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SINIR TABAKA BARİYERİNİN S-KANAL İÇERİSİNDEKİ HAVA AKIŞINA
ETKİSİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (HAD) İLE
İNCELENMESİ
ÖZET
Eğrisel forma sahip kanallar ve borular endüstride birçok alanda sıklıkla
kullanılmaktadırlar. Havacılık sektörü, güç üretim sistemleri, iklimlendirme ve
havalandırma sistemleri, otomotiv uygulamalarında akışkan transferini
gerçekleştirmek için eğrisel kanallar ön plana çıkmaktadır. Özellikle havacılık
sektöründe, hava araçlarındaki kısıtlı bölgelerde eğrisel kanallar tercih edilirler. 900
dönüşe sahip kanallar ve S şeklinde eğrisel dönüşe sahip kanallar sıklıkla kullanılan
eğrisel kanallardır.
S şeklindeki kanal akışlarında, akış karakteristiğini etkileyen en önemli parametreler
geometrik boyutlar ve akışa ait karakteristik büyüklüklerdir. Tasarlanan kanalın giriş
kesiti ve çıkış kesiti arasındaki büyüme oranı, merkez çizgisinin eğrilik yarıçapı ve
uzunluğu dikkate alınması gereken parametrelerdir. Özellikle kanal girişinden çıkışına
olan alan oranı artışı, kanal içerisindeki akış ayrılmalarını tetikleyen en önemli
parametrelerin başında gelmektedir. Ayrıca kanalın dönüş açısı da yüzey üzerindeki
basınç dağılımını ve buna bağlı olarak yüzeydeki akışkan hareketini önemli derecede
etkilemektedir. Kanal dönüş açısının artması, eğrilik yarıçapı doğrultusundaki basınç
farkını arttırır. Bu basınç farkı ile eğrilik yarıçapı yönünde akışkan hareketi meydana
gelir ve akışkan parçacıkları yüzeyden ayrılmaya zorlanır. Akışın yüzeyden ayrılması
kanal içerisinde istenmeyen basınç kayıplarının oluşmasına yol açmaktadır. Ayrıca
yüzeyden kopan akışkan parçaları yüzeye yakın bölgede girdap hareketlerine yol açar
ve akışkan hareketinin önünde bir engel oluşturur. Sınır tabaka ayrılmaları ve ikincil
akışların ortaya çıkması kanal çıkış yüzeyinde istenmeyen özelliklerde bir hava akışına
neden olur. Özellikle beklenenden daha fazla basınç düşmesi ve düzgün olmayan bir
hava dağılımı elde edilebilir. Bu durum da kanalın devamına yerleştirilecek olan
sistemin daha düşük verimde çalışmasına neden olmaktadır.
Kanal içerisindeki hava akışı sonucu ortaya çıkan basınç kayıplarını ve ikincil akışları
yok etmek/azaltmak için sıklıkla kullanılan yöntemler vardır. Girdap üreticiler dönüşlü
kanallar içerisinde ortaya çıkan akış ayrılmalarını yok etmek için kullanılırlar. Akışın
ayrılma eğiliminde olduğu yüzeye gömülen girdap üreticiler, hava akışı içerisinde
girdap akımları oluşturarak yüksek momentum akış bölgesinden düşük momentum
bölgesine momentum transfer ederek akışın enerjisini arttırır ve yüzeyden ayrılmasını
engellerler. Üretimleri ve montajları kolay olmakla birlikte, girdap üreticilerinin
geometrik şekilleri, diziliş konfigürasyonları ve adetleri akış üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Üfleme ve emme metodu da akış ayrılmasını engelleme de kullanılan
bir diğer yöntemdir. Akışın ayrıldığı yüzey üzerine, ayrılma noktasından daha geriye
açılan bir açıklık üzerinden akışkan transfer edilir. Bu sayede ayrılma gerçekleşen
yüzey etrafında akışkana enerji kazandırılmış olur. Sınır tabaka bariyerleri de dönüşe
sahip geometrilerde, akış boyunca oluşan girdap akımların şiddetini azaltmak için
tercih edilirler. Hem iç akış hem de dış akış uygulamalarında kullanılırlar. Girdap
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akımının oluşmaya başladığı bölgeye yerleştirilen sınır tabaka bariyerleri, teğetsel hız
bileşenlerini eksenel hız bileşenine dönüştürerek ikincil akış şiddetini azaltırlar. Bu
sayede de ikincil akışlardan kaynaklanan basınç kayıpları azaltılmış olur. Kullanılan
sınır tabaka bariyerlerinin geometrik özellikleri, akış özellikleri üzerinde çok büyük
etkiye sahiptir. Kullanılan sınır tabaka bariyerinin kesit büyüklüğü akışa karşı bir engel
yaratırken ortaya çıkan girdap akımların şiddetini azaltmada etkilidir. Ayrıca sınır
tabaka bariyerinin uzunluğu da basınç kayıplarının azaltılmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Girdap üreticilerle benzer görevi yapan bir diğer uygulama da yüzey
oluklarıdır. Yüzeye malzeme eklemek yerine malzeme çıkarılarak yapılan bu işlem,
ortaya çıkarılan girdap akımları ile yüksek enerjiye sahip akış bölgesinden düşük
enerjiye sahip akış bölgesine momentum transfer ederler.
Dönüşlü yapıya sahip bir kanal içerisindeki hava akışının HAD ile analizleri
gerçekleştirilmiştir. Kullanılacak olan analiz metodunun doğrulanması için bir test
çalışması incelenmiştir. Çalışmada kullanılan hava kanalı HAD ortamında
modellenmiştir. Türbülans modeli olarak k-ω SST tercih edilmiştir. Literatürde
incelenen iç akış problemlerinin birçoğunda, test ortamında değerlendirilen iç akış
problemlerinin HAD analizleri farklı türbülans modelleri ile irdelenmiştir. k-ω SST
türbülans modelinin test sonuçları ile oldukça uyum içerisinde olduğu
gözlemlenmiştir. 900 dirseğe sahip kare kesitli kanal için Re sayısının 342190 olduğu
test sonuçlarına göre farklı düzlemlerdeki hız profilleri elde edilmiş ve test verileri ile
kıyaslanmıştır. Dirsek bölgesinde kanalın sahip olduğu eğrilikten dolayı radyal
yöndeki basınç farkı, hız profilinin bu yönde kaymasına sebep olmuştur. Bu nedenle
hız profillerinin HAD ortamında daha doğru yakalanabilmesi için “eğrilik düzeltme”
faktörü kullanılmıştır. Eğrilik düzeltmenin kullanıldığı ve kullanılmadığı HAD analiz
sonuçları test verileri ile kıyaslandığında, yüksek gradyene sahip hız profillerinin
eğrilik düzeltme katsayısı ile daha doğru şekilde tahmin edildiği görülmüştür. Sınır
tabaka bölgesi haricinde HAD ve test sonuçlarının uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.
Sınır tabaka bölgesindeki tutarsızlıklar ise bu bölgedeki ölçümlerin zorluğundan
kaynaklanmaktadır. Aynı kanal içerisinde Re sayısının 360000 olduğu durum için de
bir test çalışması incelenmiştir. Bu çalışmada da basınç kayıplarını azaltmak için üst
duvara tam uzunluklu ve yarım uzunluklu olacak şekilde toplam 5 farklı bariyer
yerleştirilerek testler yapılmıştır. Tüm bariyer geometrileri HAD analizleri için de
modellenmiştir. Kullanılan 5 bariyer geometrisinde 2 tanesi basınç kayıplarını
arttırırken 3 tanesi de basınç kayıplarının azalmasını sağlamıştır. Bu durum HAD
analizlerinde de elde edilmiştir. Toplam basınç kayıp katsayısı tanımlanmıştır ve bu
değer bariyersiz kanal geometrisi için 0.167 olarak hesaplanmıştır. Aynı parametre
HAD analizlerinde 0.16 olarak elde edilmiştir. Aradaki farklılığın temel sebebi test ve
analiz ortamındaki hava yoğunluğunun farklı olmasıdır. Bu kanal geometrisindeki akış
koşullarında dirsek bitiminden sonra etkileşim halinde olan iki girdap akım çifti
oluşmuştur ve duvara oldukça yakın bölgededir. Bu nedenle kullanılacak bariyerin
alanının küçük olması girdap akım çiftinin etkisinin azaltılması için daha fazla avantaj
sağlamıştır.
Kullanılacak olan metot doğrulandıktan sonra, S şeklinde bir hava kanalı
tasarlanmıştır. Kanal hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine 450 dönüş
açılarına sahiptir. Giriş kesiti dikdörtgendir. Çalışmanın ilk aşamasında kanal alanı
girişten çıkışa farklı oranlarda büyütülmüştür. Alan oranı 2.56’ya gelene kadar kanal
boyunca toplam basınç kayıpları azalmış ancak 2.56’dan sonra tekrar artmaya
başlamıştır. Bunu da akış profili üzerinde göstermek için kanal orta kesiti boyunca hız
profili hem eş çizgiler hem de vektör çizgileri olarak elde edilmiştir. Alan oranının
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2.56’yı geçmesi ile birlikte ilk dönüşün bittiği ve ikinci dönüşün başladığı yerde akışın
yüzeyden ayrıldığı ve girdap akışların oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle en az
basınç kaybını sağlayan 2.56’lık alan oranına sahip olan S-kanal ile HAD analizlerine
devam edilmiştir. Ayrıca kanal girişinden çıkışına kadar belirli bölgelerdeki ikincil
akış dağılımları incelenmiştir. Birinci dirseğin bittiği bölgede en yüksek ikincil akış
değerleri gözlemlenmiştir. Hem basınç kayıplarını hem de ikincil akışları azaltmak
amacı ile kullanılacak olan sınır tabaka bariyer geometrileri birinci dönüşün bittiği ve
ikinci dönüşün başladığı noktadan itibaren kanala yerleştirilmiştir. Dikdörtgen kesitli
bariyerler tercih edilmiştir. 3 farklı yükseklik ve 5 farklı genişlik olacak şekilde 15
farklı bariyer geometrisi yerleştirilerek HAD analizleri tamamlanmıştır. Kanal
kesitinin büyüyerek ilerlemesinden dolayı girdap akımlar tüm kesite yayılmıştır. Bu
nedenle küçük kesitli bariyerlerin kullanılması ikincil akışların azaltılmasında etkisiz
kalmıştır. Sınır tabaka bariyerlerinin genişlikleri arttıkça, hem toplam basınç kayıp
katsayısı azalmış hem de ikincil akışlar ciddi oranda azaltılmıştır. 40 mm genişlik ve
6 mm yüksekliğe sahip olan bariyer yapısı kullanıldığında toplam basınç kayıp
katsayısı %4.18 oranında azalmıştır. Çıkış kesiti giriş kesitine göre 2.56 oranında
arttığı için sadece bir yüzeye eklenen bariyer yapısı ikinci girdap çiftinin etkisini
azaltamamıştır. 40 mm x 6 mm bariyer yapısı karşılıklı 2 duvara yerleştirildiğinde
toplam basınç kayıp katsayısındaki iyileşme %4.18’den %7.13’e çıkarılmıştır.
Bariyersiz kanalda çıkış kesitindeki ikincil hız şiddeti 1.3 m/s olarak hesaplanırken, 40
mm x 60mm’lik bir bariyer kullanılması ile bu değer 0.96 m/s’ye inmiştir. Karşılıklı
iki duvara bariyer yerleştirildiğinde ise çıkış kesitindeki ikincil hız 0.69 m/s değerine
kadar düşmüştür. Yani karşılıklı 2 bariyer kullanıldığında, çıkış kesitindeki ikincil hız
değeri neredeyse yarı yarıya azalmıştır.
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THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BOUNDARY LAYER FENCE
ON THE AIR FLOW IN AN S-DUCT BY COMPUTATIONAL FLUID
DYNAMICS (CFD)
SUMMARY
Channels and pipes with curvilinear form are frequently used in many areas of
industry. Curvilinear ducts come into prominence to realize fluid transfer in aviation
industry, power generation systems, air conditioning and ventilation systems,
automotive applications. Especially in the aviation industry, curvilinear ducts are
preferred in restricted areas in aircraft. Ducts with 900 turns and ducts with S-shaped
curvilinear turns are frequently used curvilinear ducts.
Geometric dimensions and characteristic paramaters of flow are the most important
parameters effecting the flow characteristics in S-shaped channel flows. The growth
rate between the inlet section and the outlet section of the designed duct, the radius of
curvature and the length of the centerline are the parameters to be considered. In
particular, the increase in the area ratio from the channel entrance to the exit is one of
the most important parameters that trigger the flow separations in the channel. In
addition, the rotation angle of the channel significantly affects the pressure distribution
on the surface and accordingly the fluid movement on the surface. Increasing the
channel rotation angle increases the pressure difference in the direction of the radius
of curvature. With this pressure difference, fluid movement occurs in the direction of
the radius of curvature and the fluid particles are forced to separate from the surface.
Separation of the flow from the surface leads to the formation of undesirable pressure
losses in the channel. In addition, the fluid particles detached from the surface cause
eddy movements in the near-surface region and create an obstacle in front of the flow.
Boundary layer separations and the emergence of secondary flows cause an
undesirable air flow at the duct outlet surface. In particular, a greater than expected
pressure drop and a non-uniform air distribution can be achieved. This situation causes
the system to be placed in the continuation of the channel to operate at a lower
efficiency than desired.
There are some techniques used frequently in order to eliminate or decrease pressure
losses and secondary flows which emerge during flow as a undesirable situation.
Vortex generators are used to diminish flow separations occurred during flow in
curvilinear ducts. Vortex generators submerged on a surface, which flow is tend to
separate create vortex flows in order to transfer energy from flow region has higher
momentum to flow region has lower momentum, increase energy of flow and prevent
fluid particle from separating from the surface. Although they are easy to manufacture
and assemble, the geometric shapes, array configurations and numbers of vortex
generators have a significant impact on the flow. The blowing and suction method is
another method used to prevent flow separation. The fluid is transferred onto the
surface where the flow leaves, through an opening that opens further back than the
split point. In this way, energy is given to the fluid around the separation surface.
Boundary layer fences are also preferred in rotating geometries to reduce the intensity
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of eddy currents that occur along the flow. They are used in both internal and external
flow applications. Boundary layer fences placed in the region where the eddy current
starts to occur reduce the secondary flow intensity by converting the tangential velocity
components to the axial velocity components. In this way, pressure losses caused by
secondary flows are reduced. The geometric properties of the boundary layer fences
used have a great influence on the flow properties. While the cross-sectional size of
the boundary layer fence used creates an obstacle, it is effective in reducing the
intensity of the resulting eddy currents. In addition, the length of the boundary layer
fence also plays an important role in reducing pressure losses. Another application that
performs a similar task with vortex generators is surface grooves. This process, which
is done by removing material instead of adding material to the surface, transfers
momentum from the high energy flow region to the low energy flow region with the
eddy currents created.
The analysis of the air flow in a duct with a rotational structure was carried out with
CFD. A test study was examined to validate the analysis method to be used. The air
duct used in the study is modeled in CFD medium. As the turbulence model, k-ω SST
was preferred. In most of the internal flow problems examined in the literature, CFD
analyzes of internal flow problems evaluated in the test environment were examined
with different turbulence models. It has been observed that the k-ω SST turbulence
model is in good agreement with the test results. According to the test results where
the Re number is 342190 for the square section duct with 900 bends, velocity profiles
in different planes were obtained and compared with the test data. Due to the curvature
of the channel in the elbow region, the pressure difference in the radial direction caused
the velocity profile to shift in this direction. For this reason, the "curvature correction"
factor was used to capture the velocity profiles more accurately with CFD. When the
CFD analysis results with and without curvature correction were compared with the
test data, it was seen that velocity profiles with high gradient were estimated more
accurately with the curvature correction coefficient. Except for the boundary layer
region, CFD and test results were observed to be compatible. The inconsistencies in
the boundary layer region are due to the difficulty of measurements in this region. A
test study was also examined for the case where the Re number is 360000 in the same
channel. In this study, tests were carried out by placing a total of 5 different fences,
full-length and half-length, on the upper wall in order to reduce pressure losses. All
fence geometries are also modeled with CFD analyses. While 2 of the 5 fence
geometries used increased pressure losses, 3 of them provided a decrease in pressure
losses. This situation was also obtained in CFD analyses. The total pressure loss
coefficient was defined and this value was calculated as 0.167 for the duct geometry,
which no fence placed. The same parameter was obtained as 0.16 in CFD analysis.
The main reason for the difference is the difference in air density in the test and
analysis environment. In flow conditions in this channel geometry, two interacting
eddy current pairs have formed after the end of the elbow and are in the region very
close to the wall. For this reason, the small area of the fence to be used provides more
advantages to reduce the effect of the eddy current couple.
After the method to be used was verified, an S-shaped air duct was designed. The
channel has a 450 rotation angles both clockwise and counterclockwise directions. The
entrance section is rectangular. In the first stage of the study, the channel area was
enlarged from inlet to outlet at different rates. The total pressure losses along the
channel decreased until the area ratio reached 2.56, but started to increase again after
2.56. In order to show this situation, the velocity profiles along the channel mid-
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sections are obtained as both contour lines and vector lines. It has been observed that
when the area ratio exceeds 2.56, the flow separates from the surface and eddy flows
occur at the point where the first turn ends and the second turn begins. For this reason,
CFD analyzes were continued with the S-channel, which provides the least pressure
loss and has an area ratio of 2.56. In addition, secondary flow distributions in certain
regions from the channel inlet to the outlet were investigated. The highest secondary
flow values were observed in the region where the first bend ends. The boundary layer
fence geometries to be used to reduce both pressure losses and secondary flows are
placed in the channel from the point where the first turn ends and the second turn
begins. Rectangular cross-section fences are preferred. CFD analyzes were completed
by placing 15 different fence geometries with 3 different heights and 5 different
widths. The eddy currents spread over the entire section due to the enlargement of the
channel section. Therefore, the use of small-section fences was ineffective in reducing
secondary flows. As the widths of the boundary layer fences increased, both the total
pressure loss coefficient decreased and the secondary flows were significantly
reduced. When the fence structure with a width of 40 mm and a height of 6 mm is
used, the total pressure loss coefficient decreased by 4.18%. Since the exit section
increased by 2.56 compared to the entrance section, the fence structure added to only
one surface could not reduce the effect of the second vortex pair. When the 40 mm x
6 mm fence structure was placed on 2 opposite walls, the improvement in the total
pressure loss coefficient was increased from 4.18% to 7.13%. While the secondary
velocity magnitude at the exit cross-section was calculated as 1.3 m/s in the channel
with no fence, this value decreased to 0.96 m/s with the use of a 40 mm x 60 mm fence.
When a fence was placed on two opposite walls, the secondary velocity at the exit
section decreased to 0.69 m/s. That is, when 2 opposite fences are used, the secondary
velocity value at the exit section is reduced by almost half.
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GİRİŞ
Teorik olarak akışların laminer ve türbülanslı olarak iki ana sınıfa ayrıldığı ifade
edilmekle beraber, doğada var olan hemen her akışın türbülanslı bir yapıya sahip
olduğu bilinmektedir. Türbülanslı akışlar hayatın birçok alanında insanoğlunun
karşısına çıkmaktadır. Bu alanlar insan vücudundaki sistemlerin çalışması,
iklimlendirme sistemleri, otomotiv sektörü, endüstri uygulamaları, havacılık sektörü,
güç üretim sistemleri ve daha diğer birçok uygulama olarak sıralanabilir. Türbülansın
kelime anlamı kısaca akıştaki düzensiz dalgalanmalar olarak karşımıza çıkar.
Türbülanslı akışı laminer akıştan ayıran en önemli özelliklerden birisi bu düzensiz
dalgalanma hareketleridir. Türbülanslı akışın fiziğinin net olarak çözülememesi de
bundan ibarettir. Laminer bazı akış türleri belli kabuller altında analitik olarak
çözülebilirken, türbülanslı akışların analitik çözümleri hala mümkün değildir [1].
Türbülanslı akış içerisinde meydana gelen rastgele çalkantı hareketlerini incelemek
için Şekil 1.1’i incelemek faydalı olacaktır. Farklı akış hızlarında akışa ait büyüklükler
ve akış karakteristiği değişeceği için, çalkantılı akış yapısı da değişecektir. Şekil 1.1’de
görüldüğü gibi a ile belirtilen akış, tabakalı bir biçimde devam ettiği için laminer akışı
temsil etmektedir. Sırası ile b, c ve d görselleri incelendiğinde akış boyunca rastgele
çalkantıların ve düzensiz akış formlarının oluştuğu gözlemlenmektedir. Türbülanslı
akışa ait karakteristiği matematiksel olarak yansıtmanın önündeki en büyük engel de
düzensizlik olarak adlandırılan bu çalkantılı akıştır. Düzensiz akışların temsil ettiği
akış karakteristiğini matematiksel denklemler ile elde etmek mümkün iken, bunların
çözümlerini yapmak olanaksızdır.
Bu tarz çalkantılı akış yapılarının gözlemlenmesi için test ortamlarında çalışmalar
gerçekleştirilmeli ya da geliştirilmiş hesaplamalı yöntemler ile analizler yapılmalıdır.
Test ortamında yapılacak olan çalışmalar hem maliyet hem de zaman açısından
oldukça zahmetli bir işlem olduğu için, gelişen teknoloji ile birlikte akışkanlar
mekaniğine ait türbülanslı yapıların analizleri için modeller geliştirilmiştir ve bu
sayede daha kısa sürelerde çözümler almak mümkün olmaktadır.
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Şekil 1.1: Farklı hızlarda su akışı için türbülans yapısı [1].
Türbülanslı akışa ait matematiksel denklemlerin çözümü konusunda Reynolds
tarafından önerilen bir yöntem Navier-Stokes denklemlerinin zaman ortalamalı
integralini almak olmuştur. Reynolds’a göre türbülanslı akışa ait herhangi bir
büyüklük, herhangi bir anda iki bileşenden oluşmaktadır. Bu iki bileşen sırası ile
zaman ortalamalı büyüklük ve çalkantı terimidir [2]. Türbülanslı akış yapısının
çözümlenmesine ait bir diğer önemli çalışma da Boussinesq tarafından ortaya çıkarılan
türbülans gerilmeleridir. Türbülans hareketlerinden kaynaklanan bu gerilmeleri
türbülans viskozitesi ya da bilinen diğer adı ile “eddy viskozitesi” adı atlında bilime
sunmuştur [3]. Bu alanda şüphesiz en büyük katkılardan birisi de Prandtl tarafından
sağlanan sınır tabaka teorisidir. Cisimler etrafındaki akış yapısının ilk olarak
sürtünmesiz akış adı altında incelenmesi ve buna bağlı olarak cisimler etrafındaki
akıştan kaynaklanan sürtünme kuvvetleri ve basınç dağılımları incelendiğinde, elde
edilen basınç dağılımlarının gerçeği yansıtmadığı fark edilmiştir. Bu durum Prandtl’ı
bu sürtünme etkileşimlerini açıklayabilmek için daha büyük bir teoriyi bulmaya
itmiştir. İlk olarak bir akışkanın durgun bir yüzey üzerinde hareket etmemesi gerektiği
düşüncesinden yola çıkılarak, yüzeye yakın bölgelerdeki sürtünme etkileri
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araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, yüzey üzerindeki çok yakın bir bölgede,
akışkan hızının 0 olmayıp ancak 0’a yakın değerlere sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak Prandtl, bir yüzey üzerindeki akışı 2 farklı bölgeye ayırmıştır. Bunlardan
ilki, sürtünme etkilerinin yok sayılabileceği bir bölge olan duvardan yeterince uzak
akış bölgesi, diğeri de sürtünme etkilerinin yani akışkan viskozitesinin oldukça önemli
bir rol oynadığı duvara çok yakın olan bölgelerdir. Duvara çok yakın olan bu bölgede
sürtünme etkileri ve akışa ait büyüklüklerin değişimi, akış karakteristiğini ortaya
koymakta oldukça önemlidir. Bahsedilen bu akış bölgesi, “sınır tabaka” olarak
isimlendirilmiştir [1].
Sınır tabaka bölgesinde viskozite etkilerinin tam olarak çözümlenebilmesi, akışa ait
büyüklüklerin (basınç, hız, sıcaklık vb.) doğru tespit edilebilmesi için çok gerekli ve
önemli bir adımdır. Sınır tabaka bölgesi, laminer akışta çok özel problemler için bazı
kabuller altında analitik olarak çözülebilirken, türbülanslı akışta bunu gerçekleştirmek
olanaksızdır. Bu denklemler için çözüm yolu bulmak oldukça zor olduğu için, bilim
adamları bu denklemleri sayısal olarak çözme yoluna gitmiş ve türbülanstan dolayı
çözülmesi gereken denklemleri de bazı modellemeler ile ele almışlardır. Günümüzde
de, özellikle endüstriyel uygulamalara ait akış yapısının çözülmesinde, sıklıkla
kullanılan ve türbülanslı akış yapısının çözümünde bir yapı taşı oluşturan en önemli
katkılar k-ε ve k-ω türbülans modelleridir. Bu iki model, literatürde iki denklemli
türbülans modelleri olarak bilinmektedir. Bu denklemlerde “k” türbülans kinetik
enerjisini temsil eder. Tanımı ise türbülanslı akıştaki girdaplarla ilişkili birim kütle
başına ortalama kinetik enerji olarak yapılabilir. ε ve ω da sırası ile birim kütle için
birim zamanda termal enerjiye dönüşüm oranını ve birim hacim başına birim zamanda
enerji dönüşüm oranı olarak bilinmektedir. Bu iki türbülans modeli, günümüzde HAD
çözümlerinde birçok problem için yaygın olarak kullanılmaktadır [4]. Türbülanslı
akışın çözüm metotları içerisinde zamanla farklı modeller de geliştirilmiştir. Birçok
türbülans yaklaşımı olmasına rağmen, her problem için kullanılabilecek bir türbülans
modeli henüz mevcut değildir. Bu nedenle çözülecek olan akış problemine uygun
türbülans modelinin seçilmesi gerekmektedir. Bu konuda da daha önce yapılan
çalışmalardan edinilen tecrübeleri kullanmak ve deneysel çalışmaları farklı türbülans
modelleri ile çözüp doğrulamaya çalışmak, elde edilen sayısal sonuçların
doğruluğunda önemli bir rol oynamaktadır.
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Eğrisel forma sahip borularda ve kanallardaki akış, mühendislik uygulamalarında
oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle havacılık sektöründe
turbomakine uygulamalarında sıklıkla görülmektedir [5]. Sivil ve askeri havacılık
uygulamalarında, uçak içerisindeki kısıtlı bölgelerden dolayı eğrisel formdaki kanallar
sıklıkla tercih edilirler. Örneğin havacılık sektöründe, motor hava alıkları sıklıkla
eğrisel bir geometriye sahiptir. Bunun yanında soğutma ihtiyacı olan uçak bölgelerine
doğrudan atmosfer havasının transfer edilmesi gerektiğinde de, sınırlı bölgelerden
dolayı dönüşlü yapıya sahip olan hava kanalları kullanılır. Havacılık sektöründe
kullanılan bazı dönüşlü kanal geometrileri sırası ile Şekil 1.2, Şekil 1.3 ve Şekil 1.4’te
paylaşılmıştır.

