enjektör ve kızdırma bujisidir. Converge tarafından okunacak bu yüzeylerin 

gerçeğe daha yakın olması için daha küçük ağ yapı oluşturulmalıdır. 

 

Şekil 4.11 : Enjektör, kızdırma bujisi, piston ağ yapı görünüşleri. 

Yüzeyler STL formatına dönüştürüldükten sonra GUI programına atılmıştır. 

Converge programında SI birim sistemi geçerli olduğundan geometri milimetreden 

metre boyutuna ölçeklendirilmiştir. Sınır yüzeyleri kontrol edildikten sonra yüzey 

normalleri kontrol edilmiştir. Yüzey normalleri akış tarafında olmak zorundadır. 

Emme ve egzoz valflerinin yüzey normali dışarıya doğru, diğer sınırların ise içeriye 

doğru ayarlanmıştır. Hypermesh programında yeniden ağ yapısı oluşturulduğundan 

hata sayısı azaldığı görülmüştür. Fakat manifoldun kullanılmayan 4 emme kanalda 
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daha kalitesiz ağ yapı oluşturulduğu için ağ yapı hataları bu bölgeler daha fazladır. 

Bu hatalar giderildikten sonra hareket eden yüzeyler eş merkezli olup olmadığı 

kontrol edilip yüzey geometrisi “surface.dat” ismiyle kaydedilip analize hazır hale 

getirilmiştir. 
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5. MODELĐN KURULMASI 

Bu bölümde Converge programı hakkında bilgi ve Converge programına atılan ağ 

yapının üstüne uygulanan fiziksel modellerden bahsedilmiştir. 

5.1 Converge 

Converge programı,  hareketsiz veya hareket halindeki karmaşık geometrilerin 

içinden geçen üç boyutlu, sıkıştırılabilir/sıkıştırılamaz, kimyasal tepkili akışkanın 

simülasyonunu yapmaya yarayan  bilgisayar kodudur. Converge programında , çok 

sayıda ürün, kimyasal reaksiyon, püskürtme, laminar veya türbülanslı akımın 

modellenmesi mümkündür [6].  

5.1.1 Converge ağ yapısı 

HAD için karmaşık geometrili modellerde sınır uyumlu ağ yapı kullanılmaktadır. 

Geleneksel sınır uyumlu ağ yapının iki dezanatajı vardır. Birincisi, basit ortogonal ağ 

yapı kullanımını engellemektedir. Đkincisi,  karmaşık geometriler için geleneksel 

sınır uyumlu ağ yapı kullanmak zor ve zaman alıcı olmaktadır. Özellikle, ağ yapı 

oluşturma zorluğu ve alacağı zaman içten yanmalı motorlardaki gibi karmaşık ve 

hareketli simülasyonlarda büyük bir engel teşkil etmektedir. Converge programı, 

yenilikçi sınır yaklaşımı ile ağ yapı oluşumunda geometri önemini ortadan 

kaldırmaktadır. Bu yaklaşımın iki avantajı vardır. Birincisi, kullanılan ağ yapı türü 

geometri yerine hesaplama verimi göz önünde bulundurularak seçilmektedir. 

Đkincisi, grid oluşum zorluğu ve alacağı zaman azalmaktadır.  Geometri, sadece 

ortogonal ağ yapı için eşleşme (mapping) yapmaktadır. Kullanıcı için sadece kapalı 

üçgensel yüzeylerden oluşan yüzey geometrisi gerekmektedir. Bu dosya birçok CAD 

programından Stereolithography (STL) formatında alınabilmektedir.   

Converge programı, analizin işleyiş süresince geometri yüzeyi ile çakışan ağ yapıları 

kesmektedir. ağ yapıları analizden önce girdi olarak oluşturmak yerine analizin 

işleyişinde  oluşturması programa çok sayıda katkı sağlamaktadır. Analizin işlediği 

sıradaki ağ yapı oluşumu ağ yapıların simülasyon boyunca değişmesine olanak 
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sağlamaktadır. Bu değişiklikler, bütün alan için hücre boyutundaki ölçeklendirme, 

lokal küçültme (refining)  veya büyütme (coarsening) ve uyarlanabilir küçültme 

(adaptively refining). Bir diğer önemli katkı ise simülasyon sırasında kullanıcının 

herhangi bir girdisi olmadan hareket eden yüzey sınırlarında otomatik olarak ağ yapı 

oluşumudur.  

Ağ yapı oluşumu HAD çözümleri için önemli bir sorun teşkil edebilmektedir. Birçok 

HAD kodlarında, karmaşık geometrilerdeki ağ yapı oluşumu için kullanıcıya zaman 

gerekmektedir. Bu karmaşık geometrilerden dolayı oluşan zaman problemi ise bazı 

projeleri uygulanabilir olmaktan çıkarmaktadır.  

Converge programında ağ yapı analizin çözümü esnasında oluşmaktadır. Bunu 

mümkün kılmak için, Converge “cut-cell Cartesian gridding method” 

kullanmaktadır. Geometri yüzeyi kartezyen bloklarla kapatılmıştır. Ağ yapılar 

kesişen geometri yüzeyi ile kesilmektedir. Böylece simülasyon için karmaşık 

yüzeylerdeki kesişimler daha kolay temsil edilmektedir. Aşağıdaki Şekil 5.1 kesme 

prosesi ve kesilen hücrenin nasıl gözüktüğü gösterilmektedir.  

 

(a) 
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  (b)        (c) 

Şekil 5.1 : Converge programında kullanılan kartezyen hücre-kesme metodunun                     

gösterimi. (a) geometrinin belirli bir bölgesindeki kesik hücre. (b) basit kesik 

hücrenin ilk görünüşü (c) basit kesik hücrenin ikinci görünüşü [6]. 

Önceden de bahsedildiği gibi, ağ yapı oluşumu analizin işleyiş süresince 

oluşmaktadır. Bu süreç yüzeylerin (eğer hareket ediyorsa) gerekli lokasyonlarına 

hareket etmesini, sınırdaki hücrelerin kesilmesini, ağ yapının iyileştirme ve 

“embedding” işlemini içermektedir. Süreç her bir zaman adımında meydana 

gelmektedir. Hareketsiz yüzeyler için iyileştirme gereklidir.  