Şekil 1.2: S-hava kanalı ve test düzeneğinin şematik gösterimi [5].

Şekil 1.3: S-kanal içerisindeki alan büyümesi [15].
Şekil 1.2’de S şeklinde forma sahip olan bir yayıcı geometrisi gösterilmiştir. Girişten
çıkışa alanın değiştiği bu geometri yapısı içerisindeki akışı tam olarak
çözümleyebilmek, kanal çıkışındaki akış yapısının elde edilmesinde önemlidir. Ayrıca
istenen özelliklerde (hız dağılımı, basınç kaybı) bir akış yapısının elde edilebilmesi
için kanal boyutlandırılmasının, eğrilik yarıçapının ve kanal dönüş açısının uyum
içerisinde seçilmesi gerekmektedir.
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Şekil 1.4: S-hava kanalının test düzeneği [16].
Dönüşlü bir yapıya sahip olan hava kanallarındaki akış karakteristiği, geometrik olarak
birçok detaya bağlıdır. Bunlar sırası ile kanalın uzunluğu, çıkış kesit alanı ve giriş kesit
alanı arasındaki oran ve özellikle de kanalın sahip olduğu dönüş açısıdır. Dönüşe sahip
hava kanalları, uygulama alanlarında kısa yer kaplamaları sayesinde, sisteme yer ve
ağırlık açısından avantaj sağlamaktadırlar. Ancak sistem performansı olarak bazı
dezavantajlar da söz konusudur. Eğrisel yüzeye sahip hava kanallarında meydana
gelen merkezcil kuvvet eşitsizliği, yüzeye dik yönde yani radyal yönde bir basınç
dağılımı oluşmasına sebep olmaktadır. Bu etki, duvara yakın bölgede yeni bir akışın
oluşmasına yol açmaktadır ve bu bölge ikincil akış bölgesi olarak nitelendirilir [6].
İkincil akış bölgesi, merkezcil kuvvetler etkisi ile akışın yüzeyden ayrılmasının bir
sonucu olarak meydana gelir ve kanal içerisindeki akış karakteristiğini etkileyen bir
olaydır. İkincil akışların oluşması, kanal boyunca meydana gelecek olan basınç
düşüşünü arttırır ve kanal çıkışında elde edilecek olan akış kalitesini düşürür. Burada
akış kalitesi olarak, kanal çıkışında elde edilen hız dağılımının ne kadar üniform yani
düzgün olduğu anlamı çıkarılabilir. Bir motor önünde ya da bir ısı değiştiricisi önünde
çalışan dönüşlü yapıya sahip bir hava kanalının, havayı olabilen en az basınç kaybı ve
en yüksek kalitede ilgili sisteme ulaştırması o sistemin ne derecede verimli çalışacağını
belirleyen parametrelerdendir. Örneğin bir ısı değiştiricisine soğutma havası sağlayan
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hava kanalı çıkışında, hız olarak ne kadar üniform bir dağılım elde edilirse, ısı
değiştiricisi içerisindeki ısı transferi de o kadar üniform gerçekleşir. Ya da bir motora
hava transfer eden hava kanalı, motor girişinde ne kadar üniform hız profiline sahip
hava gönderirse, motor içerisindeki çalışma verimi de o kadar yüksek olur [7]. Hava
kanalı çıkışında elde edilen hız profilindeki bozukluğun en önemli nedenlerinden birisi
de, ikincil akışlardan ve akış ayrılmalarından kaynaklanan girdap akımlarıdır. Bu
akımlar oluştuğunda, hava kanalı çıkışında istenen hava kalitesini almak zorlaşacaktır.
Bu nedenle hava kanalları içerisindeki ikincil akışları yok etmek ya da en az seviyeye
indirmek, sistem performansının artmasına yarar sağlayacaktır. Ayrıca ikincil
akışlarda azalma sağlanması, kanal içerisindeki basınç kayıplarının da azalmasını yani
basınç kazanımının artmasını sağlayacaktır.
Geometrik faktörler gibi akışa ait büyüklükler de kıvrımlı kanallardaki akış yapısını
etkilemektedir. Havanın kanala giriş hızı, dolayısı ile Re sayısı, hat içerisinde oluşacak
sınır tabaka kalınlığına doğrudan etki etmektedir. Ayrıca farklı hızlarda, akışkan farklı
seviyelerde momentuma sahip olacağı için, akış ayrılmalarının ve buna bağlı oluşan
ikincil akışların şiddeti de değişecektir. Ayrıca girişteki akış hızı, Re sayısını ve buna
bağlı olan türbülans yoğunluğu parametresini değiştireceği için kanal içerisindeki
türbülanslı akış yapısı da değişecektir [8].
Şekil 1.5’te eğrisel forma sahip bir yüzey etrafındaki akış karakteristiği görülmektedir.
Şekilden anlaşılacağı üzere, eğrisel yüzeyde meydana gelen akış ayrılmasının bir
sonucu olarak yüzey üzerinde akışa dik yönde bir girdap akımı meydana gelmiştir.

Şekil 1.5: Eğrisel yüzey etrafındaki akış
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İkincil akışların oluşmasının temel nedeni, akışın enerjisini kaybetmesi ve yüzeyde
tutunamaması olarak açıklanabilir. Akışın yüzeyde tutunmasını engelleyen fiziksel
olay ise, yüzey üzerinde meydana gelen ters basınç gradyenidir. Uygulamalarda akış
ayrılması ya da diğer bir değişle sınır tabaka ayrılması istenmeyen bir olgudur. Sınır
tabakanın yüzeyden ayrılması demek, akışkanın geçtiği bölgenin kısıtlanması
demektir. Bu durum sonucunda da, akış ayrılmasının gerçekleştiği yüzeyin
devamında, akış kalitesi bozulabilir ve buna bağlı olarak hem kanalın performansında
hem de bu kanaldan beslenen sistemin çalışma veriminde eksiklikler görülebilir.
Sonuç olarak bir hava kanalı tasarlamak için önemli parametreler mevcuttur. Eğer hava
kanalının formu, tasarlanacağı bölgedeki kısıtlamalardan ötürü dönüşlü bir yapıya
sahip olması gerekiyor ise kanaldaki duvar yüzeylerinin eğrilik oranı, kanal
içerisindeki akışın dik olarak geçtiği alanın girişten çıkışa nasıl değiştiği ve kanal
içerisindeki akışkanın hız büyüklüğü, hat içerisindeki akış yapısına doğrudan etki
edecektir. Şekil 1.6’da yüksek eğrilikten dolayı kesit alanı hızla büyüyen bir kanal
içerisindeki akış yapısı görülmektedir. Alanın büyüdüğü noktada sınır tabakanın
yüzeyden ayrıldığı ve duvara yakın bölgelerde girdap akım hareketlerinin oluştuğu
rahatlıkla gözlemlenebilmektedir [9].

Şekil 1.6: Genişleyen kesitteki akış ayrılması ve girdap akışının oluşması [9].
Bu olguya benzer olarak Şekil 1.7’de gösterilen bir yayıcı geometrisinde, kesit alanının
giderek büyümesinden dolayı duvara yakın bölgelerde yavaşlamaya zorlanan akışkan
hareketi söz konusudur. Bu da akışkanın kinetik enerjisini kaybetmesine ve yüzeye
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tutunamamasına yol açmaktadır. Oluşan ters basınç gradyeni, duvar bölgesindeki akışı
yüzeyden kopararak sınır tabaka ayrılmasına yol açmıştır.