Asgari olarak ağ yapı oluşumu için gerekli olan geometri yüzeyi ve temel ağ yapı 

boyutu için gerekli olan dx, dy ve dz değerleridir. Buna ek olarak kullanıcı sabit 

iyileştirme , uyarlanabilir ağ yapı geliştirme ve ağ yapı ölçekleme 

kullanabilmektedir. Bu ek ağ yapı kontrol yöntemleri analiz için gerekli değildir, 

fakat gerekli yerlerdeki (püskürtme alanı) ağ yapı çözünürlüğü arttırılmak 

istendiğinde kullanışlı olmaktadır.  

5.1.2 Analizin adımları 

Converge programında analizin adımları üç bölümde incelenebilir. Bunlar ön işleme, 

çözümleyici  ve son işleme [6]. 

ön işleme bölümü yüzey geometrisinin Converge GUI programında hazırlanmasını 

kapsamaktadır. Đlk adım başka bir CAD programından STL formatında alınan yüzey 

geometrisinin Converge GUI içine atılıp konumlandırma, hatalı hücrelerin tamir 

edilmesi, gibi kontrol ve düzeltmelerinin yapılmasıdır. STL dosyasının kalitesine 

göre  modelin hazırlanma süresi değişmektedir. Yüzeyler temizlendikten sonra daha 
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küçük yüzeylere ayrılıp her bir sınır tabakası numaralandırılmaktadır. ön işleme 

bölümü analizin işlemesi için gerekli bütün girdi (input) dosyalarının  hazırlanmasını 

kapsamaktadır. Bu girdi dosyaları ASCII text formatındadır.  

Çözümleyici, matematiksel modelin çözümünü kapsamaktadır. Converge seri (tek 

işlemci) olarak çalıştırılabildiği gibi paralel (birden fazla işlemci) olarak da 

çalıştırılabilir.  

 

Şekil 5.2 : Đşlemci sayısı-hızlanma grafiği [6]. 

Son işleme olarak Converge programı, çıktıları (output) direkt olarak 

gösterememektedir. Ensight, GMV gibi programlarda çıktı datalarını görüntülemek 

için datalar Converge tarafından dönüştürülmektedir. Bu dönüştürme işlemi için 

analizin bitmesine gerek yoktur. Çözülen kısım istenilirse Ensight programı 

yardımıyla bakılabilir.  

5.1.3 Dosyalara genel bakış 

Input dosyaları (*.in) , geometri bilgileri, sınır şartları , nümerik girdileri 

içermektedir. Data dosyaları (*.dat) termodinamik özellikleri ve kimyasal reaksiyon 

dataları içermektedir. Simülasyonun başlangıcında *.in ve *.dat dosyaları Converge 

tarafından okunmaktadır. Simülasyon süresince output, post ve restart dosyaları 

yazılmaktadır. Converge ile dosyaların etkileşimi aşağıda şematik olarak 

gösterilmiştir [6].  
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Şekil 5.3 : Converge ile dosyaların etkileşimi [6]. 

Bütün input dosyaları metin programlarından oluşturulabilir ve modifiye 

edilebilmektedir. *.in ve *.dat uzantısında iki input dosya türü vardır. *.in dosyaları 

programın özelliklerini kapatıp açmaya veya model için gerekli katsayıları 

içermektedir. *.in doyaları kullanıcı tarafından modifiye edilmelidir. *.dat dosyaları 

ürünler için termodinamik ve kimyasal özellikleri ve yüzeyi (surface.dat) 

barındırmaktadır. Genel anlamda bu dosyalar pek modifiye edilmemektedir.  

Çizelge 5.1 : Analiz için Gerekli Dosyalar ve Açıklamaları[6].  

Input Dosya İsmi Dosya Açıklaması 

input.in  Simülasyonun kontrolünü sağlamaktadır ( gevşetme faktörü,  

 yaklaşım kriteri, zaman adımı kontrolü v.b.) 

 Ayrıca Dosya bazı altmodelleri kapatıp açmaya yaramaktadır. 

boundary.in  Sınır koşulları 

initialize.in  Başlangıç koşullaır için spesifikasyon 

spray.in  Püskürtme için gerekli olan konfigürasyon 

combust.in  Yanma ve emisyon modeli 

turbulance.in  Türbülans model seçimi ile duvar modelleri 
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Çizelge 5.1 : (Devam) Analiz için Gerekli Dosyalar ve Açıklamaları[6].  

surface.dat  Yüzey geometrisi 

map.in  Mapping özellikleri 

embedded.in  Yezüy Ağlarına ne zaman, nerede ne nasıl yerel iyileştirme  

   yapılacağı hakkında bilgi 

events.in  Bölgelerin bağlanması ve ayrılması hakkında bilgi  

restart.rst  Simülasyonun kaldığı yerden yeniden başlatılması 

engine.in  Motor spesifikasyonu 

source.in  Kaynak girdileri 

amr.in  "Adaptive mesh refinement" kontrolü 

post.in  Her bir hücredeki çıktıları içieren liste 

therm.dat  Simülasyondaki ürünlerin termodinamik özelliklerini 

   hesaplayan NASA formatlı dosya 

mech.dat  Simülasyon için ürünlerin ve reaksiyonların dosyası 

gas.dat  therm.dat tarafından hesaplanamayan gazların özellikleri 

liquid.dat  Ayrık fazdaki sıvıları da içeren sıvı özellikleri 

5.1.4 Sınır tanımlama 

Geometri, hatalara karşı kontrol edilip düzeltildikten sonra son adım yüzeyi 

işlevlerine göre daha küçük sınırlara  (boundary) bölmektir. Birden çok sınır 

oluşturarak analiz açısından hassas bölgelerde lokal ağ yapı sıklığı arttırılmaktadır. 

Örneğin giriş ve çıkış valflerinde ayrı sınır oluşturabildiğimiz gibi valf kenarılarını 

da valflerden ayrı bir sınır oluşturarak ayırıp ağ yapı sıklığı değiştirilebilir. Converge 

programında her bir sınır için belirlenecek özellikler boundary.in dosyasına 

yazılmaktadır [6].  
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5.1.4.1 Hareket halindeki sınırlar 

Hareket halindeki yüzeyler farklı sınır olarak atanmaktadır. Örneğin Şekil 5.4 deki 

motor sektör durumunu değerlendirelim. Mavi sınır, hareketli olarak atanan piston 

yüzeyidir. Kırmızı yüzey silindir duvarı, yeşil yüzey ise periyodik yüzeydir. 

Periyodik yüzey ağ yapısının silindir kafasındaki noktaları sabit kalmalıdır. 

Periyodik yüzey ağ yapısının piston tarafındaki noktaları ötelenmelidir.  

 

Şekil 5.4 : Sektör motor yüzeyi [6]. 

Periyodik yüzeydeki (üçgenlerin) hareket eden ağ yapı yüzeye dik olmalıdır. Böylece 

yüzey normal vektörü eşit elde edilir.  

5.1.6Dinamik ağ yapıdan dolayı oluşan yüzey bozuklukları 

Analizin işleyişi sırasında hareketli yüzeylerde yüzey bozuklukları meydana 

gelebilir. Bunun sonucunda analiz sonuçları hatalı çıkabilir veya analiz yarıda 

kesilebilir. Bunu önlemek için yüzeyin bozulmasını sağlayan üç hatanın oluşmasını 

engellememiz gerekmektedir. Bu hatalar: yüzey kesişmesi, ağ yapı bindirmesi ve 

sıfır hacimli ağ yapılardır. Surface.dat dosyasında bulunan yüzey geometrisi bir anlık 

zaman adımındaki geometriyi temsil etmektedir. Simülasyon esnasında, dik ağ 

yapıların köşe noktaları boundary.in dosyasında tanımlanmış hareket tarafından 
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ötelenmektedir. Kullanıcı, hareket eden yüzey ve izlediği yol üzerinde herhangi bir 

yüzey hatasına karşı emin olmalıdır.  

Sıfır hacimli ağ yapılar ve ağ yapı bindirmesinin önüne geçebilmek için hareketli 

yüzeylerin izlediği yolda sabit nokta olmamalıdır. Bu problem genellikle hareket 

halindeki yüzeylerin bitişiğindeki sabit yüzeylerde meydana gelmektedir. Şekil 5.5 

görüldüğü gibi silindir duvarı tek bir dik ağ yapıdan  meydana gelmektedir [6].  

 

Şekil 5.5 : (a)Pistonun alt ölü noktadaki durumu. (b) pitonun üst ölü noktadaki 

durumu [6]. 

Bir başka durum da Şekil 5.6’da gösterildiği gibi üçgenin hareketten dolayı ters 

çevrilmesidir. Şekil 5.6 (a)’da periyodik yüzeyin ağ yapıları doğru gözükmektedir. 

Fakat üst ölü noktaya yaklaşırken piston çanak kenarındaki nokta piston çanağı 

merkezinin silindir kafasına bağlandığı çizgiyi geçmektedir. Bu olay üçgenin ters 

dönmesini meydana getirmekte ve hatalı yüzey oluşmasını sağlamaktadır. Periyodik 

yüzey için doğru üçgen yapısı Şekil 5.7’de gösterildiği gibi harekete paralel dik 

üçgenlerdir. 



63 
 

 

Şekil 5.6 : Hatalı üçgen yapısı için hareket eden piston durumu[6]. 

 

Şekil 5.7 : Doğru üçgen yapısı için hareket eden piston durumu [6]. 

Dikkat edilmesi gereken daşka bir yüzey problemi ise yüzey kesişmesidir. Hiçbir 

zaman adımında geometri yüzeylerinin birbirine bindirmemesi gerekmektedir. Eğer 

iki yüzey fiziksel geometride birbiriyle temas halinde ise minimum ayırma 

yapılmadır. Bu durum için iyi bir örnek motordaki valflerdir. Fiziksel durumda 

valfler silidir kafasındaki oturma yüzeyine temas etmektedir. HAD simülasyonunda 

valf yüzeyi otruma yüzeyine çarpmamaktadır. Eğer çarparsa yüzey bindirmesi 

oluşmaktadır. Yüzeyler birbirine temas etmediği sürece geometri geçerlidir. Fakat iki 

yüzey arasındaki akış  istenildiği zaman adımlarında kapatılmak veya açılmak 

(silindir hacmi-emme manifoldu,silidir hacmi-egzos manifoldu) isteniyorsa 

hacimlerin (silindir hacmi, emme manifoldu, egzos manifoldu) bölgelere ayrılması 

gerekmektedir. Bu konu sonraki konuda detaylı olarak anlatılmıştır. 
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5.2 Modelin Oluşturulması 

Tam zamanlı çevrim (720 KMA) için yapılan ve Converge kodu kullanılan HAD 

modelinde Türbülanslı yanmayı matematiksel olarak ifade etmek amacıyla Converge 

koduna uygulanmış birçok alt model vardır. Analiz için kullanılan ve önceki 

bölümlerde açıklanan bu modeller aşağıdaki Çizelge 5.2’de gösterilmiştir. Modelin 

çözümü için gerekli parametreler aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak anlatılmıştır. 

Çizelge 5.2 :Analiz için Kullanılan Modeller 

Türbülans modeli RNG k ε−  modeli 

Yakıt demeti parçalanma modeli KH-RT modeli 

Yanma modeli Shell+CTC modeli 

Duvar film modeli Standart Converge Modeli 

NOx mekanizması Genişletilmiş Zel’dovich mekanizması 

Đs oluşumu Hiroyasu-NSC model 

5.2.1 Bölgeler 

Analizi yapılacak akış alanını bölgelere bölmenin iki nedeni vardır. Birincisi, 

bölgeleri belirlemek başlangıç işlemine yardımcı olmaktadır ve geometrinin her bir 

ayrılan parçası için başlangıç dataları bağımsız girilebilmektedir (başlangıç sıcaklığı, 

başlangıç basıncı...v.b.). Đkincisi, simülasyonun istenen zaman adımında bölgeler 

birbirinden ayrılabilmektedir [6]. 