Şekil 1.7: Genişleyen kesitte akış ayrılmasının görüntülenmesi [1].
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SINIR TABAKA VE İKİNCİL AKIŞ KONTROLÜ
Akış ayrılması ve ikincil akışların kontrolü birçok uygulamada istenen performansı
elde etmek için gereklidir. Sınır tabaka kontrolü elde edilmek istenen akış kalitesinin
ve verimin bir gerekliliğidir. Birçok sistemde ya da uygulamada sınır tabakanın
yüzeyde tutunamaması istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örneğin hava araçlarının
kanat yapılarında, sınır değerinin üzerindeki hücum açılarına geçildiğinde sınır
tabakanın kanat yüzeyinden ayrılması ile karşılaşılabilir. Bu durum istenen kaldırma
kuvvetinin elde edilememesine yol açarken, hava aracının düşmesi ihtimalini bile
ortaya çıkarabilir. Benzer durum bir soğutma sisteminde ya da bir güç üretim
sisteminde de meydana gelebilir. Bir sisteme soğutma havası sağlayan bir hava kanalı
içerisinde akış ayrılmasının meydana gelmesi, istenenden daha fazla basınç kaybına
yol açacaktır. Ayrıca akış ayrılmasından dolayı sisteme giren hava kalitesi bozularak,
sistem

içerisinde

istenen

soğutma

ya

da

istenen

güç

üretme

işlemi

gerçekleştirilemeyebilir. Bu gibi nedenler göz önüne alındığında, akışkan hareketinin
olduğu bir işlem için sınır tabaka bölgesinin kontrol edilmesi, sistem performansı için
oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu kontrolün sağlanması için mühendislikte çok sık
kullanılan bazı yöntemler vardır. Bu bölümde sırası ile bu teknikler tartışılacaktır.
2.1 Girdap Üreticiler
Sınır tabaka bölgesindeki akışı kontrol altına almak için sıklıkla kullanılan
tekniklerden ilki girdap üreticiler olarak bilinen cihazlardır. Üçgen plaka, dikdörtgen
plaka, prizma ya da kanat formunda birçok cihaz girdap üretici olarak görev yapabilir.
Girdap üreticiler duvar üzerine sabitlenerek genellikle tek sıra halinde dizilirler.
Dizilim sırası için farklı konfigürasyonlar mevcuttur. Aynı yöne bakan girdap
üreticiler birbirlerine paralel olup aynı dönme açısına sahiptirler. Zıt yönlere bakan
girdap üreticiler ise, ikişerli gruplar halinde birbirlerinin simetrik görünüşüne sahip
çiftlerden oluşur. Kanal içerisindeki ayrılma bölgesinin büyüklüğüne göre etkili bir
vortes akış yaratmak için zıt dizilimli girdap üreticiler sıklıkla tercih edilirler [10].
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Şekil 2.1: Paralel ve zıt yönlü girdap üreticiler [10].
Girdap üreticiler yüzey üzerine yerleştirilen cihazlardır ve yüzeye sabitlenmesi kolay
olduğu için, geometrinin kendisinde bir değişikliğe yol açmazlar. Bu cihazlar, gelen
akışın yönüne göre belli bir açı ile yerleştirilirler. Yüzeyden ayrılma eğiliminde olan
akışkan, bu cihazlar ile karşılaştığında akış yönüne doğru girdap akımları oluşturarak,
duvara yakın bölgede akışanın momentumunu arttırırlar. Bu sayede de sınır tabaka
ayrılması engellenir ve ikincil akışların şiddeti önemli derecede azaltılır. Oluşan girdap
akımının büyüklüğü, sınır tabaka bölgesinde sağlanan akış kontrolünün bir
göstergesidir. Büyük girdap akımının oluşması demek, sınır tabaka içerisinde etkin bir
kontrolün gerçekleştiği anlamına gelir. Girdap üreticilerinin performansını etkileyen
en önemli parametre ise geometrik özelliklerdir. Kullanılan girdap üretici sayısı, akış
yönüne göre yerleştirildiği açı, iki girdap üretici arasındaki uzaklık, girdap üreticilerin
uzunluğu ve yüksekliği cihazın performansını etkileyen önemli faktörlerdir. Bu alanda
bir çalışma yapılacağı zaman, bu faktörlerin hepsi birlikte değerlendirilerek en etkili
akış kontrolünü sağlayan girdap üretici konfigürasyonu elde edilmelidir [10]. Motor
hava alığı gibi güç üretiminin önemli olduğu uygulamalarda, motor kompresörüne
hava transfer etmek için kullanılan kanallar çoğunlukla eğrisel yüzeylere sahiptir.
Maksimum itki üretiminin elde edilebilmesi için, havanın kompresör girişine sadece
en az basınç kaybı ile transfer edilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda kompresör
girişinde yüksek düzgünlüğe sahip akış kalitesi beklenir. Bu nedenle sınır tabaka ve
ikincil akış kontrolünün yapılması, bu tarz uygulamalar için önem arz etmektedir [11].
2.2 Sınır Tabaka Emiş/Üfleme
Sınır tabaka ve ikincil akış kontrolü için kullanılan diğer bir yöntem de, ayrılma eğilimi
olan duvar bölgesinden jet akışı ile üfleme yapma ya da emiş yaptırmaktır. Emiş etkisi
yapıldığında, akışkanın duvar bölgesine yönlenmesi sağlanarak akış ayrılması olabilen
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en az seviyeye indirilir ya da geciktirilir. Dışarıdan kanal içerisine beslenen üfleme
havası duvar bölgesinde kanaldan gelen akış ile birleşir ve akışkanın enerjisini arttırır
[12].

Şekil 2.2: Emme ve üfleme ile sınır tabaka kontrolü [12].
2.3 Sınır Tabaka Bariyerleri
Sınır tabaka bariyerleri de akış kontrolü için kullanılan tekniklerden birisidir. Temel
görevi ise, birincil akış yönüne dik yöndeki akışların oluşmasını engellemek ya da
azaltmaktır. Genellikle gelen akış yönüne paralel olarak yerleştirirler. Hava araçlarının
kanatlarında kullanımları mevcuttur. Ayrıca dönüşe sahip kanallar içerisinde de
kullanılır ve dönüşün olduğu bölgedeki duvara yerleştirilerek ikincil akışların ve
ikincil akışlardan kaynaklanan toplam basınç kayıplarının azalmasını sağlarlar. Aynı
girdap üreticilerinde olduğu gibi, sınır tabaka bariyerlerinin performansı da geometrik
detaylara bağlıdır. Sınır tabaka bariyerinin kesit alanı (yükseklik ve genişlik) ve
uzunluğu, ikincil akışların ne derecede azaltıldığını belirleyen faktörlerdendir. Bunun
dışında sistemden istenen performansa göre sadece bir duvara ya da karşılıklı iki
duvara birden uygulanabilir. Bariyer sayısının belirlenmesindeki en önemli husus,
akışa dik yöndeki kesit büyüklüğü ve kesit üzerindeki girdap akımların dağılımıdır.
İkincil akışların büyük bir alana yayılması durumunda bir adet bariyer, ikincil akışların
azaltılmasında etkisiz kalabilir. Ya da karşılıklı iki bariye yerleştirmek gibi, bir
bariyerin ikincil akış üzerindeki etkisi değerlendirilerek ardışık bariyer dizilimi de
tercih edilebilir [13]. S şeklindeki bir hava kanalındaki farklı konfigürasyonlar Şekil
2.3’e paylaşılmıştır.
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Şekil 2.3: Sınır tabaka bariyerinin yerleşimi [13].
Sınır tabaka bariyeri sadece iç akışlarda değil, dış akışlarda da uygulanan bir
yöntemdir. Hava araçlarının kanatları, sınır tabaka bariyerlerinin yaygın olarak
kullanıldığı alanlardan birisidir. Oluşan sürükleme kuvvetini azaltmak ve ikincil
akışları yok ederek kaldırma kuvvetini daha üst seviyelerde tutmak için uçak
kanatlarında sınır tabaka bariyerleri sıklıkla görülür.
2.4 Yüzey Olukları
Girdap üreticileri ya da sınır tabaka bariyerleri, yüzey üzerine eklenen cihazlardır ve
ikincil akış oluşumunu engellemede etkin olarak kullanılırlar. Geometri eklemek gibi
yüzey üzerine boşluklar açmak ta sınır tabaka kontrolünde kullanılan yöntemlerden
birisidir. Yüzey üzerine açılan olukların çalışma prensibi girdap üreticileri ile
benzerlik göstermektedir. Akışın yüzeyden ayrılma riski olduğunda, ayrılmanın
gerçekleşeceği bölgenin gerisine bir boşluk açılır. Akış bu bölgeye geldiğinde, girdap
üreticilerinde olduğu gibi girdap akımları meydana gelir. Meydana gelen girdap
akımları, yüksek seviyede momentuma sahip akış bölgesinden düşük seviyede
momentuma sahip akış bölgesine enerji transfer eder. Bu sayede ayrılmanın meydana
gelebileceği yüzeyde akışkan yeniden enerji kazanmış olur. Yüzeye açılan oyuk
geometrisinin akışa göre konumlandırılması ve geometrik şekli, oluşan girdap
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akımının büyüklüğünü belirleyeceği için elde edilecek akış kontrolünde önemli rol
oynamaktadır [14]. Örnek bir oyuk geometrisi Şekil 2.4’te paylaşılmıştır.

Şekil 2.4: Yüzey oluk modeli [14].
Toplam basınç kaybındaki istenen azalmayı ve istenen akış kontrolünü elde edebilmek
için, birden fazla yüzeye oyuk açılabilir. Aynı zamanda akış yönünde birden fazla oyuk
açma işlemi de uygulanabilir [14].
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LİTERATÜR ÖZETİ VE TEZİN AMACI
3.1 Literatür Özeti
S şeklindeki bir yayıcı içerisindeki akış karakteristiği incelenerek k-ε ve k-ω SST
türbülans modelleri deneysel veriler ile kıyaslanmıştır. Analizler Re sayısının 80000
olduğu durum için gerçekleştirilmiştir. Havanın kanala tam gelişmiş akış şartlarında
girmesini sağlamak için, analizlerde kanal girişi ve çıkışı uzatılmıştır. Analizler sürekli
rejim şartlarında gerçekleştirilerek 2 farklı türbülans modeli için sonuçlar elde
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar deney sonuçları ile karşılaştırıldığında, k-ω SST
türbülans modelinin akış özelliklerini ciddi anlamda doğru tahmin ettiği
gözlenmiştir. k-ε türbülans modeli ise deneyde elde edilen akışa ait özelliklerinin
uzağında sonuçlar ortaya çıkartmıştır [15].

Şekil 3.1: S-kanal geometrisi [15].
S şeklindeki bir kanal içerisinde meydana gelen hava akışı sayısal olarak incelenmiştir.
Akış karakteristiği ile alakalı olarak akış ayrılması, ikincil akışlar ve toplam basınç
kaybı gibi parametreler değerlendirilmiştir. Farklı çözüm ağları ile sonuçlar alınarak,
test sonuçları ile kıyaslandığında, çözüm ağının düzgün elde edilmesi (yüksek
çözünürlükte bir ağ yapısının yaratılması) ve hücre sayısının arttırılması, özellikle
duvar bölgelerinde akışa ait özelliklerin gerçeğe daha yakın bir şekilde elde edilmesini
sağlamıştır [16].
HAD, kanal içi akışların simülasyonu için oldukça yaygın kullanılan bir metot
olmasına karşın, yapılan sayısal analizin doğruluğu çözümü önemli derecede
etkileyeceği için doğru analiz algoritmasını kurmak oldukça önemlidir. S şeklinde bir
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yayıcı kanaldaki iç akış 4 farklı türbülans modeli ile incelenerek elde edilen analiz
sonuçları test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu türbülans modelleri Spalart-Allmaras
(SA), k-ε , k-ω SST ve SST transition modelleridir. Test sonuçları ile bazı noktalarda
tutarsızlıklar olmakla birlikte, test sonuçları ile en yakın sonuçları k-ω SST türbülans
modeli sağlamıştır. k-ω SST modeli, kanal boyunca gerçekleşen basınç dağılımını,
akış ayrılmasının ve akışın tekrar yüzeye tutunmasının gerçekleştiği noktaları ve
ikincil akışları makul seviyede tespit etmiştir [17].
Bir hava alığının optimizasyonu üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir. Kullanılan
hava alığının optimizasyonu, toplam basınç farkını (girişten çıkışa) yarıya düşürmek
amacı ile yapılmıştır ve bu sayede akış bozulmalarında meydana gelen azalma
incelenmiştir. Hava alığı için analizler 0.3 Ma hava hızında gerçekleştirilmiştir.
Optimizasyon için yapılan tekrarlı analizler sonucunda, kanal içerisindeki geometri
dönüşlerinin basınç kaybındaki önemli rolü ortaya çıkarılmış ve daha düşük dönüş
açılarında toplam basınç kaybının azaldığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak da akış
bozulmasında da iyileşmeler gözlemlenmiştir. Analizler yapılırken ağ yapısındaki
hücre sayısı 46060 ve 102885 olarak alınmıştır. 46060 eleman sayılı model için
yapılan analizlerde, hava alığının verimi ve akış bozulması %98.28 ve %32 olarak
hesaplanırken, optimize edilen hava alığında verim %98.57’ye çıkarılmış ve akış
bozulması da %22.8’e indirilmiştir. 102885 adet hücrenin yer aldığı çözüm ağı için
yapılan analiz sonuçlarına göre de iyileştirilmiş hava alığı için verim %98.33’ten
%98.61’e çıkarılırken, akış bozulması da %33.2’den %23.1’e gerilemiştir [18].
Motor verimi için, motora hava transfer eden hava alığının verimi oldukça önemli bir
konudur. Bir çalışmada S şeklindeki bir hava kanalı içerisinde akışın genel davranışı
incelenmiştir ve daha sonra girdap üreticiler ile toplam basınç kayıplarının azaltılması
ve hava alığının veriminin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında, hem
paralel hem de açılı girdap üreticiler kullanılarak aralarındaki farklar da incelenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda, girdap üreticilerinin akış ayrılma bölgesini ve buna bağlı
olarak toplam basınç kayıplarını düşürdüğü tespit edilmiştir. Paralel girdap üreticiler,
kanal içerisindeki toplam basınç geri kazanımını %96.65’ten %97.08’e çıkartmıştır
[19].
Girdap üreticilerin etkisinin araştırılması için yapılan bir çalışmada bir giriş kanalının
analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, giriş kanalı içerisindeki akış özellikleri
HAD ile incelenmiştir. Daha sonra da bu akış özelliklerinin girdap üreticiler ile nasıl
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değiştiği araştırılmıştır. Ayrıca yapılan çalışma, bir test çalışmasının sonuçları
kullanılarak doğrulanmıştır. Analizlerde k-ω türbülans modeli tercih edilmiştir.
Kullanılan girdap üreticiler, kanal içerisinde aktif akış kontrolünü etkili bir şekilde
sağlamıştır. Çalışmada kullanılan girdap üreticiler, gelen akış doğrultusuna göre
160’lik açıya sahiptir. Bu giriş kanalı, havayı motora transfer ettiği için akışın olabilen
en az basınç kaybı ile motora ulaşması oldukça önemli bir parametredir. Girdap
üreticiler kullanılarak, motor girişine kadar olan basınç kayıpları %43.48 oranında
azaltılırken, motor giriş yüzeyinde meydana gelen bozulma da %21.80 oranında
giderilmiştir. Akış bozulmasındaki bu azalış ve basınç kayıplarının azaltılması hem
motorun performansını arttırırken, aynı zamanda da elde edilen itkinin iyileşmesini
sağlamıştır. Analizleri gerçekleştirilen giriş kanal geometrisi Şekil 3.2’de
paylaşılmıştır. Aynı zamanda kanal içerisine yerleştirilen girdap üreticiler de şekil
üzerinde görülmektedir. Ayrıca kanal içerisinde, dirsek bölgesinde meydana gelen akış
ayrılması da girdap üreticiler sayesinde büyük ölçüde engellenmiştir [7].

Şekil 3.2: Girdap üreticilerinin S-kanal üzerindeki yerleşimi [7].
Girdap üreticilerinin dikdörtgen kesitli hava alığı içerisindeki akış üzerindeki etkilerini
araştırılmıştır. Dirsek bölgelerinde meydana gelen akış ayrılmaları, girdap üreticiler
sayesinde azaltılmıştır. Bu sayede de kanal çıkışında, girdap üretici içermeyen kanala
göre daha düzgün bir hız dağılımı elde edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada, akış
ayrılmalarını engellemek için girdap üreticilerinin yerleşim pozisyonunun, girdap
üreticisi sayısından daha önemli olduğu tespit edilmiştir. En az basınç kaybı sağlayan
yerleşim, 3x3 şeklinde 450’lik açılarla yerleştirilen girdap üretici konfigürasyonu
olarak tespit edilmiştir. Test çalışması Re=134000 için gerçekleştirilerek kanal
içerisindeki basınç kayıpları incelenmiştir. Bunun yanında 2 farklı türde girdap üretici
kullanılarak testler gerçekleştirilmiş ve bu sayede girdap üretici çeşidinin de kanal içi
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akış karakteristiği üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bunlar sırası ile konik girdap üretici
ve balık kuyruğu girdap üreticileridir. Balık kuyruğu şeklinde tasarlanan girdap
üreticiye ait bir görsel Şekil 3.3’te paylaşılmıştır [20].