Converge programında bölge oluşturma diğer HAD kodlarına göre farklılık 

göstermektedir. Converge programında, ağ yapılar kullanıcı tarafından simülasyon 

başlamadan önce atılmaktadır.  Diğer HAD kodlarında, hücreler simülasyon 

başlamadan önce olması gereken yerlerinde olmaktadır ve bölge belirleyici atanır. 

Geleneksel ağ yapı oluşumunda, kullanıcı, bölge sınırlarıyla kusursuz bir şekilde 

hizalanması için hücreleri biçimlendirmeye çalışmaktadır. Converge programında 

bölgeler arasındaki ağ yapı oluşumu simülasyonun başında oluşturulmaktadır.  
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Ayrılan bölgeler bazı durumlarda tekrar birleştirmek için bağlanması gerekmektedir. 

Özellikle emme ve egzoz valflerinin açılıp kapanma kontrolü için bölgeler arası 

oluşan ağ yapılar etkisiz hale getirilmelidir. Bu durum sonraki bölümlerde 

anlatılacaktır. Her bir sınır yüzeyinin hangi bölgeye ait olduğu “boundary.in” 

dosyasına yazılmıştır.  

Çizelge 5.3 :Sınır Yüzeyleri ve Açıklamaları 

Bölge No Sınır İsmi Açıklama 

0 01_piston Piston 

0 02_liner Silindir Duvarı 

0 03_head Silindir Kafası 

2 04_exhaust_port Egzoz Kanalı 

2 05_exhaust_outflow Egzoz Kanal Çıkışı 

2 06_exhaust_valve_top Egzoz Valf Üstü 

0 07_exhaust_valve_bottom Egzoz Valf Altı 

1 08_intake_port Emme Kanalı 

1 09_intake_inflow Emme Kanal Çıkışı 

1 10_intake_valve_top Emme Valf Üstü 

1 11_intake_valve_angle Emme Valf Eteği 

0 12_intake_valve_bottom Emme Valf Altı 

1 13_intake_port_angle Emme Kanalı Açısı 

2 14_exhaust_port_angle Egzoz Kanalı Açısı 

2 15_exhaust_valve_angle Egzoz Valf Eteği 

1 19_manifold Emme Manifoldu 
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Bölge tanımlamanın amacı aşağıdaki örnekte anlatılmıştır. 

Şok tüpü örneğinde tüp geometrisini iki bölgeye ayırmak istenmektedir. Biri düşük 

başlangıç basıncı, diğeri yüksek başlagıç basıncı içermektedir. Üçgensel yüzel 

geometrisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.8 : Tüpü temsil eden üçgensel yüzey geometrisi [6]. 

Kırmızı yüzey 10 nolu sınırı ve mavi yüzey 11 nolu yüzeyi temsil etmektedir 

(numaralar rastgele seçilmiştir). Şekilde gösterilen alan, “region_id” 1  (düşük basınç 

bölgesi)  ve diğeri “region_id” 2 ( yüksek basınç bölgesi) olmak üzere iki farklı alana 

ayrılmıştır. Geometride bölge 1 ve 2 arasında yüzey yoktur. Aşağıdaki şekil tüpün 

kesit görüntüsüdür. 

 

Şekil 5.9 : Tüpün kesit görüntüsü [6]. 

Simülasyon başında, Converge programı farklı “region_id”lerin bitiştiği konumları 

bulmaktadır. Örnekteki şok tüpünde iki farklı bölgenin kesiştiği çizgi turuncu renkte 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 5.10 : 2 bölgenin kesiştiği turuncu çizginin görüntüsü [6]. 
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Converge programı oluşan turuncu çizgiyi 5.11 nolu şekilde görüldüğü gibi yeşil 

renkte doldurmaktadır. Böylece istenildiği zaman bölgeler arası bağlantı kesilip 

tekrar kurulmaktadır.  

 

Şekil 5.11 : Bölgelerin ayrılmasını sağlayan yeşil yüzeyli tüp geometrisi [6]. 

Şok tüpü ile gösterilen ayırma türüne tek döngü ayırma yöntemi denmektedir. Đkinci 

tür ayırma türüne ise eşmerkezli daire ayırma yöntemi denir. Bu türü en iyi anlatan 

örnek motor valfleridir. Bağlantının koptuğu yer valf ile oturma yüzeyi arasındadır. 

Aşağıdaki şekilde valf ile oturma yüzeyi arasındaki kesit görünüş gösterilmektedir. 

Çizgiler 3 boyutlu geometrideki yüzeyleri göstermektedir [6].  

 

Şekil 5.12 : Valf ve oturma yüzeyini gösteren iki boyutlu kesit [6]. 

Burada kırmızı çizgiler ikinci bölgeyi ifade etmektedir. Kızmızı çizgi ile  temsil 

edilen yüzeyler aynı sınır yüzeyinde olmasa da 2 nolu bölgeye atanmıştır. Mavi çizgi 

ile gösterilen sınır yüzeyleri ise 1 nolu bölgeye atanmıştır. 5.12 nolu görüntüden 

görüldüğü gibi valf iki farklı sınır yüzeyine bölünerek farklı bölgelere atanmıştır. 

Bu durum için Converge bölge 1 ile 2 nin kesiştiği yerde iki döngü algılamıştır. Đlk 

döngü valf etrafında (5.12 nolu şekildeki A noktası), ve diğer döngü oturma yüzeyi 
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etrafındadır (B noktası). Converge iki eşmerkezli dairesel kopukluğu bulduğunda tek 

döngüden farklı davranmaktadır. Đki eşmerkezli dairesel kopukluk arasına yüzey 

atamaktadır (valf ve oturma yüzeyi arasında). Bu iki bölge arasındaki yüzey 

“events.in” dosyasıyla kontrol edilmektedir. Böylece simülasyonda valfleri istendiği 

zaman açıp kapatmak mümkün olmaktadır. 

Tam aksine, ara yüzeyin etkinliğini kaldırarak bölgeleri birbirine bağlamak mümkün 

olmaktadır ve “events.in” dosyasıyla kontrol edilmektedir. Aşağıdaki şekilde analiz 

için kullanılan events.in dosyası gözükmektedir [6].  

Çizelge 5.4 :Events.in Dosya Đçeriği 

CYCLIC 720.0 

146.00 0  2 OPEN 

355.00 0  2 CLOSE 

365.00 0  1 OPEN 

564.00 0  1 CLOSE 

 

Analizde 0 nolu bölge ( yanma odası) ile 2 nolu bölge (egzoz valfi) arasındaki yüzey 

146 KMA için etkinliğini yitirecek ve akış sağlanacaktır. 355 KMA için tekrar 

kapanacaktır. Aynı şekilde bölge 0 ( yanma odası)   ve bölge 1 (emme valfi) arası 

365 KMA için açılacak 564 KMA için kapanacaktır.  

5.2.2 Ağ yapı oluşturma 

Simülasyon sırasında veya simülasyon başlangıcından önce ağ yapısını özelleştirmek 

için birçok araç vardır. Đlk olarak, ağ yapı ölçekleme özelliği sayesinde ağ yapı 

kalitesi daha kötüleştirilebilir veya iyileştirilebilir. Đkincisi, kullanıcı istediği yere 

sabit küçük ağ yapı atabileceği gibi istediği zaman adımlarında etkin olabilecek ağ 

yapı da atabilmektedir. Son olarak, AMR sayesinde ağ yapının çok ihtiyaç olduğu 

yerlere otomatik olarak daha küçük ağ yapı atılabilir. Bu özellikler aşağıda daha 

detaylandırılmıştır. 
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5.2.2.1 Ağ yapı ölçekleme 

Ağ yapı ölçekleme temel ağ yapı boyutunu (dx, dy, dz) simülasyon sırasında veya 

öncesinde istenilen oranda ölçeklemektedir.  Temel ağ yapı (dx, dy, dz) aşağıdaki 

denklemde verildiği gibi ikinin üssü olarak arttırılır veya azaltılır [6]. 

( _ )_ _ _ _ *2 gridscale leveldx new base dx orig base −=     (5.1) 

Buradaki _ _dx orig base  değeri “inputs.in” dosyasındaki temel ağ yapı boyutu, 

_ _dx new base  yeni temel ağ yapı boyutu, _gridscale level ise ikinin üssü olarak 

verilen ölçekleme oranıdır. Böylelikle değer 0 olarak verilirse temel ağ yapısında 

değişiklik olmaz. -1 verildiğinde ağ yapısı kötüleşmekte (2 kat büyümekte), 1 

verildiği zaman ağ yapısı iyileşmektedir (2 kat küçülmekte). Örneğin, dizel motor 

simülasyonlarında püskürtme ve yanma zamanlarında daha yüksek çözünürlük daha 

doğru sonuç için gereklidir fakat sıkıştırma zamanında düşük çözünürlük yeterli 

olmaktadır. 

 

Şekil 5.13 : (a)Ağ yapı ölçekleme oranı -1 (b) ağyapı ölçekleme oranı 0 [6]. 

5.2.2.2 Yerel iyileştirme 

Çoğu zaman, kritik akış bölgelerinde ağ yapısı daha iyi olması istenmektedir. Ve 

daha az kritik bölgelerde ağ yapısı kalitesi daha kötü bırakılmaktadır. Örneğin, 

püskürtme zamanında nozul etrafındaki karmaşık akış davranışını daha iyi çözmek 

için ekstra ağ yapısı çözünürlüğü istenebilmektedir. Simülasyon zamanını azaltmak 

için diğer kısımlar temel ağ yapısı boyutu olarak kalmaktadır. Converge programıyla 

istenilen yere yerel ağ yapı iyileştirmesi yapılabilmektedir ve bu özellik embedded.in 

dosyasıyla kontrol edilmektedir. 
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5.2.2.3 Sınır iyileştirme 

Sınır iyileştirme özelliği sınırlar etrafına ağ yapı iyileştirmesi yapılmasını 

sağlamaktadır. Örneğin, valf etrafındaki akış simüle edilirken bu bölgedeki akışın 

daha doğru sonuçlanması için ekstra çözünürlük istenebilir. Hareketli yüzeyler için 

sınıra atılan küçük ağ yapıları da yüzeyle beraber otomatik olarak hareket etmektedir. 

Ağ yapıları “embed_scale” özelliği ile arttırılabilir [6].  

 

Şekil 5.14 : Valf ve silindir hacmi için sınır iyileştirme. 

Analiz öncesinde temiz havanın silindir içerisine gireceği 350-585 KMA arasında 

etkin olacak şekilde emme valfi civarına 23 kat daha küçük ağ yapı atılmıştır. Aynı 

şekilde 138-370 KMA arasında açık kalan egzoz valfi için 23 katı ağ yapı atılmıştır. 

Bütün yanma odası sınırına orjinal ağ yapının 23  katı daha küçük ağ yapı atılmıştır. 

5.2.2.4 Nozul ve enjektör için yerel iyileştirme 

Nozul iyileştirme ile nozul civarına konik şekilde küçük ağ yapı atılabilmektedir. Bu 

özelliği etkin hale getirmek için enjektör sayısı, nozul sayısı, konik şeklin nozul 

çıkışındaki çapı, konik şeklin uç kısmındaki çapı, konik şeklin uzunluğu ve ağ 

yapının ölçekleme oranı embedded.in dosyasına girmemiz gerekmektedir. Konik ağ 

yapının yön vektörü püskürtme açısı ile aynı olmalıdır. Eğer birden fazla enjektör 

kullanılıyorsa enjektör değerini girmek yeterli olacaktır. Böylece bütün enjektördeki 

nozullar aynı davranışı sergilemiş olur [6].  
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Şekil 5.15 : Sektör analizinde kullanılan nozul iyileştirme. 

Analiz için püskürtme zamanının -16 KMA olduğundan nozul iyileştirme daha erken 

başlatılması gerekmektedir. 23 kat daha iyi atılacak nozul ağ yapısı -21 KMA ile 27 

KMA  aralığında atılmıştır. 