Şekil 3.3: Balık kuyruğu şeklindeki girdap üreticisi [20].
Konik girdap üreticilerinin 3x3 kombinasyonunda hava alığı içerisindeki basınç
kayıpları %16 oranında azaltılmıştır. Bunun yanında balık kuyruğu şeklinde tasarlanan
girdap üreticilerinin, konik tip girdap üreticilere göre %9 daha az basınç kaybı
oluşturduğu gözlemlenmiştir [20].
Bir rüzgâr tünelinde hali hazırda bulunan bir yayıcıda meydana gelen basınç
kayıplarını azaltmak için yapılan bir çalışmada, birbirinden ayrılmış bir konik yayıcı
kullanılarak, basınç düşüşlerinde meydana gelen değişim incelenmiştir. Bu yeni
geometri ile elde edilen sonuçlar, var olan yayıcı geometrisi ile kıyaslanmıştır.
Analizler k-ε türbülans modeli kullanılarak yapılmıştır. Sınır şartı olarak kanal girişine
60 m/s hız girişi uygulanmıştır. Bu sınır şartı hem düzgün hem de tam gelişmiş akış
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koşuları için tekrarlamıştır. Analiz sonuçlarına göre, en az basınç kaybını sağlayan
yayıcı geometrisi, 3.50’lik tepe açısına sahip konik yayıcı geometrisi olmuştur. Basınç
kayıplarında meydana gelen azalma %14.9 ile %20.9 arasında değişirken, sistem
veriminde de %5.2 ile %7.3 arasında iyileşme sağlanmıştır [21].
Girdap hareketlerinin S şeklindeki bir yayıcı içerisindeki akış üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Yapılan çalışmada kullanılan kanal geometrisi giriş ve çıkış olarak 1.9
alan oranına, 300 mm uzunluğa ve 22.50/22.50’lik dönüş açısına sahiptir. Çalışmada
uygulanan girdap akışı hem saat yönünde hem de saat yönünün tersinde iken, basınç
geri kazanımında iyileşme edilmiştir. Basınç geri kazanımı 0.36’dan 0.54’e
yükseltilirken, saat yönünde uygulanan girdap akışı, saat yönünün tersindeki girdap
akışına göre hem daha düşük basınç kaybı hem de çıkış kesitinde daha yüksek akış
düzgünlüğü sağlamıştır [22].
Kanal geometrisinin şeklinin kanal içerisindeki akış karakteristiğine olan etkisinin
araştırıldığı bir çalışmada 3 farklı kanal tipi kullanılmıştır. Bunlar sırası ile C şeklinde
kanal, S şeklinde kanal ve kıvrımlı kanaldır. Kıvrımlı kanala ait şematik Şekil 3.4’te
paylaşılmıştır. 3 kanal için de 40 m/s giriş hızı uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre C şeklindeki kanal için, kanal içindeki yığın akışın hat boyunca dış duvardan iç
duvara kaydığı gözlemlenmiştir. Aynı durum S şeklindeki kanal için, dirseğe kadar dış
duvardan iç duvara ve dirsekten sonra iç duvardan dış duvara doğru olacak şeklinde
gözlemlenmiştir. Bu nedenle, merkezcil kuvvetlerden ve radyal yöndeki basınç
gradyenlerinden dolayı kanal içerisinde ikincil akış hareketleri ortaya çıkmıştır.
Kıvrımlı kanal için yapılan ölçümlerde ise, birinci ve üçüncü dirsek bölgelerinde akış
iç duvardan dış duvara doğru kayma eğiliminde iken, ikinci ve dördüncü dirseklerde
dış duvardan iç duvara kayma eğilimindedir. Bu kıvrımlı kanal için kanal çıkışında
elde edilen hız dağılımı oldukça düzgündür ve bunun nedeni olarak kanal içerisinde
ikinci akış hareketlerinin meydana gelmediği tespit edilmiştir. Daha doğrusu kıvrımlı
kanal sayesinde birbirlerine zıt yönlerde merkezcil kuvvetler ortaya çıkarılarak, ilk iki
dirsekte meynada gelen ikincil hız bileşenleri azaltılmıştır. Ancak S şeklinde kanal
kullanıldığında ise ikincil akışların baskın şekilde ortaya çıktığı ve basınç kayıplarını
arttırdığı gözlemlenmiştir. C şeklinde kanalda ise tek bir yönde baskın şekilde tek
yönde radyal kuvvetler ortaya çıktığı için daha fazla basınç kaybı oluşmuştur [23].

19

Şekil 3.4: Kıvrımlı kanal geometrisi [23].
S şeklindeki bir kanal içerisindeki akışa ait HAD analizlerinin gerçekleştirildiği bir
çalışmada, tam gelişmiş türbülanslı akış koşullarında analizler yapılmıştır ve k-ε
türbülans modeli seçilmiştir. Kanal boyunca meydana gelen basınç düşüşü 2 farklı Re
sayısı için incelenmiştir. Bu Re sayıları 47300 ve 147000 olarak seçilmiştir. Yapılan
analizlerde, ilk dirseğe yakın olan duvar ve ikinci dirseğe uzak olan duvarda akışın
ayrıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Re sayısının artması durumunda meydana gelen akış
ayrılmasının ve buna bağlı basınç kayıplarının daha baskın olduğu gözlemlenmiştir.
Kanal içerisindeki akış karakteristiğini iyileştirmek için, akış kontrolcüsü olarak
bilinen girdap üreticiler kullanılmıştır. Bu sayede hem akış ayrılmalarının hem de
basınç düşüşlerinin azaltıldığı görüşmüştür [24].
Kanal içerisindeki akış karakteristiğine etki eden önemli konulardan birisi de kanal
girişindeki ve çıkışındaki alanların oranıdır. Bu konuda yapılan bir çalışmada, C
şeklindeki bir kanal içerisindeki türbülanslı hava akışı sayısal olarak incelenmiştir.
Analizler 245000 Re sayısı ve standart k-ε türbülans modeli kullanılarak yapılmıştır.
Analizlerde giriş/çıkış alan oranı 1.25’ten 3.75’e kadar değiştirilmiştir. Analizlerde
elde edilen statik basınç geri kazanım oranı ve toplam basınç kaybı katsayısı sırası ile
%52 ve %11 iken, bu değerler test sonuçlarında %48 ve %10 olarak elde edilmiştir.
Statik basınç geri kazanımı, alan oranının 2’ye kadar çıkarılması ile keskin bir şekilde
artarken, daha sonra bu artış daha düşük oranla devam etmiştir. En yüksek statik basınç
geri kazanımı, alan oranının 2.67 olduğu kanal geometrisi için elde edilmiştir [25].
Bir S şeklindeki kanal içerisindeki akış, akış kontrolcüler kullanılarak incelenmiştir. S
şeklindeki bir kanal içerisindeki en önemli akış parametrelerinin girdap akışları, ikincil
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akışlar ve akış bozulması olduğu nitelenerek, bunları azaltmaya yönelik bir çalışma
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada ilk olarak kanal içerisindeki akışın sayısal
çözümü yapıldıktan sonra akışı kontrol ederek akış bozulmasının %10 azaldığı ve
ortaya çıkan ikincil akış şiddetinin de %16.5 oranında düştüğü tespit edilmiştir. Akışı
kontrol etmek için, alt yüzeyde ayrılma gölgesine yerleştirilen delikler aracılığı ile jet
akışı üflemesi ya da emiş etkisi sağlanmıştır. Jet akışı üflenerek, alt yüzeydeki akışın
enerjisi arttırıldığında, ikincil akışların engellendiği ancak kanal çıkış yüzeyindeki akış
bozulmasının arttığı görünmüştür. Emiş etkisi yönteminde ise akış bozulması %16.5
azaltılmıştır [26].
Dairesel kesitli ve S şeklindeki bir kanal içerisindeki türbülanslı akış yapısı
incelendiğinde, akış yönündeki basınç gradyeninin ve geometrideki eğriselliğin
oldukça önemli bir etki olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan testler sonucunda tam
gelişmiş akış koşulları oluşturularak, geometri girişindeki veriler toplanmış ve HAD
analizlerine girdi olarak kullanılmıştır. Analizler k-ε ve Reynolds stress metodu ile
çözüldüğünde, k-ε modelinin eğrilik etkilerini tam olarak yakalayamadığı tespit
edilmiştir. Ancak, bu etkiler Reynolds gerilmeleri modeli ile daha doğru bir biçimde
yakalanmıştır çünkü bu model Reynolds kayma gerilmesi dağılımını daha doğru bir
biçimde hesaplayabilmektedir [27].
Aşağı ve yukarı akım yönüne doğru 90o dönüşe sahip bir S şeklindeki kanal
içerisindeki akışın incelendiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Kanalın merkezinin
uzunluğu 600 mm olup, giriş ve çıkış kesiti 50x300 mm2 100x300 mm2’dir. Yapılan
analizler, k-ω SST türbülans modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş ve akışın
sıkıştırılamaz şartlarda olduğu kabul edilmiştir. Kanal çıkış kesitinde de, birbirine zıt
yönde dönen bir girdap akım çiftinin oluştuğu gözlemlenmiştir. Kanal girişinde 40 m/s
hava akışı sağlanmış ve girişe ve çıkışa sırası ile %4 ve %8 türbülans yoğunluğu
uygulanmıştır. Kanal iki farklı dönüşe sahip olduğu için, dönüşün birisinde alt
yüzeyde, diğerinde ise üst yüzeyde akış ayrılmaları meydana gelmiştir [6].
Kare kesitli S şeklindeki bir kanal içerisindeki akış hem deneysel hem de sayısal olarak
incelenmiştir. Çalışmada 12 farklı kanal kullanılırken, yayıcı performansına etki
edecek birçok parametre değerlendirilmiştir. Bu parametreler, farklı çıkış/giriş alan
oranları, farklı eğrilik oranları, farklı Re sayıları ve farklı kanal dönüş açılarıdır.
Yapılan çalışmada, alan oranının, Re sayısının ve kanal eğriliğinin artması, kanalın
performansını iyileştirirken, kanal dönüş açısının 600’yi geçmesi halinde yayıcı
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kullanılmıştır. En az enerji kaybı ise, alan oranının 3, eğrilik oranının 7.5 ve dönüş
açısının 60o/60o olduğu geometri için sağlanmıştır [28].
Kanal içi akışlarda, türbülans yapısını etkileyen önemli parametrelerden birisi de
türbülans yoğunluğunun değişimidir. Deneysel ve sayısal olarak S şeklindeki bir
yayıcı için, farklı türbülans yoğunluğuna sahip akışlar uygulanarak inceleme
yapılmıştır. Giriş ve çıkış kesitlerinde hız büyüklüğü ve basınç ölçümü yapılırken, alt
ve üst duvarlarda da statik basınç ölçümü yapılmıştır. Bu çalışma 48000, 64000 ve
75000 olmak üzere 3 farklı Re sayısı için tekrarlanmıştır. Bu Re sayıları için deneyde
kanal girişinde ölçülen türbülans yoğunlukları sırası ile %4.16, %3.15 ve %3.8 olarak
belirtilmiştir. Ölçümlerden elde edilen bilgiye göre, kanal girişindeki Re sayısı
arttıkça, girişteki türbülans yoğunluğunun şiddeti küçük ölçülerde azalmaktadır.
Ayrıca çalışmada duvarlar üzerindeki statik basınç geri kazanımı da incelenmiştir ve
Re sayısı arttıkça hem alt duvar hem de üst duvar için statik basınç geri kazanımının
arttığı gözlemlenmiştir. Son olarak akış boyunca toplam basınç kaybı incelenmiştir ve
bu özellik toplam basınç kayıp katsayısı ile nitelendirilmiştir. Bahsedilen 3 farklı Re
sayısı için basınç kayıp katsayısı, deneysel ölçümlerde 0.28, 0.271 ve 0.263 olarak
belirlenmiştir. Analizler k-ε türbülans modeli ile gerçekleştirilmiştir ve toplam basınç
kayıp katsayıları sırası ile 0.257, 0.25 ve 0.245 olarak hesaplanmıştır. Deneysel
sonuçlar ve sayısal sonuçlar kıyaslandığında toplam basınç kayıp katsayısındaki en
büyük fark %7.6 olarak hesaplanmıştır [8].
90 derecelik dirseğe sahip kare kesitli bir kanalda türbülanslı akış yapısı, 2 farklı
türbülans modeli için incelenmiştir. Bunlar sırası ile standart k-ε ve k-ω SST türbülans
modelleridir. Analiz sayısal olarak yapılarak, referans bir test çalışması ile
kıyaslanmıştır. Sayısal sonuçlar hız büyüklüğü, türbülans yoğunluğu ve akış boyunca
basınç dağılımı olarak elde edilmiştir. Analizler Re sayısının 100000 olduğu durum
için gerçekleştirilmiştir. Sayısal ve deneysel sonuçlar karşılaştırıldığında, k-ω SST
modelinin deneysel sonuçlara daha yakın olduğu tespit edilmiştir [29].
S şeklindeki yayıcıların kesitine ait en/boy oranları da hat içerisindeki akışa ait
özellikleri etkileyen bir parametredir. Yapılan bir çalışmada, 150/150, 22.50/22.50,
300/300, 450/450 ve 900/900 dönüş açılarına sahip yayıcı geometrileri için HAD
analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu kanal geometrileri için kanal giriş kesitine ait
en/boy oranı sırası ile 2, 4 ve 6 olarak alınmıştır. Tüm geometriler için kanal çıkış
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kesitindeki alan ile giriş kesitindeki alan oranı 2 olarak sabit tutulmuştur. Yapılan
çalışmalarda, kanaldaki dönüş açılarının yani eğrilik oranının artması durumunda,
kanal çıkış kesitinde oluşan zıt dönüş yönlü girdap akımlarının şiddetinin arttığı
görülmüştür. Ayrıca kanal dönüş açısının arttırılması, çıkış kesitindeki hız profilinin
düzgünlüğünü bozmaktadır. Ayrıca kanal giriş kesitindeki en/boy oranının artması, hız
profilindeki düzgünlüğü arttırmıştır. Bunun sebebi de, artan en/boy oranının
dönüşlerdeki köşe etkisinin azaltmasıdır. Artan kanal dönüş açılarının, kanal boyunca
basınç kaybını arttırdığını ve toplam basınç geri kazanım katsayısını düşürdüğü tespit
edilmiştir. İncelenen tüm parametreler bir araya geldiğinde, basınç geri kazanım
katsayısında ciddi bir düşüş görmemek ve olabilen en düzgün hız profilini elde etmek
için kanal dönüş açısının 300’yi geçmemesi önerilmiştir [30].
Kanal içi akıştaki türbülanslı hız profilinin yapısını ve ikincil hız etkilerini
gözlemlemek için yapılan bir çalışmada, 900 dönüşlü bir kanal geometrisi
incelenmiştir. Re sayısının 342190 olduğu türbülanslı akış için özellikle dirsek
bitiminde yüksek hız gradyenleri ve buna bağlı olarak çıkış kesitinde ikincili akışların
meydana geldiği gözlemlenmiştir [31].
900 dirseğe sahip bir kanal akışında Re sayısının 360000 değeri için testler yapılarak
kanal boyunca meydana gelen toplam basınç kayıpları incelenmiştir. Dirsek bölgesine
yerleştirilen sınır tabaka bariyerleri ile akış boyunca meydana gelen ikincil akış ve
girdap akışlarının şiddetlerinin azaltılması ile toplam basınç kayıpları azaltılmıştır.
Dirsek bölgesine yerleştirilen yarım uzunluktaki bariyer, tam uzunluktaki bariyere
göre toplam basınç kayıp katsayısı için daha fazla iyileşme sağlamıştır [32].
3.2 Tezin Amacı
S şeklindeki hava kanalları endüstride ve havacılıkta sıklıkla kullanılan parçalardır ve
hava transfer ederken en az basınç kaybının olması istenmektedir. Tez kapsamında bir
hava kanalı içerisindeki akışa ait basınç kayıplarının azaltılması temel hedef olarak
belirlenmiştir. İlk olarak bir test çalışmasına ait sonuçlar HAD analizleri ile
doğrulanacaktır. Doğrulama kapsamında testte elde edilen basınç kayıpları, belirli
bölgelere ait hız profilleri HAD analiz sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Kullanılan
metodun doğruluğu gösterildikten sonra, tasarlanan S şeklindeki bir hava kanalına ait
iç akış detaylı olarak incelenecektir. Öncelikle akış boyunca kanal kesitinin değişimi
araştırılacak ve en az basınç kaybını sağlayan kanal geometrisi elde edilecektir.
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Ardından sınır tabaka bariyer uygulaması ile basınç kayıplarının daha da düşürülmesi
hedeflenecektir. Bunun için farklı kesit oranlarında ve farklı sayılarda sınır tabaka
bariyerleri tasarlanacak ve HAD analizleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar
toplam basınç kaybı açısından incelenecek ve basınç kayıplarında en fazla iyileşmeyi
sağlayan bariyer yapısı elde edilecektir. Ayrıca sınır tabaka bariyerlerinin kanal
içerisinde oluşan ikinci akışlar üzerindeki etkisi de araştırılacaktır.
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HAD İLE DOĞRULAMA ÇALIŞMASININ YAPILMASI
Akışkanlar mekaniğine ait problemlerin çözümünde kullanılan 2 farklı yöntem
mevcuttur. Bu yöntemlerden bir tanesi test yapmak üzerine diğer yöntem ise
hesaplama yapmak üzerine kuruludur. Hesaplama yöntemlerinin henüz ilerleme
kaydetmediği dönemlerde, akışkan hareketlerine ait denklemlerin çözümlerinin
mümkün olmamasından dolayı, problemlerin çözümü için mecburi olarak test yöntemi
kullanılmakta idi. Bunun için de rüzgâr tüneli gibi belirli test ortamlarının kurulması
ve test edilecek modellerin hazırlanıp test edilmesi gerekiyordu. Ancak testi yapılmak
istenen sistemlerde istenilen ya da beklenen sonuçların elde edilememesi durumunda
tekrar deneme yapılmak üzere yeni boyutlarda bir sistem üretilmesi ve tekrar
testlerinin yapılarak sonuçların değerlendirilmesi hem zaman hem de maliyet
açısından zahmetli bir işlemdir. Bu nedenle, gelişen teknoloji ve hesaplama yöntemleri
ile birlikte, tasarlanan sistemlerdeki akış problemlerinin çözülmesi günümüzde
çoğunlukla hesaplamalı yöntemlere dayanılarak yapılmaktadır. Akış problemlerinin
çözümlerinin hesaplama yapılarak elde edilmesi işlemine “Hesaplamalı (ya da Sayısal)
Akışkanlar Dinamiği” ismi verilmektedir. Günümüzde bilgisayar ortamında ya da
birden fazla bilgisayarın eşlenik olarak çalışması sayesinde mühendislik alanındaki
birçok akışkanlar mekaniği problemi, test ortamına göre daha hızlı ve pratik şekilde
gerçekleştirilebilmektedir. Hatta HAD ile çözümlenen mühendislik problemlerinin
doğrulamasının yapılması için, kabul edilen HAD çözümlemesinde kullanılan modelin
testleri yapılarak hesaplama ve test yöntemlerinin eşleştirilmesi de günümüzde sıklıkla
kullanılmaktadır [33].
Bu çalışma kapsamında tasarlanan bir S şeklindeki kanal içerisindeki hava akışına ait
basınç kayıplarının azaltılmasında kullanılacak olarak sınır tabaka bariyer yönteminin
test edildiği bir çalışma, HAD çözümlemesi ile doğrulanacak ve sonuçlar
paylaşılacaktır. Test ortamında değerlendirilmeye alınan çalışmanın sonuçlarının
HAD analizleri ile elde edilmesi işlemi tamamlandığında, aynı hiyerarşi ile S-kanal
içerisindeki türbülanslı hava akışı da detaylı olarak çözülecek ve kullanılan bariyer
yöntemi ile basınç kayıplarında azalma hedeflenecektir.
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4.1 Geometrik Model
Sınır tabaka bariyeri kullanılarak basınç kayıplarında iyileştirilme amaçlanan ve
testleri yapılan kanal geometrisi Ansys-18.1 yazılımına bağlı olan “Design Modeler”
programında gerçekleştirilmiş olup Şekil 4.1’de paylaşılmıştır. Kanal geometrisi düz
bir giriş yapısından sonra, 900 dirsek yapısına sahiptir. Dirsek bölümünün bitiminden
sonra ise tekrar bir düz çıkış yapısı mevcuttur. Eksen takımı dirsek başlangıç bölgesine
yerleştirilmiştir. Kanal geometrisinin giriş kesitine ait boyutlar sabit olup bu boyutlar
Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Kanal geometrisinin merkez çizgisinin uzunluğu da Şekil
4.3’te gösterilmiş ve gerekli ölçülendirmeler yapılmıştır [32].