Yerel iyileştirme özelliklerinin zaman kontrolleri üç farklı şekilde mümkündür. Eğer 

istenilen lokal ağ yapı iyileştirmesinin her zaman etkin olması isteniyorsa 

“PERMANENT” olarak girilmesi gerekmektedir. Eğer  simülasyonun belirli bir 

zaman adımında başlayıp belirlenen başka bir zaman adımında bitirilmesi isteniyorsa 

“SEQUENTIAL” olarak girilmesi gerekmektedir. Son olarak belirlenen zaman 

aralığı her çevrim periyodunda tekrarlanması isteniyorsa “CYCLIC” olarak 

seçilmelidir. Analizde 720 KMA açısını tekrarlayarak gidebileceğinden “CYCLIC” 

seçilmiştir. 

5.2.2.5 Uyarlanabilir ağ yapı geliştirme (AMR) 

Bazı durumlarda, yerel iyileştirme özelliğini analizi yapılacak iç yüzeyin hangi 

kısımlarına yapılacağını  karar vermek güç olmaktadır.Bu durumda AMR 

uygulanmaktadır. Ideal olarak iyi bir AMR algoritması, akış alanının yetersiz 

çözülen kısımlarında veya ağ yapısının çok büyük olduğu yerlerde uygulanmalıdır 

[6].  

AMR, dört fark lı alan için uygunabilir: hız ,sıcaklık, ürünler, pasifler. Örneğin, iki 

ardarda gelen ağ yapısı arasında sıcaklık farkı fazla olduğunda AMR özelliği 

sayesinde o kısıma daha küçük ağ yapı atılarak analiz sonucunun daha tutarlı çıkması 

sağlanmaktadır. 

AMR, dört faklı alan için çalıştırıldığında simülasyon zamanı çok arttığından, bu 

çalışmada kullanılan AMR alanları hız ve sıcaklıktır. Converge programında AMR, 
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amr.in dosyasından kontrol edilmektedir. Hız ve sıcaklık için AMR etkin hale 

getirilip oluşacak ağ yapının ölçekleme oranı üç olarak seçilmiştir.  

Aşağıda şekillerde  püskürtme örneği verilmiştir.  Hız için AMR oranı üç iken 

sıcaklık için AMR oranı iki olarak verilmiştir.  
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Şekil 5.16 : AMR ile püskürtmenin (a)0.4, (b)0.5, (c)1.0 ve (d)2.0ms. sonraki  zaman 

aralıklarındaki gelişimi [6]. 

Analiz için AMR püskürtme zamanından birkaç KMA önce başlatılması uygun 

görülmüştür. Böylece AMR -608 ile -21 KMA arasında çalıştırılmayarak çözme 

zamanı kısalır. Hem de yakıt damlacıkları gerçeğe daha yakın simüle edilmiş 

olmaktadır.  

 

Şekil 5.17 : AMR ile 50 KMA da yanma odası kesiti. 

Analiz süresince yukarıda anlatılan ağ yapısı özellikleri etkili olmaktadır. Fakat 

püskürtme zamanı sonrası oluşacak ağ yapısı sayısı artacağından (AMR den dolayı) 

maksimum ağ yapı sayısı 1200000 olarak belirtilmiştir.  

5.2.3 Püskürtmenin tanımlanması 

Enjektör memesi geometrik modelde dikkate alınmamıştır. Enjeksiyon noktaları , 

nozul sayısı ve koordinatları verilerek tanımlanacaktır. Nozulların yerleşim ve yönü 

aşağıda gösterilen şekildeki gibi yapılmaktadır. 
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Şekil 5.18 : Nozul konumları [6]. 

Analizi yapılacak dizel motorun enjektörünün teknik resimi incelenmiştir. Buna göre 

7 nozullu enjektörün konumlandırılması ve nozul çapları Converge programına 

girilmiştir.  Ayrıca kullanıcak dizel yakıtı, püskürtme başlangıcı , yakıtın ne kadar 

püskürtüleceği,  püskürtülecek yakıt kütlesi, yakıtın hız profili gibi değerler de 

programa girilmiştir.  

Çizelge 5.5 :Yakıt ve püskürtme bilgileri. 

Dizel Yakıt  c14h30 

Püskürtme Süresi 38 KMA 

Yakıt Kütlesi 0.06526g 

Püskürme Başlangıcı -16 KMA 
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Şekil 5.19 : Yakıt püskürtme kanunu. 

5.2.4 Emme ve egzoz valf hareketleri 

Yukarıdaki bölümde dinamik ağ yapı için emme ve egzoz valflerinin ne zaman açılıp 

kapanacağı hakkında bilgi verilmiştir. Converge programında “int-valve.in” 

dosyasına emme valfleri için tanımlanan profil hareketi girilerek valflerin hareketi 

gerçekleşmektedir.  Her KMA için gerekli kalkma (lift) değerleri ve hareketin yönü 

program tarafından okunmaktadır.  

Aynı şekilde “exh_valve.in” dosyasında egzoz valfleri için tanımlanan profil hareketi 

girilerek valflerin hareketi gerçekleşmektedir. Emme ve egzoz valflerinin grafiği 

Şekil 5.20’da gösterilmiştir.  
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Şekil 5.20 : Emme ve egzoz valflerinin lift değerleri. 
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6. SONUÇLAR 

Converge programında önceki bölümde anlatıldığı gibi tüm ayarların yapılmasından 

sonra 720 KMA boyunca 3500d/d tam yükte analiz yapılmıştır. Yanmanın iptal 

edildiği ilk analizde soğuk analiz yapılmıştır. Çünkü geometride yapılan bazı 

basitleştirmeler ve yüzeye ağ yapı atılmasından dolayı orjinal yüzeyden farklılıklar 

görülmüştür. Bu farklılıların dolayı sıkıştırma oranı orjinal değerinden farklı olduğu 

görülmüştür. Pistonların çevresine 2 mm et kalınlığında ek hacim eklenip yanmanın 

dahil olduğu analiz yapılmıştır. 

Grid analizi en stabil çalışan 3. durum için uygulanmıştır. Şekil 6.1’deki grafikte 

görüldüğü gibi sarı renkli gösterilen eğrideyerel iyileştirmeler kullanılmış olup AMR 

kullanılmamıştır. Eğriden de anlaşılacağı üzere AMR kullanılmadığı zaman test 

datasından daha düşük değerler bulunmuştur. Đç yüzeyde yerel iyileştirmelerin eksik 

kaldığı yerlerde AMR sayesinde  akışın yetersiz çözülen kısımlarında ağ sayısını 

arttırarak test datasına yakın değerler bulunmuştur. Pembe renkte gösterilen eğride 

hem AMR hem de yerel iyileştirme kullanılmamıştır. Buna göre geometrinin 

sınırlarında, valflerin açılma kapanma esnasında valf etrafında ve püskürtme 

süresince nozul civarına atılan yerel iyileştirmeler kullanılmadığı taktirde test 

datasından çok daha düşük basınç değerleri okunmaktadır. Yerel iyileştirmeler ile 

duvar üzerindeki akışı ve geometrinin akışa etkisi ve bu sebeple basınç gibi makro 

bir unsur daha çok etkilenmektedir.Sonuç olarak önceki bölümlerde anlatıldığı gibi 

yerel iyileştirmeler (sınır iyileştirme, nozul  için yerel iyileştirme) ve uyarlanabilir ağ 

yapı geliştirme (AMR) analize katılarak kritik bölgelerdeki ekstra çözünürlük 

sayesinde gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edilmiştir. 



 

Şekil 6.1’de görüldüğü gibi basınç değişimi geometrik farklılıklardan dolayı çok 

küçük değişiklikler gösterse de genel anlamda birbirlerine göre tutarlılık göstermiştir.

Şekil 6.2
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Şekil 6.1 : Grid analizi. 

de görüldüğü gibi basınç değişimi geometrik farklılıklardan dolayı çok 

küçük değişiklikler gösterse de genel anlamda birbirlerine göre tutarlılık göstermiştir.

Şekil 6.2 : Basınç değişim grafiği. 
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rileri birbirlerine göre kıyaslayacak olursak Şekil 6.3 grafiğine 

basınç eğrisi en üstten seyretmekteyken, 4. Durumdaki basınç eğrisi en alttan 

Şekil 6.3 : Basınç değişim grafiği. 

Şekil 6.4 :Basınç değişim grafiği. 

ıtın tutuşup yanması ile artan basınç,  analizde test datasından ayrışarak daha dik 

olmuştur. Bunun nedeni özellikle yanma esnasında oluşan ani sıcaklık 
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farklılıklarında devreye giren AMR nin 1200000 ağ yapısı ile sınırlandırılmış 

olmasıdır. Yanma esnasında akış alanı hücre sayısı yanma odası hacmi azalmasına 

rağmen bu değere ulaşıp sabitlenmiştir. 

 

Şekil 6.5 :Ağ yapı sayısı. 

IMEP (Ortalama indike basınç) değerleri basınç eğrileriyle tutarlılık göstermiştir.  

Çizelge 6.1 :IMEP tablosu. 

 

 

Çizelge 6.1’de görüldüğü gibi motordan alınan güç 3. durumda orjinale göre 1.25% 

fazla iken 4. durumda -3.9% olmaktadır. 2. durum ise yaklaşık 0.5% oranında artış 

göstermiştir.  

Ortalama sıcaklık yine IMEP ve basınç değerleriy tutarlılık göstererek yanmanın 

daha verimsiz olduğu ve IMEP değeri daha düşük olan 4. durumda daha düşüktür. 
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IMEP ve basınç değeri daha yüksek olan 3.durumun sıcaklık eğrisi en üstten 

seyretmektedir. 

 

Şekil 6.6 : Sıcaklık değişim grafiği. 

ENSIGHT programı yardımıyla analizin görsel sonuçları alınmıştır. Alınan 

parametreler: sıcaklık, NOx, is ve yakıt fazlalık katsayıdır. Seçilen KMA larına göre 

4 durum için sıcaklık sonuçları aşağıdaki şekillerde verilmiştir. 
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Şekil 6.7 : Đsin 720 KMA boyunca değişim grafiği. 

Şekil 6.48’de herbir KMA için yanma odasında oluşan ortalama is değişim grafiği 

görülmektedir. Özellikle püskürtmeden sonra ayrışan sonuçlardan 2 ve 3. durum 

grafikte benzer bir değişim gösterirken 4. durumda yanmadan sonra is oluşumu daha 

fazladır. Sonuç olarak is değeri yanmanın daha iyi gerçekleştirği ve IMEP  değeri 

daha yüksek olan 3. durumda en düşük çıkmıştır. IMEP, sıcak ve basınç değerleri 

düşük olan 4. durumda is daha fazladır. 

 

Şekil 6.8 : NOx için 720 KMA boyunca değişim grafiği. 
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Şekilden de görüldüğü gibi NOx 4 farklı durum için de benzer değişim göstermiştir. 

Özellikle püskürtmenin bitişiyle sıcaklık değerleriyle orantılı olarak 3. durumda daha 

yüksek iken 4. durumda daha düşüktür. 

Aşağıdaki çizelgede analiz sonundaki (son KMA için) yanma odası içindeki ortalama 

is, NOx, CO  miktarları gram cinsinden 1. duruma göre oranlanarak verilmiştir. 

Görüldüğü gibi yanmanın daha verimsiz olduğu 4. durum daha fazla CO ve daha az 

CO2 emisyonuna sahiptir. 

Çizelge 6.2 :Analiz sonunda oluşan is, NOx, CO ve CO2 miktarları. 