Şekil 4.1: Doğrulama için kullanılan 900 dirsekli kanal geometrisi.
Şekil 4.2’de görüldüğü gibi giriş bölgesinde akış yönündeki eksen “x ekseni” olarak
tanımlanmıştır. “y” ve “z” eksenleri ise kesit üzerindeki teğetsel eksen bileşenleridir.
Dirsek bitiminden sonra ise yüzeye normal olan eksen “y ekseni” olup, y eksini pozitif
akış doğrultusuna göre ters yöndedir.

Şekil 4.2: Kanalın giriş kesitinin ölçüleri.
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Şekil 4.3: Kanal geometrisine ait merkez çizgisi ve ölçülendirilmesi.
Kanal içerisinde akış esnasında meydana gelen basınç kayıplarının azaltılması için
kullanılan bariyer geometrisi dirsek bölgesine yerleştirilmiştir. Bu çalışmada iki tip
bariyer kullanılmıştır. Bu bariyerler 00 düzlem ve 900 derece düzlemi arasına
yerleştirildiğinde “tam uzunlukta bariyer”, 00 düzlem ve 450 derece düzlemi arasına
yerleştirildiğinde “yarım uzunlukta bariyer” olarak nitelendirilmiştir. 00, 450 ve 900
düzlemleri olarak nitelendirilen düzlemler Şekil 4.4’te gösterilmiştir. Buna ek olarak
hem tam uzunluktaki hem de yarım uzunluktaki bariyerler için farklı kesit alanlarında
geometriler kullanılarak testler yapılmıştır. Tam uzunluktaki ve yarım uzunluktaki
sınır tabaka bariyerlerinin, 900 kanal içerisindeki yerleşimi de Şekil 4.5’te
belirtilmiştir. Şekil 4.6 ise bariyer geometrisinin kesitini göstermektedir [32]. Bariyer
modelleri de ilgili geometri programında kanal yüzeyine çizilerek katı model olarak
eklenmiştir. Ancak çalışma kapsamında sadece akış analizi yapılacağı için, bariyer
yapısının içi analizlere dahil edilmeyecektir. Sadece bariyer modelinin dış yüzeyleri
alınarak modele eklenerek, bariyer iç yapısı boş bırakılmıştır. Bu nedenler sınır tabaka
bariyeri ile alakalı herhangi bir malzeme seçimi ya da yapısal analiz hususu bu çalışma
kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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Şekil 4.4: 00, 450 ve 900 düzlemleri [32].

(a)

(b)
Şekil 4.5: Sınır tabaka bariyer geometrileri a) tam uzunluklu bariyer b) yarım
uzunluklu bariyer.
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Şekil 4.6: Bariyer geometrisinin kesit yapısı [32].
Şekil 4.6’da belirtilen sınır tabaka geometrisinin kesit ölçüleri 5 farklı değere sahiptir
ve bu değerler Çizelge 4.1’de paylaşılmıştır.
Çizelge 4.1: Test için kullanılan sınır tabaka bariyerlerinin kesit ölçüleri.
Bariyer Tipi
Tam uzunluk
Yarım uzunluk
Tam uzunluk
Yarım uzunluk
Tam uzunluk

w(mm)
4.7
4.7
4.7
4.7
1

h(mm)
25.4
25.4
12.7
12.7
12.7

4.2 Ağ Yapısı
HAD çözümlemesi için geometrik model üzerinde oluşturulacak hücre yapısı, elde
edilecek sayısal çözümü etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. İyi kalite ile
oluşturulan bir ağ yapısı, sayısal çözümün doğruluğunun arttırılmasının temelini
oluşturur. Doğrulama çalışmasında kullanılan kanal geometrisi üzerinde “hexahedral”
tipi ağ yapısı oluşturulacaktır. HAD çözümlemelerinde sıklıkla kullanılan 2 ağ yapısı
“hexahedral” ve “tetrahedral” ağ yapılarıdır. Hexahedral ağ yapısı her geometriye
uygulanabilen bir ağ yapısı türü olmadığından, tetrahedral ağ yapısı daha sık kullanılır.
Ancak tetrahedral ağ yapısının en zayıf özelliği, genellikle ağ kalitesinin düşük
olmasıdır. Bunun aksine, hexahedral ağ yapısı oluşturulması zor olsa da çözüm
aşamasında yüksek doğrulukta sonuçlar sağlar [34].
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Ağ yapısı oluştururken diğer bir önemli husus ta hücre sayısından bağımsızlıktır.
Hücre tipine göre, HAD modelindeki hücre sayısı değiştikçe akışa ait büyüklüklerin
değeri de değişebilmektedir. Sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini arttırmak için
aynı problem farklı hücre sayılarında çözülerek, sonuçların hücre sayısından bağımsız
olduğu bir hücre yapısının oluşturulması gerekmektedir. Bu bölümde hücre sayısının
bağımsız hale geldiği ağ yapısı gösterilecek ve bu ağ yapısına ait özellikler ve
parametreler belirtilecektir. Ağdan bağımsızlık çalışmasına ait sonuçlar Bölüm 4.4’te
paylaşılmıştır. Çözümde kullanılan ağ yapısının genel görüntüsü Şekil 4.7’de
gösterilmiştir.

Şekil 4.7: HAD modeli üzerindeki ağ yapısı.
Hücre sayısının sıklığından dolayı ağ yapısını daha net görebilmek için, ağ yapısı
üzerinden daha yakın bir görüntü Şekil 4.8 ile verilmiştir.

Şekil 4.8: Ağ yapısındaki hexahedral elemanlar
Kanal ve boru akışlarında duvar bölgesinde akışa ait büyüklüklerin değişimi, HAD
hesaplamaları açısından önemlidir. Basınç, sıcaklık, hız gibi büyüklüklerin duvara
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yakın bölgelerde doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için duvar bölgesine uygulanan
hücre yapısı yoğun olacak şekilde oluşturulmalıdır.
Kanalın giriş kesitindeki ağ yapısı Şekil 4.9a’da verilmiştir. Duvar yakınındaki
hücreler daha yakından görüntülenerek hücreler arasındaki büyüme oranı
hesaplanabilir. Şekil 4.9b’de görüldüğü gibi duvar tarafındaki birinci ve ikinci ağ
elemanlarının genişlikleri sırası ile 0.0364 mm ve 0.0399 mm şeklindedir. Bu sayılar
birbirine oranlandığında ağ yağısındaki büyüme oranı 1.1 olarak elde edilir.

(a)

(b)
Şekil 4.9: Kanal giriş kesitindeki hücre yapısı (a) merkez bölgesindeki ağ yapısı (b)
duvar yakınındaki ağ yapısı.
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Türbülanslı iç akış problemlerinde duvar bölgesindeki ilk hücrenin boyutu çözüm
açısından oldukça önem arz etmektedir. y+ olarak tanımlanan parametre türbülanslı
akış çözümlerine kritik bir değer olup bu değerin 1’den küçük olması çözümün
doğruluğunu direkt olarak etkiler. y+ parametresine ilişkin bağıntı Denklem 4.1’de
verilmiştir. Çözüm aşamasında k-ω SST türbülans modeli seçilmiştir (nedeni Bölüm
4.3’te açıklanmıştır). k-ω SST modelinin en büyük gereksinimi y+ değerinin duvar
üzerinde 1’den küçük olmasıdır. Buna ilişkin sonuçlar da Bölüm 4.4’te paylaşılmıştır.

y.u 
y 



(4.1)

y  boyutsuz duvar uzaklığını, y duvardaki ilk hücre elemanının büyüklüğünü, 
kinematik viskoziteyi ve

u  da sürtünme hızını temsil etmektedir. Sürtünme hızına ait

eşitlik Denklem 4.2’de verilmiştir.  duvar duvar üzerindeki kayma gerilmesini,  ise
akışkanın yoğunluğunu göstermektedir.

u 

 duvar


(4.2)

Bir HAD modellemesi için oluşturulan ağ yapısının kalitesini tayin etmek için sıklıkla
kullanılan 2 özellik vardır. Bunlar “skewness” ve “orthogonal quality” değerleridir.
Skewness değerinin 0 a olan yakınlığı ve orthogonal quality değerinin 1 e olan
yakınlığı ağ yapısının kalitesi ile doğru orantılıdır. Bu HAD modeline uygulanan ağ
yapısına ilişkin sayısal değerler Çizelge 4.2’de paylaşılmıştır.
Çizelge 4.2: Bariyersiz kanal için HAD modeline ait ağ yapısı özellikleri.
Ağ Yapısı Parametresi
Hücre sayısı
En düşük orthogonal quality
En yüksek skewness

Değer
6800000 (6.8 milyon)
1
0

Ağ yapısına ait aynı özellikler bariyer yerleştirilmesi durumunda da kullanılmıştır.
Bariyer ile kanal yüzeyinin temas bölgesindeki ağ yapısı ve bariyer kesitindeki ağ
yapısı sırası ile Şekil 4.10 ve Şekil 4.11 de paylaşılmıştır. Bariyer bölgesindeki akış
yapısını düzgün bir biçimde elde edebilmek için oldukça sık bir ağ yapısı
oluşturulmuştur.
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Şekil 4.10: Bariyer etrafındaki ağ yapısı.

Şekil 4.11: Bariyer kesitindeki ağ yapısının görünümü.
4.3 Çözüm Metodu ve HAD Denklemleri
Bu bölümde doğrulama yapılacak olan kanal geometrisine ait sınır şartları, çözüm
yöntemi ve çözülecek denklemler belirtilecektir. Kanal içerisindeki hava akışı için
herhangi bir ısı transferi söz konusu olmadığı için enerji denklemi bu çalışmada kapalı
olacaktır. Çözülecek olan temel denklemler kütlenin korunumu ve momentumun
korunumu denklemleridir. Bunlara ek olarak akışın türbülanslı olmasından dolayı da
türbülansın modelleneceği denklemler de çözüme katılacaktır. Bu çalışmada kanal
içerisindeki akış problemini çözümlemek için kullanılacak olan türbülans modeli k-ω
SST’dir. Bu türbülans modelinin tercih edilmesinin sebebi, boru ve kanal akışlarında
test sonuçlarına diğer türbülans modellerine göre daha yakın sonuç vermesidir [15].
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Ayrıca k-ω SST türbülans modeli duvar etrafındaki basınç dağılımı ve hız
değişimlerini de test sonuçlarına göre başarılı bir şekilde tahmin edebilmektedir [17].
Süreklilik denklemi, sistemdeki kütlenin korunduğunu gösteren bir denklemdir. En
genel itibari ile tüm problemlere uygulanabilecek olan süreklilik denklemi denklem
4.3 ile belirtilmiştir.
𝜕𝜌
𝜕𝑡

⃗)=0
+ ∇ ∙ (𝜌𝑉

(4.3)



Bu denklemde V ifadesi hız vektörünü göstermektedir ve açılımı denklem 4.4’de
gösterilmiştir. “u” terimi x yönündeki hız bileşenini, “v” terimi y yönündeki hız
bileşenini ve “w” da z yönündeki hız bileşenini göstermektedir.
⃗ = 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗 + 𝑤𝑘⃗
𝑉

(4.4)

Denklem 4.3’te belirtilen süreklilik denklemi, daimi olmayan yani zamana bağlı olan
ve sıkıştırılabilir akış problemleri için geçerlidir. Doğrulama çalışmasındaki akış
sürekli rejimde kabul edildiği için zamana bağlı terim ortadan kalkmaktadır. Çözüm
için kullanılan paket program Ansys-Fluent 18.1 olup programdaki standart hava
yoğunluğu 1.225 kg/m3 ve dinamik viskozitesi 1.7895x10-5 değerindedir. Havanın bu
yoğunluk değeri, 15 0C hava sıcaklığına ve 1 atm hava basıncına karşılık gelmektedir.
Kanal girişindeki hava hızı, Re sayısı eşitliğinden hesaplanabilir. Bu eşitlik denklem
4.5 ile verilmiştir.
𝑅𝑒 =

𝜌𝑈𝑑ℎ
𝜇

(4.5)

𝑑ℎ ifadesi kanal giriş kesitinin hidrolik çapını göstermektedir. Giriş kesiti kare
formunda olduğu için hidrolik çap giriş kesitinin bir kenarına eşittir. Bu ifadeden kanal
girişindeki ortalama hız değeri 24.6094 m/s olarak hesaplanmaktadır. Akışın
sıkıştırılabilir olup olmadığına karar vermek için ses hızı ve Ma sayısının hesaplanması
gerekmektedir. Denklem 4.6 ve 4.7 sırası ile ses hızını ve Ma sayısını göstermektedir.
𝑎 = √𝑘𝑅𝑇
𝑀𝑎 =

𝑈
𝑎

(4.6)
(4.7)

“ a ” ses hızını, “k” havanın özgül ısı oranını (değeri 1.4 olarak alınmıştır), “R”
havanın gaz sabitini (287 J/kg.K ) ve “T” de havanın statik sıcaklığını göstermektedir.
Bu eşitlik ile ses hızı değeri 340.2626 m/s olarak elde edilmiştir. Ma sayısı da akış
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hızının ses hızına oranı olarak tanımlanır. Bu problem için Ma sayısı 0,0723
hesaplanmıştır. Teoride tüm akışlar sıkıştırılabilir olarak kabul edilseler de, Ma
sayısının 0.3 ve altında olduğu akış problemleri sıkıştırılamaz kabulü ile çözülebilir.
Sonuç olarak problem için tanımlanan süreklilik denkleminin son hali denklem 4.8 ile
verilmiştir.
𝜕𝑢
𝜕𝑥

+

𝜕𝑣
𝜕𝑦

+

𝜕𝑤
𝜕𝑧

=0

(4.8)