  Đs (g) NOx (g) CO (g) CO2 (g) 

1. Durum 1.93E-04 3.72E-03 1.17E-02 1.96E-01 

2. Durum 1.60E-04 3.64E-03 9.00E-03 2.00E-01 

3. Durum 1.58E-04 3.83E-03 7.69E-03 2.02E-01 

4. Durum 2.81E-04 3.57E-03 2.05E-02 1.81E-01 

  Đs % NOx% CO% CO2% 

2. Durum -17.3 -2 -23 2.2 

3. Durum -18.4 2.9 -34 3.34 

4. Durum 45.5 -4.1 75.6 -7.3 

 

 

Şekil 6.9 : Đs -NOx karşılaştırması. 
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Çizelge 6.2’den görüldüğü gibi 4. durumun is miktarı 1.duruma göre yaklaşık 45% 

daha fazladır. Bunun nedeni EK D.1’de görüldüğü gibi piston girinti bölgesindeki 

yakıt fazlalık katsayısının ve yeterli hava olmadığından bu bölgede yanmanın 

gerçekleşmemesidir. Đs oranın 2. ve 3. durumda yaklaşık 17%-18% daha düşük 

olması da özellikle yanma esnasında dağılımın, yüksek hızlardan dolayı daha kopuk 

olması ve yakıtın daha iyi atomizasyonu olarak açıklanabilmektedir. EK A.1 deki 

sıcaklık dağılımlarında 4. durumda piston girinti bölgesindeki çeperlerdeki 

sıcaklıkların düşük olmasında da yanmanın olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun nedeni 

4. durumdaki piston çanağının daha dar olmasından kaynaklandığı 

söylenebilmektedir.  

NOx değerlerini karşılaştıracak olursak, 4 durum için de yaklaşık olarak benzerlik 

göstermiştir. Bu yüzden 5 silindirli dizel motoru için yapılacak benzer piston çanağı 

tasarımlarının NOx için yüksek oranlarda iyileştirme yapılamayacağı sonucunu 

çıkartmaktadır.  

Ayrıca Ensight çıktılarından görüldüğü gibi yanma odası köşelerinde hava kaldığı ve 

bölümlerde sıcaklık artığının olmadığı gözlemlenmiştir. Özellikle sıkıştırma oranını 

tuturmak için eklenen telafi hacminin darlığından dolayı analizin sonucu büyük 

miktarda etkilemeyecek bir ölü hacim görülmektedir.  

Yanma açısından 4 durumu da incelediğimiz zaman 2. durum emisyonlar 

bakımından daha iyi sonuç vermiştir. Fakat NOx gözardı edilirse ve IMEP ler 

kıyaslanırsa 3. Durum 1.25% güç artışıyla diğer piston tasarımlarına karşı avantaj 

sağlamaktadır.  

Uygun piston tasarımı için bu sonuçlar yapısal ve termal açıdan gerilmelerin 

incelenerek ve bu gerilmelere bağlı olarak da yorulma analizlerinin gerçekleştirilerek 

desteklenmelidir. 
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EKLER 

EK A.1 : Yanma odası sıcaklık dağılımı. 

EK B.1 : Yanma odası NOx dağılımı. 

EK C.1 : Yanma odası is dağılımı. 

EK D.1 : Yanma odası yakıt fazlalık oranı dağılımı. 

EK E.1 : Piston yüzey sıcaklıkları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

EK A.1 

 

 

Şekil A.1 : -608 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 

Şekil A.2 : -508 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 

 

Şekil A.3 : -408 KMA için sıcaklık dağılımı. 
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Şekil A.4 : -308 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 

Şekil A.5 : -208 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 

Şekil A.6 : -108 KMA için sıcaklık dağılımı. 
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Şekil A.7 : -30 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 

Şekil A.8 : -16 KMA için sıcaklık dağılımı. 
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Şekil A.9 : -14 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 

Şekil A.10 : -11 KMA için sıcaklık dağılımı. 
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Şekil A.11 : -4 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 

Şekil A.12 : 5 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 



93 
 

 

 

Şekil A.13 : 15 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 

Şekil A.14: -35 KMA için sıcaklık dağılımı. 
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Şekil A.15 : 50 KMA için sıcaklık dağılımı. 

 

Şekil A.16 : 112 KMA için sıcaklık dağılımı. 
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EK B.1 

 

 

Şekil B.1 : -8 KMA için NOx dağılımı. 

 

Şekil B.2: -4 KMA için NOx dağılımı. 
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Şekil B.3: 0 KMA için NOx dağılımı. 

 

 

Şekil B.4: 5 KMA için NOx dağılımı. 
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Şekil B.5: 15 KMA için NOx dağılımı. 

 

Şekil B.6: 35 KMA için NOx dağılımı. 
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Şekil B.7: 50 KMA için NOx dağılımı. 

 

Şekil B.8: 112 KMA için NOx dağılımı. 
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EK C.1 

 

 

Şekil C.1 : -11 KMA için is dağılımı. 

 

Şekil C.2 : -8 KMA için is dağılımı. 
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Şekil C.3 : -4 KMA için is dağılımı. 

 

 

Şekil C.4 : 0 KMA için is dağılımı. 
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Şekil C.5: 5 KMA için is dağılımı. 

 

 

Şekil C.6: 15 KMA için is dağılımı. 
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Şekil C.7: 35 KMA için is dağılımı. 

 

Şekil C.8 : 50 KMA için is dağılımı. 
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Şekil C.9: 112 KMA için is dağılımı. 
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EK D.1 

 

 

Şekil D.1 : -16 KMA için yakıt fazlalık oranı dağılımı. 

 

Şekil D.2 : -14 KMA için yakıt fazlalık oranı dağılımı. 
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Şekil D.3 : -11 KMA için yakıt fazlalık oranı dağılımı. 

 

Şekil D.4 : -4 KMA için yakıt fazlalık oranı dağılımı. 
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Şekil D.5 : 5 KMA için yakıt fazlalık oranı dağılımı. 

 

Şekil D.6 : 15 KMA için yakıt fazlalık oranı dağılımı. 
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Şekil D.7 : 35 KMA için yakıt fazlalık oranı dağılımı. 

 

Şekil D.8 : 50 KMA için yakıt fazlalık oranı dağılımı. 
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Şekil D.9 : 112 KMA için yakıt fazlalık oranı dağılımı. 
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EK E.1  

 

Şekil E.1 : 1. durum için piston çanağı yüzey sıcaklıkları. 

 

Şekil E.2 : 2. durum için piston çanağı yüzey sıcaklıkları. 
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Şekil E.3 : 3. durum için piston çanağı yüzey sıcaklıkları. 

 

Şekil E.4 : 4. durum için piston çanağı yüzey sıcaklıkları. 
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