Momentumun korunumunu tanımlayan denklem vektörel formda olup 3 bileşenden
oluşmaktadır. Bu 3 bileşen sırası ile x, y ve z yönünde momentumun korunmasını
temsil eder. Momentumun korunumu denklemi denklem 4.9’daki gibidir. Bu
denklemler laminer akış için yazıldığında “Navier Stokes” denklemleri olarak da
isimlendirilir.
𝜌(

⃗
𝜕𝑉
𝜕𝑡

⃗ (∇ ∙ 𝑉
⃗ )) = −∇𝑝 + 𝜌𝑔 + 𝜇∇2 𝑉
⃗
+𝑉

(4.9)

Denklem 4.9 ile belirtilen momentum korunumunun 3 koordinat yönündeki ifadeleri
de denklem 4.10, 4.11 ve 4.12’de belirtilmiştir.
𝜌 (𝑢
𝜌 (𝑢
𝜌 (𝑢

𝜕𝑢
𝜕𝑥
𝜕𝑣
𝜕𝑥

𝜕𝑤
𝜕𝑥

+𝑣
+𝑣

+𝑣

𝜕𝑢
𝜕𝑦
𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝜕𝑤
𝜕𝑦

+𝑤
+𝑤
+𝑤

𝜕𝑢
𝜕𝑧
𝜕𝑣
𝜕𝑧

)=−

𝜕𝑤
𝜕𝑧

)=−

)=−

𝜕𝑝
𝜕𝑥
𝜕𝑝
𝜕𝑦
𝜕𝑝
𝜕𝑧

𝜕2𝑢

+ 𝜌𝑔𝑥 + 𝜇 (

𝜕𝑥 2

𝜕2 𝑣

+ 𝜌𝑔𝑦 + 𝜇 (

𝜕𝑥 2

𝜕2𝑤

+ 𝜌𝑔𝑧 + 𝜇 (

𝜕𝑥 2

+
+
+

𝜕2𝑢

𝜕2 𝑣
𝜕𝑦 2

+

𝜕2 𝑤
𝜕𝑦 2

𝜕2 𝑢

+

𝜕𝑦 2

)

(4.10)

)

4.11)

𝜕𝑧 2
𝜕2𝑣
𝜕𝑧 2

+

𝜕2 𝑤
𝜕𝑧 2

)

(4.12)

Yukarıda denklemleri tanımlanan momentumun korunumu ifadesi laminar akış için
geçerlidir. Denklemlerde yer alan yerçekimi ivmesi analizlerde ihmal edilmiştir.
Doğrulama çalışmasında kullanılan kanal akışı türbülanslı olduğu için bu ifadelere ek
terimler gelmektedir. Bu ek terimler, türbülans parametrelerinin çözümünü temsil
etmektedir. Bölüm 4.2’de belirtildiği gibi bu çalışmadaki HAD analizlerinin
çözümlenmesi için k-ω SST türbülans modeli tercih edilmiştir. Akışın laminer
olmadığı durumlarda Navier Stokes denklemlerine ek olarak gelen terimler “Reynolds
gerilmeleri” olarak ifade edilir. k-ω SST türbülans modeli 2 denklemli bir model olup
modeli ifade eden denklemler denklem 4.13 ve 4.14 ile verilmiştir. Türbülans
modelinin ismini oluşturan terimlerden “k” türbülans kinetik enerjisini ve “ω” özgül
yayınımı gösterir.
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𝜕
𝜕𝑡
𝜕
𝜕𝑡

(𝜌𝑘) +

(𝜌ω) +

𝜕
𝜕𝑥𝑖

𝜕
𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖 ) =

(𝜌ω𝑢𝑖 ) =

𝜕
𝜕𝑥𝑗

𝜕
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑘

(𝛤𝑘 𝜕𝑥 ) + 𝐺𝑘 − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘
𝑗

𝜕ω

(𝛤ω 𝜕𝑥 ) + 𝐺ω − 𝑌ω + 𝐷ω + 𝑆ω
𝑗

(4.13)
(4.14)

Bu iki denklem transport denklemi olup vektörel biçimdedir yani 3 koordinat yönü
için de ayrı ayrı ayrı tanımlanabilir. G ve G terimleri sırası ile hız gradyenlerinden
k
meydana gelen üretim terimlerini göstermektedir. Bunlar sırası ile türbülans kinetik
enerjisindeki ve özgül yayınımındaki üretimlerdir. Yk ve Y terimleri de k ve ω
terimlerinin yayınımlarını temsil etmektedir.
k-ω SST türbülans modeli, standart k-ω ve k-ε türbülans modellerinin kombinasyonu
şeklinde ortaya çıkarılmıştır. Sınır tabaka bölgesini daha doğru bir biçimde
çözümleyen kω türbülans modeli ile sınır tabaka dışındaki serbest akışı çözen k-ε
türbülans modeli, birer hibritleşme fonksiyonu ile çarpılarak birbirine bağlanır. Bu
sayede analitik çözümü mümkün olmayan k-ω SST türbülans modeli, eddy viskozite
yaklaşımı ile sınır tabaka bölgesindeki akışları yüksek doğruluk ile çözebilmektedir.
Seçilen türbülans modeline ek olarak “eğrilik düzeltme” faktörü de analize dahil
edilmiştir. Eddy viskozite yaklaşımı ile türbülans denklemlerinin çözümü
yapıldığında, eğrisel forma sahip olan boru ve kanal akışında akışa ait özellikler tam
olarak elde edilememektedir. Bu nedenle eğrilik düzeltme faktörü de analize dâhil
edilmiştir. Bu faktörün analiz üzerindeki etkisi de Bölüm 4.4’de paylaşılacaktır [35].
4.4 Sonuçlar
Doğrulama çalışması kapsamında HAD modeli oluşturulan 900 dönüşlü kanal
içerisindeki hava akışı, Ansys-Fluent 18.1 sürümü ile çözülmüştür. Daha önce
bahsedildiği HAD analiz çözümlerinin ağ yapısından ve hücre sayısından bağımsız
olduğunu göstermek, HAD analiz sonuçlarının doğruluğu için önem arz etmektedir.
Şekil 4.12’de 5 farkı hücre sayısında yapılan analiz sonuçları elde edilerek, kanal çıkış
kesitindeki ortalama hız değerleri incelenmiştir. Bu değerler birbirine oldukça yakın
olmakla birlikte yaklaşık olarak 4.3 milyon hücre elemanından sonra değerin sabit
kaldığı gözlemlenmiştir. Diğer HAD analizlerinde kullanılan ağ yapısı da bu değer baz
alınarak hesaplanmıştır. Grafikte kullanılan hücre sayıları ve çıkış kesitindeki ortalama
hız değerleri de Çizelge 4.3’te verilmiştir.
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Çıkış Kesitindeki Ortalama Hız
25.5

Ortalama Hız (m/s)

25.45
25.4
25.35
25.3
25.25
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Hücre Sayısı (Milyon)

Şekil 4.12: Ağdan bağımsızlık sonuçları.
Çizelge 4.3: Farkı hücre sayıları için çıkış kesitlerindeki ortalama hız değerleri.
Hücre Sayısı (Milyon)
1.1
1.7
3.33
4.35
6.8

Uç (m/s)
25.35
25.38
25.39
25.4
25.4

Ansy-Fluent 18.1 programdaki başlangıç yakınsama kriterleri süreklilik, momentum
ve türbülans denklemleri için 10-3 olarak belirlenmiştir. Ancak ağ yapısındaki yüksek
kaliteden dolayı çok daha iyi bir yakınsama elde edileceği için analizlerdeki yakınsama
kriteri kaldırılmıştır. Şekil 4.13’de HAD analizine ait yakınsama eğrileri gösterilmiştir
ve en düşük yakınsama değeri 10-11 olarak gözlemlenmiştir. Yakınsama değerlerinin
bu kadar aşağılara inmesi, hem ağ yapısının kalitesi hem de ağ yapısının türü ile
doğrudan ilişkilidir. Hexahedral ağ yapısı yüksek doğrulukta sonuçlar sağladığı için
bu seviyedeki bir yakınsama eğrisi elde edilmiştir. Analizin yakınsadığına karar
verildikten sonra uzun iterasyonlar sürelerine ihtiyaç kalmayağı için, oluşturulan ağ
yapısının kaliteli olması ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Kısa sürelerde ve düşük
iterasyon sayılarında analiz sonucu almak aynı zamanda hesaplama maliyetlerinin
düşürülmesi için de önem arz etmektedir.
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Şekil 4.13: HAD analizine ait yakınsama eğrileri.
Ancak bir HAD analizi tamamlandığında sadece yakınsama eğrilerinin davranışına
bakmak, analizin yakınsadığı anlamanı gelmemektedir. Analizler sıralı iterasyonlar ile
gerçekleştirildiği için, herhangi 2 iterasyon arasında aynı değerin hesaplanması
analizin yakınsadığı fikrini ortaya koyabilir. Bunun önüne geçmek için, hesaplama
yapılan bölgede akışa ait bir ya da birkaç değerin seçilen bir bölgede takip edilmesi
gerekmektedir. Yapılan analizler kapsamında kanal duvarlarındaki statik basıncın
iterasyon ile nasıl değiştiği takip edilmiştir ve Şekil 4.14’de verilmiştir. Grafikten
anlaşılacağı üzere yaklaşık 100 numaralı hesaplamadan sonra duvar üzerindeki statik
basınç değeri sabit kalmaktadır.
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Duvar Statik Basıncı (Pa)
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Şekil 4.14: Duvar üzerinde statik basıncın iterasyon sayısı ile değişimi.
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Yapılan analizlerde doğrulanması gereken kısım basınç kayıpları ve bariyer
yerleştirilmesi durumunda basınç kayıplarının azalması olsa da, ilk olarak kanal
içerisindeki akış karakteristiğinin incelenmesi ve belirtilen sonuçların doğrulanması
gerekmektedir. 00, 450 ve 900 derece düzlemlerindeki y ekseni boyunca oluşturulan
çizgiler üzerinde boyutsuz hız dağılımları test sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Bu hız
profilleri Re sayısının 342190 olduğu koşul için paylaşılmış olup kanal girişindeki hız
profili ve türbülans parametreleri paylaşılmamıştır [31]. Bu nedenle kanal girişindeki
hız ve türbülans bilgilerini elde edebilmek için girişten daha geri bir düzlemden
düzgün hız girişi uygulanmıştır. Kanal girişinden olan bu mesafenin belirlenmesi yani
akışın tam gelişmiş duruma gelmesi için gerekli olan kanal uzunluğu Re sayısına bağlı
olarak değişir. Ancak pratik olarak birçok uygulamada ve geniş Re sayısı aralığında
mesafe hidrolik çapın 10 katı kadar alınabilir. Uzatılmış kanal modeli Şekil 4.15’te
verilmiştir.

Şekil 4.15: HAD analizleri için uzatılmış kanal girişi.
Kanal girişindeki hız profili elde edilip Re sayısının 360000 olduğu durum ile
karşılaştırılmıştır ve Şekil 4.16’te verilmiştir. Grafikler arasındaki fark, Re sayılarına
bağlı olarak gelişen sınır tabakanın farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Re sayısı
arttıkça sınır tabaka kalınlığı azaldığı için, 360000 Re sayısı için testte elde edilen sınır
tabaka kalınlığı 342190 Re sayısı için HAD ile elde edilen sınır tabaka kalınlığından
daha incedir.
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Şekil 4.16: Kanal girişindeki hız profili.
Hız profillerinin elde edildiği çizgiler Şekil 4.17’te paylaşılmıştır.

Şekil 4.17: 00, 450 ve 900 düzlemlerinde y ekseni boyunca oluşturulan çizgiler.
Bu 3 düzlem üzerindeki boyutsuz hız profilleri sırası ile paylaşılmıştır. 3 çizgi boyunca
elde edilen hız profilleri, eğrilik düzeltme faktörünün olması ve olmaması durumunda
elde edilmiştir ve bu sayede eğrilik düzeltme faktörünün de eğrisel kanal içerisindeki
akış yapısına olan etkisi görülmüştür. 00 düzlemindeki yatay çizgi boyunca boyutsuz
hız profili Şekil 4.18 (eğrilik düzeltme açık) ve Şekil 4.19 (eğrilik düzeltme kapalı) ile
verilmiştir. 450 düzlemindeki yatay çizgi boyunca boyutsuz hız profili Şekil 4.20
(eğrilik düzeltme açık) ve Şekil 4.21 (eğrilik düzeltme kapalı) ile verilmiştir. 900
düzlemindeki yatay çizgi boyunca boyutsuz hız profili Şekil 4.22 (eğrilik düzeltme
açık) ve Şekil 4.23 (eğrilik düzeltme kapalı) ile verilmiştir.
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Şekil 4.18: 00 düzleminde y ekseni boyunca boyutsuz hız profili (eğrilik düzeltme
açık).
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Şekil 4.19: 00 düzleminde y ekseni boyunca boyutsuz hız profili (eğrilik düzeltme
kapalı).
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Şekil 4.20: 450 düzleminde y ekseni boyunca boyutsuz hız profili (eğrilik düzeltme
açık).
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Şekil 4.21: 450 düzleminde y ekseni boyunca boyutsuz hız profili (eğrilik düzeltme
kapalı).
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Şekil 4.22: 900 düzleminde y ekseni boyunca boyutsuz hız profili (eğrilik düzeltme
açık).
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Şekil 4.23: 900 düzleminde y ekseni boyunca boyutsuz hız profili (eğrilik düzeltme
kapalı).
Şekil 4.22 ve 4.23 incelendiğinde, HAD analizi ile elde edilen profilin eğrilik düzeltme
faktörü açıkken test sonuçları ile daha uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle 900
düzlemi dirsek bitişinde yer aldığı için, radyal yöndeki hız profili kayması oldukça
fazladır ve eğrilik etkisinin analize dâhil edilmesi, HAD sonuçlarının test sonuçlarına
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daha yakın olmasını sağlamıştır. Ayrıca duvara yakın bölgelerde (y/D=0 ve y/D=1)
HAD sonuçları ile test sonuçları arasındaki uyumsuzluk, cidara yakın bölgedeki
deneysel ölçümlerin zorluklarından kaynaklanmaktadır.
HAD analizlerinde kullanılan türbülans modelinden dolayı önemli çıktılarından birisi
de y+ değerinin 1 ve altında olmasıdır. Grid bağımsızlık çalışması sonucu elde edilen
ağ yapısı ile analizler gerçekleştirildiğinde duvar üzerindeki en yüksek y+ değerinin
0.79 olduğu gözlemlenmiştir. Duvar yüzeylerindeki y+ dağılımı Şekil 4.24’de
verilmiştir.

Şekil 4.24: Duvar üzerinde y+ değişimi.
Test sonuçları ile elde edilen farklı düzlemlerdeki hız profilleri HAD analizleri ile
doğrulandıktan sonra basınç kayıpları incelenmiştir. Bu çalışmada girdap akışların
etkileşimi sonucu oluşan basınç kayıplarının şiddeti ve azaltılması üzerine HAD
analizleri yapılmış ve test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Kanaldaki dirsek bitiminden
sonra şiddeti artan girdap etkileşimini göstermek için Şekil 4.25 hazırlanmıştır. Şekil
4.25 incelendiğinde, yatay eksen boyunca etkileşim halinde olan bir girdap akım çifti
gözlemlenmektedir. Kanalın sadece bir yönde 900 açı ile dönmesi, radyal kuvvetlerin
tek bir yönde baskın olmasına neden olmaktadır. Radyal kuvvetlerin etkisi ile akışkan
parçacıklarının dış duvara doğru kayması ve yüksek hıza sahip olması ile beraber, iç
yüzey yakınında daha düşük momentuma sahip akışkan parçacıklarının oluşturduğu
bir girdap akım çifti meydana gelmiştir.
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Şekil 4.25: Kanal çıkışındaki hız profili.
Girdap akım çiftini ve etkileşimini daha net gösterebilmek için çıkış kesitindeki hız
dağılımı vektör olarak çizdirilmiştir ve Şekil 4.26 ile paylaşılmıştır. Kesit üzerindeki
vektörlerden de anlaşılacağı üzere üst ve alt yüzey arasında etkileşim halinde olan 2
adet girdap çifti gözlemlenmiştir.

Şekil 4.26: Çıkış kesitindeki hızın vektör dağılımı ile gösterilmesi.
Girdap etkileşimi sonucu meydana gelen basınç kayıplarını temsil etmek için kanal
boyunca boyutsuz olarak toplam basınç kaybı tanımlanmıştır. Bu boyutsuz toplam
basınç farkı, toplam basınç kayıp katsayısı ile tarif edilmiştir. Toplam basınç kayıp
katsayısı, giriş kesitindeki ve herhangi bir kesitteki
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toplam basınç değerlerinin

farkının, kanal girişindeki dinamik basınca oranı olarak tanımlanmıştır ve “Cp,t” ile
gösterilmiştir. Cp,t ifadesinin matematiksel ifadesi Denklem 4.15 ile verilmiştir.

C p ,t 

Pt , g  Pt
U g2
2

(4.15)

Bu değer kanal çıkış kesiti için tanımlanırsa Denklem 4.16 ile ifade edilir.

C p ,tç 

Pt , g  Pt ,ç
U g2
2

(4.16)

Toplam basınç kayıp katsayısının değerlendirildiği testler Re sayısının 360000 olması
durumunda gerçekleştirilmiştir. Çıkış kesitindeki toplam basınç kayıp katsayısı HAD
analizlerine göre 0.16 olarak hesaplanmıştır. Test sonuçlarına göre ise bu değer 0.167
olarak bulunmuştur. Bu değerler bariyersiz kanal için elde edilmiş olup bariyer
yerleştirilmesi durumunda toplam basınç kayıp katsayısındaki değişim incelenecektir.
Farklı bariyer kesitleri için toplam basınç kayıp katsayıları ve bu sayıların bariyersiz
duruma göre farkları yüzde olarak Çizelge 4.4’te verilmiştir. Toplam basınç kayıp
katsayısındaki yüzde değişim formülü Denklem 4.17 ile tanımlanmıştır.
%değişim 

C p ,t ,bariyer  C p ,t
C p ,t

(4.17)

x100

Çizelge 4.4: Bariyer yerleştirilmiş kanal için Cp,t değerleri.

h(mm)

w(mm)

bariyer yok
25.4
25.4
12.7
12.7
12.7

bariyer yok
4.7
4.7
4.7
4.7
1

Bariyer
Uzunluğu
bariyer yok
tam
yarım
tam
yarım
tam

Cp,t
(HAD)
0.160
0.166
0.158
0.163
0.152
0.157

Değişim
(%)
+4.258
-0.822
+1.889
-4.8
-1.544

Cp,t
(test)
0.167
0.182
0.165
0.173
0.156
0.159

Değişim
(%)
+8.9
-1.2
+3.6
-6.5
-4.8

Bariyer yerleştirilmesi durumundaki toplam basınç kayıp katsayısı değerleri,
bariyersiz durumla karşılaştırılmış olup değişimler yüzde olarak verilmiştir. Denklem
4.16’ya göre yüzde değişim ifadesi “+” çıkarsa toplam basınç katsayısı artmış, “-“
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çıkarsa toplam basınç kayıp katsayısı azalmış olur. Çizelge 4.4’e göre 2 bariyer kesiti
için basınç kayıpları artmış, diğer 3 bariyer kesiti için ise basınç kaybı azalmıştır. HAD
sonuçları ile test sonuçları arasındaki arasında artış ve azalış açısından paralellik olup,
değerler arasında farklılıklar vardır. Bu farklılıkların en önemli sebebi, test
ortamındaki ve HAD analizlerindeki hava sıcaklığı ve buna bağlı olarak havanın
yoğunluğu farkıdır. Bu yoğunluk farkı direkt olarak dinamik basınç değerini etkilediği
için toplam basınç kayıp katsayılarında deney ve HAD arasında farklılıklara yol
açabilmektedir. Çizelge 4.4 incelendiğinde genel olarak aynı kesit özellikleri için
yarım uzunluklu bariyer durumunda basınç kayıplarında daha fazla iyileşme olmuştur.
Basınç kayıplarını en çok azaltan bariyer kesiti 12.7 mm yükseklik ve 4.7 mm genişlik
ölçülerindeki yarım uzunluklu bariyerdir. Basınç kayıp katsayının değişimini HAD
analizlerinde göstermek için HAD analizlerinde toplam basınç kayıp katsayısı
tanımlanmıştır. Kanal boyunca toplam basınç katsayısının değişimi, kanat orta
düzleminde hem bariyerli hem de bariyersiz kanal için Şekil 4.27’de verilmiştir.
Bariyerin yerleştirilmesi ile girdap çiftinin etkileşimi zayıflamıştır ve bu sayede
toplam basınç kayıp katsayısı kanal boyunca azalmıştır.

(a)

(b)

Şekil 4.27: Kanal orta düzlemi boyunca toplam basınç kayıp katsayısının değişimi
(a) bariyersiz kanal (b) bariyerli kanal.
Toplam basınç kayıp katsayısının çıkış kesitindeki dağılımı bariyersiz ve en az basınç
kaybını veren bariyerli kanal için çizdirilmiş ve Şekil 4.28’de verilmiştir. Üst duvara
yerleştirilen bariyer sayesinde, ortaya çıkan girdap çiftinden üst duvar tarafındaki
girdap akımı zayıflatılarak ikincil akışların ve bunlara bağlı basınç kayıplarının
azaltılması sağlanmıştır.
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(a)

(b)

Şekil 4.28: Çıkış kesitindeki toplam basınç kayıp katsayısının değişimi (a) bariyersiz
kanal (b) bariyerli kanal.
Çıkış kesitindeki toplam basınç kayıp katsayısının değişimini daha net gözlemlemek
için, Şekil 4.28’deki profiller daha dar bir aralıkta tekrar çizilmiş ve Şekil 4.29’de
paylaşılmıştır. Üst duvara yakın olan girdap akımının şiddetinin azaldığı net bir
biçimde görülmektedir.

(a)

(b)

Şekil 4.29: Çıkış kesitindeki girdap etkileşiminin azalması (a) bariyersiz kanal (b)
bariyerli kanal.
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PROBLEM TANITIMI VE HAD MODELLEMESİ
Bu çalışmada S şeklinde bir geometrik forma sahip olan hava kanalı içinde
sıkıştırılamaz bir akışın HAD modellemesi ve sonuçları incelenecektir. Çalışma
kapsamında ilk analiz sabit kesitli kanal için yapılacak olup, ardından farklı alan
oranları için tekrar edilecektir. En düşük toplam basınç kaybını sağlayan kanal
geometrisi seçilerek, sınır tabaka bariyer yöntemi ile basınç kayıplarının azaltılması
hedeflenecektir. Farkı boyutlarda ve konfigürasyonlarda bariyerler kullanılarak basınç
kayıplarındaki en büyük azalmayı sağlayan bariyer geometrisi tespit edilecektir.
5.1 Geometrik Model
Tasarlanan hava kanalının merkez çizgisi Şekil 5.1 ile verilmiştir ve gerekli
ölçülendirmeler yapılmıştır.

Şekil 5.1: Kanal merkez çizgisi ve ölçülendirilmesi.
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Kanal giriş kesiti dikdörtgen şeklinde olup kesit ölçüleri Şekil 5.2 ile verilmiştir.

Şekil 5.2: Kanal giriş kesiti ve ölçülendirilmesi.
Sabit kesitli kanalın 3 boyutlu görüntüsü ise Şekil 5.3’te verilmiştir. Bu çalışmada sabit
kesitli kanal ile birlikte değişken kesit oranına sahip kanallar da HAD ile
incelenecektir. Alan oranı ise çıkış kesiti ile giriş kesitinin alanlarının oranı olarak
tanımlanmıştır ve Denklem 5.1 ile belirtilmiştir.

Şekil 5.3: S kanalın 3 boyutlu modeli.
𝐴𝑂 =

𝐴ç
𝐴𝑔
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(5.1)

Değerlendirilen alan oranları sırası ile 1, 1.21, 1.44, 1.69, 1.96, 2.25, 2.56, 2.89, 3.24,
3.61 ve 4 olarak seçilmiştir. Bu alan oranlarına sahip kanallar HAD yöntemi ile
değerlendirilecektir.
5.2 Ağ Yapısı
Bölüm 4.2’de bahsedildiği gibi yüksek doğrulukta HAD çözümü sağlamasından
dolayı hexahedral ağ yapısı tipi tercih edilmiştir. Karşılıklı kenarlara verilen ağ yapısı
boyutları aynı tutularak hexahedral ağ yapısının oluşturulması sağlanmıştır. Ağ
yapısının görünüşü Şekil 5.4 ile gösterilmiştir. Ağ yapısı merkez civarına doğru
büyüyüp, duvar bölgelerine doğru küçülüp yoğunlaşacak şekilde oluşturulmuştur.
Bunu göstermek işin Şekil 5.5 ile giriş kesitinin ve duvar bölgesinin ağ yapısı
paylaşılmıştır.

(a)

(b)
Şekil 5.4: Kanal giriş kesitindeki ağ yapısı (a)merkez bölgesi (b)duvar bölgesi.
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5.3 Sınır Şartları ve Çözüm Metodu
Bu çalışmada Re sayısı 318936 olarak seçilmiştir. Akış sıkıştırılamaz bölgede kaldığı
için analizlerde yoğunluk sabit tutulmuştur ve değeri 1.225 kg/m3 tür. Giriş kesitinin
ölçüleri de belli olduğu için, kanal girişindeki ortalama hız daha önce bahsedildiği gibi
Re sayısına ilişkin formülden hesaplanabilir. Bu hesaplara ilişkin detaylar Çizelge 5.1
ile verilmiştir. Giriş kesiti dikdörtgen olduğu için giriş kesitine ait hidrolik çap
Denklem 5.2 ile hesaplanabilir.
𝑑ℎ =

4𝐴

(5.2)

𝑝

Çizelge 5.1: Giriş kesitine ait ortalama hız hesabı.
Değişken
Re
𝜌 (kg/m3)
𝜇 (kg/ms)
A (m2)
p (m)
𝑑ℎ (m)
Ug (m/s)

Değer
318936
1.225
1.7895x10-5
0.045
0.86
0.2093
22.26

Ancak kanal girişinde tam gelişmiş akış elde etmek için, Bölüm 4’te olduğu gibi kanal
girişi, hidrolik çapın 10 katı kadar uzatılarak düzgün hız girişi uygulanmış ve kanal
girişindeki akış özellikleri elde edilmiştir. Bu akış özellikleri kanal giriş kesitine girdi
olarak uygulanacak ve farklı alan oranlarındaki tüm kanallar bu giriş ile analiz
edilecektir.
5.4 Sonuçlar
Belirtilen sınır şartları ile ilk olarak sabit kesitli kanal içerisindeki hava akışı için HAD
analizleri gerçekleştirilmiştir. Ağ yapısı farklı hücre sayıları için oluşturularak ilk önce
grid bağımsızlık çalışması gerçekleştirilmiştir. Bölüm 4.4’teki sonuçlara paralel olarak
kanal çıkış kesitindeki ortalama hız değerinin hangi hücre sayısında sabit kaldığı
araştırılmıştır. Ağ yapısı oluşturulurken, karşılıklı olarak eşit sayıda bölünen kenarlara
tanımlanan değişkenler değiştirilerek farklı sayılarda ağ yapıları elde edilmiştir. Farklı
hücre sayıları için çıkış kesitindeki ortalama hız değerleri Çizelge 5.2’de
paylaşılmıştır.

52

Çizelge 5.2: Grid bağımsızlık çalışması.
Hücre Sayısı (milyon)
1.9
2.8
4.2
4.8

Uç (m/s)
22.295
22.292
22.29
22.29

HAD analizlerinin grid bağımsızlık çalışması tamamlandıktan sonra kanal girişindeki
hız profili ve türbülans özellikleri elde edilmiştir. Giriş kesiti dikdörtgen olduğu için
hem y hem de z ekseni boyunca boyutsuz olarak Şekil 5.5 ile verilmiştir. Yüzey
üzerindeki tüm hız dağılımını görmek için de Şekil 5.6’de eş hız çizgileri
paylaşılmıştır. Giriş sınır koşulu olarak hızın yanında türbülans parametreleri olarak k
ve ω değerlerinin dağılımı da sırası ile Şekil 5.7 ve 5.8 ile verilmiştir.
1.0
0.8

U/Umaks

0.6
0.4
0.2

-0.5

-0.3

0.0
-0.1

0.1

0.3

0.5

0.1

0.3

0.5

y/D

(a)
1.0

U/Umaks

0.8
0.6
0.4
0.2

-0.5

-0.3

0.0
-0.1

z/D

(b)
Şekil 5.5: Giriş kesitindeki boyutsuz hız profilleri (a) y ekseni (b) z ekseni.
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Şekil 5.6: Giriş kesitindeki eş hız çizgilerinin dağılımı.

Şekil 5.7: Giriş kesitinde k’nın dağılımı.
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Şekil 5.8: Giriş kesitinde 𝛚’nın değişimi.
Giriş kesitindeki y ve z ekseni yönündeki hız profillerine ait sınır tabaka kalınlığı, yer
değiştirme kalınlığı, momentum kalınlığı ve şekil faktörü Çizelge 5.3’te verilmiştir.
Çizelge 5.3: Giriş hız profillerine ait sınır tabaka, yer değiştirme, momentum
kalınlıkları ve şekil faktörleri
Değişken
𝛿(mm)
𝛿1 (mm)
𝛿2 (mm)
H

y ekseni
52.5
8.76
6.99
1.25

z ekseni
45
8.67
6.91
1.26

Yukarıda belirtilen hız ve türbülans profilleri kanal girişine girdi olarak uygulanarak
farklı alan oranlarındaki kanalların HAD analizleri gerçekleştirilmiştir. Tüm kanal
geometrileri için kanal boyunca meydana gelen toplam basınç kayıplarını belirtmek
için toplam basınç kayıp katsayıları hesaplanmıştır. Alan oranına göre toplam basınç
kayıp katsayısının değişimi Şekil 5.9 ile verilmiştir. Kanal boyunca kesit alanındaki
değişim, kesitlerdeki hızları ve cidar bölgelerindeki sınır tabaka yapısını etkileyeceği
için, alan oranının etkisini incelemek S kanallardaki iç akış yapısı ve basınç kayıpları
açısından önem arz etmektedir.
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0.28
0.26
0.24
0.22

Cp,t

0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

AO

Şekil 5.9: Alan oranına göre toplam basınç kayıp katsayısı.
Şekil 5.9’da görüldüğü başlangıçta alan oranının artması ile basınç kayıplarında düşüş
meydana gelmiştir. Ancak alan oranının 2.56’nın üzerine çıkması ile birlikte basınç
kayıplarında artışlar meydana gelmiştir. Alan oranı açısından değerlendirilme
yapıldığında en az basınç kaybını sağlayan kanal 2.56’lık alan oranına sahip kanaldır.
2.56 alan oranının üzerindeki kanal geometrilerinde basınç kayıplarının artmasının
sebebi, dönüş bölgesinde meydana gelen akış ayrılmasıdır. Kanal 2 farklı yönde dönüş
yaptığı için, iki dönüşün ortak bölgesinde akış enerjisi azalmaktadır ve bu da sınır
tabakanın duvardan ayrılmasına sebep olmaktadır. Bunu net olarak gözlemlemek için
alan oranının 2.56 ve 2.89 olduğu kanallar için kanal orta düzlemindeki hız dağılımları
Şekil 5.10 ile gösterilmiştir. Alan oranı 2.56 iken akış henüz duvardan ayrılmamışken
alan oranı 2.89 olan kanalda akış ayrılması meydana gelmiştir. Bu da girdap
etkileşimlerinden meydana gelen basınç kayıplarına ek olarak sınır tabaka ayrılması
nedeni ile oluşan basınç kayıplarını sebep olmuştur. Sonuç olarak bu Re sayısında
ölçüleri belirli olan kanal içerisindeki hava akışı için AO’nın 2.89 ve üzeri olması
durumunda birinci dirseğin bitiş bölgesinde sınır tabaka yapısının olduksa zayıfladığı
ve ortaya çıkan radyal basınç farkının akışkan parçaçıklarını yüzeyden ayırdığı
gözlemlenmiştir.
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(a)

(b)
Şekil 5.10: Kanal orta düzlemindeki eş hız çizgileri (a) AO=2.56 (b) AO=2.89.
Ayrılma bölgesindeki hızların neredeyse 0 olduğu bu bölgede duvar bölgesinde akışın
yüzeye tutunamadığını gösterse de, ayrılma bölgesindeki akışı temsil etmek için aynı
düzlemdeki hız dağılımı vektör olarak verilmiştir ve Şekil 5.11 ile verilmiştir. Şekil
5.11a’da akışın yüzeye tutunduğu, Şekil 5.11b’de ise akışın yüzeyden ayrılıp dönme
hareketi yaptığı gözlemlenmiştir. Zayıflayan sınır tabaka bölgesindeki akışkan
parçacıklarının eksenel hız bileşenlerinin düşük olması, bu bölgenin düşük momentum
bölgesi olduğunu temsil eder. Bu nedenle radyal basınç farkı ile akışkan parçacıkları
artık yüzeye tutunamamaktadır.
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(a)

(b)
Şekil 5.11: Kanal orta düzlemindeki hız dağılımının vektör olarak gösterilmesi (a)
AO=2.56 (b) AO=2.89.
Alan oranının 2.56’yı geçmesi durumunda birinci dönüşün bittiği bölgedeki hızların
0’a yaklaşması bu bölgede akışın yüzeye tutunamadığını göstermektedir. Alan
oranının 2.56 ve 2.79 olduğu durumdaki birinci dönüş bölgesinin sonundaki akışkan
hareketi Şekil 5.12 ile gösterilmiştir. Alan oranı 2.56 iken akış yüzeye tutunmakta,
2.89 iken ise yüzeyden ayrılarak dönüm hareketi yapmaktadır. Bu da akışkan hareketi
önünde bir engel olup fazladan basınç kayıplarına neden olmaktadır. Aynı zamanda
ortaya çıkan girdap akış yapısı, bu bölgenin devamındaki akış bölgesini de etkileyerek
akış yapısının bozulmasına ve ikincil akışlarn kanal boyunca ilerlemesine neden
olmaktadır.
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(a)

(b)
Şekil 5.12: Ayrılma bölgesindeki akışkan hareketi (a) AO=2.56 (b) AO=2.89.
Ayrılma bölgesinin tam tespiti için ilgili duvar üzerinde kayma gerilmesi dağılımı da
incelenmiştir. Kayma gerilmesine ilişkin matematiksel ifade Denklem 5.3 ile
verilmiştir.
𝜏=𝜇

𝑑𝑢
𝑑𝑦

(5.3)

Bu ifadeye göre kayma gerilmesinin 0 olduğu yerde hız gradyeni de 0 dır ve bu da o
bölgede akışın yüzeye tutunamadığını gösterir. Şekil 5.13’te AO=2.56 ve AO=2.89
kanal akışları için duvar üzerindeki kayma gerilmesi dağılımları paylaşılmıştır.
AO’nın 2.89 olduğu kanal için duvardaki kayma gerilmesinin 0 ve 0’a çok yakın
olduğu yerler akış ayrılmasını göstermektedir.
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(a)

(b)
Şekil 5.13: Duvar üzerindeki kayma gerilmesi dağılımı (a) AO=2.56 (b) AO=2.89.
Alan oranının 2.56 olduğu kanal geometrisi en az basınç kaybını sağlamıştır. Bu kanal
geometrisinde basınç kayıplarının daha da azaltılması için sınır tabaka bariyeri
uygulanacaktır. Bariyerin yerleştirileceği bölgeyi belirlemek için kanal merkez çizgisi
boyunca toplam basınç kayıp katsayısını incelemek faydalı olacaktır. Kanal
geometrisinde dönüş başladıktan sonra radyal yönde oluşan basınç gradyeni, bu yönde
hız profilinin kaymasına ve teğetsel hızların oluşmasına neden olur. 450 dönüşten sonra
ters yönde de tekrar 450 dönüş olduğundan, kesit üzerinde oluşan teğetsel hızlar tüm
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kesite dağılarak girdap akımlarının şiddetinin artmasına neden olur. Bu durumu
gözlemlemek için kanal boyunca bazı düzlemlerde hız profillerini incelemek faydalı
olacaktır. Bu düzlemler Şekil 5.14 ile belirtilmiştir.

Şekil 5.14: Kanal dönüş bölgesindeki kesitler.
Düzlem-1 ilk dirseğin başlangıcını, düzlem-2 birinci ve ikinci dirseğin kesişim yerini
ve düzlem-3 ise ikinci dirseğin bitişini göstermektedir. Bu kesitlerdeki eş hız çizgileri
ve hızların vektör olarak ifadesi Şekil 5.15 ve 5.16 ile gösterilmiştir. Vektör
gösteriminde düzlemler üzerindeki hızın teğetsel bileşenleri gösterilmiştir ve bu
teğetsel bileşenler “ikincil hız” kavramına denk gelmektedir. Teğetsel hızların artması,
hızın kesite dik olan bileşiminin azalmasına ve dolayısı ile basınç kayıplarının
artmasına neden olmaktadır. Özellikle alan oranının da artması ile birlikte kesitteki
ortalama hız değerleri azalacak ve cidar böglelerinde yani sınır tabaka içerisinde
gittikçe azalan bir momentum bölgesi oluşacaktır. Eğrisellik bölgesinde yüzeye dik
yönde yani radyal yönde ortaya çıkacak olan merkezcil kuvvet eşitsizliği, bu yönde bir
basınç farkı oluşturacaktır. Ortaya çıkan basınç farkı ile sınır tabaka içerisindeki düşük
momentuma sahip akış bölgesindeki parçacıklarını yüzeyden ayırmak daha da
kolaylaşacaktır. Radyal yöndeki hız bileşenleri ile düşük mertebedeki eksenel hız
bileşenlerinin birleşimi ile cidar böldesinde girdap akımları meydana gelecektir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 5.15: Kanal boyunca hız profilleri (a) düzlem-1 (b) düzlem-2 (c) düzlem-3 (d)
çıkış.
Şekil 15a’da kanal girişindeki düz kısım bitmiş ve birinci dönüş geometrisi
başlamıştır. Radyal etkiler henüz baskın olmadığı için hız profilinde bir kayma söz
konusu değildir. Düzlem-2 üzerindeki eş hız çizgileri incelendiğinde ise, dirsek
boyunca etkili olan radyal basınç gradyeni ile hız profilinin alt duvara doğru kaydığı
gözlemlenmektedir. Düzlem-2 ve düzlem-3 arasında ise birinci dönüşe göre tes yönde
bir dönüş yapısı vardır. Radyal basınç gradyeninin yönü değiştiği için cidar
bölgelerinde kesit boyunca ortaya çıkan ikincil hızlar şiddetlenmiştir ve merkezde
nispeten daha düşük bir hız bölgesi oluşmuştur. Ortaya çıkan ikincil hızların
davranışını gözlemlemek için belirtilen düzlemlerdeki teğetsel hızlar vektör dağılımı
olarak elde edilmiştir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 5.16: Kanal boyunca teğetsel hızların değişi mi (a) düzlem-1 (b) düzlem-2 (c)
düzlem-3 (d) çıkış.
Şekil 16 incelendiğinde, kanal boyunca alan oranı arttığı için kesitlerdeki hızlar
azalmıştır. Ayrıca kanal merkez çizgisinin sahip olduğu eğrisel yapı nedeni ile, radyal
yöndeki basınç dağılımı normal hız bileşenlerinin teğetsel hız bileşenlerine dönmesine
neden olmuştur. Şekil 5.16a’da en yüksek teğetsel hız değeri 1.1 m/s iken, Şekil
5.16b’de yani düzlem-2’de bu değer 4 m/s seviyesine çıkmıştır. Düzlem-2 ile düzlem3 arasındaki en büyük teğetsel hızın artışı işe 0.8 m/s mertebesindedir. Düzlem-3 ile
çıkış arasında kanal geometrisi düz bir yapıya sahip olduğu için teğetsel hızların şiddeti
azalmıştır. Sonuç olarak dirsek boyunca teğetsel hızların değeri artmış olup, ikinci
dirsek bitişi ile çıkış kesiti arasında bir azalma gözlemlenmiştir. Teğetsel hızın bu
değişimini göstermek için belirtilen kesitlerdeki ikincil hızların değerleri Çizelge
5.3’te gösterilmiştir. Bir kesitteki ikincil hız hesabı ile Denklem 5.4 ile yapılabilir. Bu
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denklemdeki “𝑣” ve “𝑤” hızları yüzey üzerindeki teğetsel hızlardır ve vektörel
büyüklüklerdir.
𝑈𝑡 = √𝑣 2 + 𝑤 2

(5.4)

Çizelge 5.4: İkincil hız büyüklükleri.
İkincil Hız (m/s)
0.61
2.04
1.78
1.3

Kesit
Düzlem-1
Düzlem-2
Düzlem-3
Çıkış

En yüksek ikincil hız değeri düzlem-2 kesitinde görülmüştür. Bu noktadan sonra
ikincil hız şiddeti azalmaya başlasa da düzlem-2 ve düzlem-3 arasındaki ikincil hız
değerleri yüksek seviyededir. Bu nedenle sınır tabaka bariyeri düzlem-2 ve düzlem-3
arasına yerleştirilerek ikincil akış şiddetlerinin azaltılması hedeflenecektir.
Kullanılacak olan bariyer dikdörtgen kesitli olup Şekil 5.17 ile gösterilmiştir. Bariyer
modellemesi, Bölüm 4’te bahsedildiği gibi sadece yüzey sınırları ile yapılmıştır.
Bariyer yapısının iç hacmi, HAD modeline eklenmediği için herhangi bir yapısal
analiz değerlendirilmesi yapılmamıştır.
Bölüm 4’te olduğu gibi bariyer kesitinin yüksekliği “h” ve genişliği “w” sembolleri ile
gösterilecektir. 5 farklı genişlik ve 3 farklı yükseklik olmak üzere 15 farklı bariyer
modeli için HAD analizleri gerçekleştirilmiştir. Kullanılan bariyer geometrilerinin
ölçüler Çizelge 5.5’te belirtilmiştir.

Şekil 5.17: Sınır tabaka bariyerinin yerleştirilmesi.
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Çizelge 5.5: HAD modellemesi yapılan bariyer geometrilerinin ölçüleri.
Bariyer Modeli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

h(mm)
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6

w(mm)
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40

Bariyer yerleştirilmesi durumunda elde edilen toplam basınç kayıp katsayıları,
bariyersiz modelle kıyaslanıp yüzdece değişimler de hesaplanmıştır. Buna ilişkin
sonuçlar Çizelge 5.6 ile verilmiştir.
Çizelge 5.6: Farklı bariyer geometrileri için çıkış kesitindeki toplam basınç kayıp
katsayıları.
Bariyer Modeli

h(mm)

w(mm)

C p ,tç

% değişim

bariyersiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6

20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40

0.165
0.161
0.160
0.160
0.159
0.158
0.161
0.161
0.160
0.159
0.158
0.162
0.162
0.160
0.159
0.158

-2.07
-2.64
-2.76
-3.31
-4.02
-2.15
-2.54
-2.80
-3.34
-4.07
-1.87
-1.88
-2.91
-3.42
-4.18
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Çizelge 5.4 incelendiğinde tek bir bariyer yüksekliği için, bariyer genişliği arttıkça
toplam basınç kayıp katsayısının azaldığı gözlemlenmektedir. Bariyer genişliğinin
artması bariyer kesit alanını arttırmaktadır ancak bu çalışmada kanal kesiti
genişleyerek gittiği için meydana gelen ikincil akışlar, çıkış kesitinde doğru gittikçe
artmakta ve kesitlerin büyük kısmına yayılmaktadır. Bu ikincil akışların yani
girdapların etkisinin azaltılması için daha geniş bariyerler kullanmak faydalı olmuştur.
Toplam basınç kayıp katsayısındaki en yüksek azalma değeri %4.18 olarak
hesaplanmıştır ve bu değer 6 mm yükseklik ve 40 mm genişlik için modellenen bariyer
ile elde edilmiştir.
Kanal kesit alanının büyümesi ve etkileşim halinde olan girdap akışların tüm kesite
yayılması nedeni ile karşılıklı 2 duvara bariyer yerleştirilerek ek bir HAD analizi daha
gerçekleştirilmiştir. Buda ait geometrik model Şekil 5.18 ile verilmiştir. Tek bariyer
kullanılması durumunda en yüksek basınç kaybı iyileştirmesi, 6 mm yükseklikteki ve
40 mm gemişlikteki sınır tabaka bariyer yapısı ile elde edildiği için, karşılıklı iki
duvara sınır tabaka bariyerinin yerleştirilmesinde de sadece bu bariyer ölçüleri dikkate
alınmıştır. Diğer bariyer kesitleri için karşılıklı iki duvara bariyer yerleştirilmesi
yapılmamıştır.

Şekil 5.18: Karşılıklı iki duvara bariyer yerleştirilmesi.
40 mm genişlik ve 6 mm yükseklikteki bariyerin tek duvara ve iki duvara
yerleştirilmesi sonucunda elde edilen toplam basınç kayıp katsayıları Çizelge 5.6 ile
verilmiştir.
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Çizelge 5.7: Bariyer sayısının etkisi.
Bariyer Modeli

C p ,tç

% değişim

Bariyersiz
Tek duvar üzerinde
bariyer
İki duvar üzerinde bariyer

0.165
0.158

-4.18

0.152

-7.88

Tek duvar yerine iki duvara karşılıklı olarak bariyer yerleştirilmesi durumunda toplam
basınç kayıp katsayısındaki iyileşme %4.18’den %7.88’e çıkmıştır. Bu artışın en
büyük nedeni, bir duvara yerleştirilen sınır tabaka bariyerinin, etkileşim halinde olan
ve tüm kesite yayılan girdap akıpların etkisini azaltmada yetersiz kalmasıdır.
Bariyersiz ve bariyerli analiz sonuçlarına göre toplam basınç kayıp katsayının ve
ikincil akışların incelenmesi, olayın fiziğinin anlaşılması açısından fayda
sağlayacaktır. Kanal orta düzlemi boyunca toplam basınç kayıp katsayısının değişimi
Şekil 5.19 ile verilmiştir

(a)

(b)
Şekil 5.19: Kanal orta düzlemi boyunca toplam basınç kayıp katsayısının değişimi
(a) bariyersiz (b) 40mm genişlik-6mm yükseklikli bariyer.
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Bariyerli modelde çıkış kesitine yaklaştıkça toplam basınç kayıp katsayısının düştüğü
gözlemlenmektedir. Bariyer yapısının çevresindeki değişimleri gözlemleyebilmek için
yatay bir orta düzlem oluşturulmuş ve Şekil 5.20 ile verilmiştir.

Şekil 5.20: Yatay orta düzlem.
Yatay orta düzlem boyunca toplam basınç kayıp katsayısının değişimi Şekil 5.21 ile
verilmiştir. Çıkış kesitine yaklaştıkça duvar bölgesinde toplam basınç kayıp
katsayısının azaldığı Şekil 5.21’den anlaşılmaktadır. Özellikle birinci dirsek bitişi ve
ikinci dirsek başlangıcı itibari ile, birbirlerine ters yönde ortaya çıkan radyal basınç
farklarının etkisi görülmektedir. Birinci dirsekde nispeten daha düşük şiddette ortaya
çıkan ikincil akışlar, ikinci dirsek bölgesinde birinci dirsek bölgesine göre ters yönde
oluşan merkezcil basınç kuvvetinin etkisi ile tüm kesite yayılmıştır. Alan oranının
artması ile birlikte birbirlerine ters yönde 2 farklı dirsek yapısı, ortaya çıkan ikincil
akışların şiddetini doğrudan etkileyen geometrik parametrelerdir. Şekil 5.21a’da kanal
çıkışına yakın bölgelerde yüksek basınç kayıp katsayısına sahip bir bölgenin oluşması,
bu bölgedeki ikincil akışların şiddetli olduğunu söylemektedir. Şekil 5.21b’ de ise bir
adet sınır tabaka bariyerinin yerleştirildiği cidar bölgesinde, yüksek kayıp bölgesinin
azaldığı görülmektedir. Ancak karşı duvar etrafındaki yüksek kayıp bölgesinde bir
azalma söz konusu değildir. Şekil 5.21c’de ise karşılıklı olarak 2 adet sınır tabaka
bariyerinin kullanılması durumunda, cidar bölgelerindeki düşük basınç kayıp
bölgesinde net olarak bir artış gözlemlenmiştir. Buna ek olarak ta merkez bölgesindeki
yüksek kayıp bölgesi azaltılarak, hem ikincil akışların şiddetti hem de kanal boyunca
ortaya çıkan toplam basınç kayıpları azaltılmıştır.
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(a)

(b)

(c)
Şekil 5.21: Yatay orta düzlemi boyunca toplam basınç kayıp katsayısının değişimi
(a) bariyersiz (b) 40mm genişlik-6mm yükseklikli bariyer (tek duvar) (c) 40mm
genişlik-6mm yükseklikli bariyer (iki duvar).
Bu değişimi yakından incelemek için çıkış kesitine yakın olan bölgedeki toplam basınç
kayıp katsayısı incelenmiştir ve Şekil 5.22 ile verilmiştir.
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(a)

(b)

(c)
Şekil 5.22: Kanal çıkış bölgesindeki toplam basınç kayıp katsayısının değişimi (a)
bariyersiz (b) 40mm genişlik-6mm yükseklikli bariyer (tek duvar) (c) 40mm
genişlik-6mm yükseklikli bariyer (iki duvar).
Şekil 5.22’deki sonuçlara göre bariyer bölgesindeki toplam basınç kayıp katsayısı
azalmıştır. Şekil 5.22b ve 5.22c karşılaştırıldığında karşılıklı iki bariyer kullanmanın
basınç kayıpları üzerindeki pozitif etkisinin arttığı görülmektedir. İki cidar bölgesinde
de yüksek kayıp bölgeleri giderilerek basınç kayıplarında daha yüksek iyileşme elde
edilmiştir. Son olarak kanal çıkışlarında ikincil hızların dağılımı incelenmiştir ve Şekil
5.23 ile paylaşılmıştır.
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(a)

(b)

c)
Şekil 5.23: Çıkış kesitindeki ikincil hız dağılımı (a) bariyersiz (b) 40mm genişlik6mm yükseklikli bariyer (tek duvar) (c) 40mm genişlik-6mm yükseklikli bariyer (iki
duvar).
Şekil 5.23 incelendiğinde özellikle karşılıklı iki bariyer kullanılması ikincil hızların
azalmasına büyük katkı sağlamıştır. İkincil hızlardaki bu azalmaları sayısal olarak
görmek için, farklı bariyer modellerine ait HAD sonuçlarında çıkış kesitindeki ikincil
hızlar hesaplanmış ve Çizelge 5.7 ile paylaşılmıştır.
Çizelge 5.8: Farklı bariyer modelleri için çıkış kesitindeki ikincil hız şiddetleri.
Bariyer Modeli

Çıkış Kesiti – İkincil Hız Şiddeti (m/s)

bariyersiz
w=20mm h=6mm bariyer
w=30mm h=6mm bariyer
w=40mm h=6mm bariyer
w=40mm h=6mm bariyer (iki taraflı)

1.3
1
0.98
0.96
0.69
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Tez kapsamında S şeklinde eğrisel forma sahip olan bir hava kanalı tasarımının HAD
incelemeleri gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 900 dönüş açısına sahip kare kesitli bir
kanalda Re sayısının 342190 olduğu akış koşulu için hava akışı detaylı olarak
incelenmiştir. Dirsek bölümünün başladığı yerden itibaren 00 düzlemi, 450 düzlemi ve
900 düzleminin tanımlandığı kesitlerde hız dağılımları incelenmiştir. Radyal yönde
basınç farkından kaynaklı olarak hız profilinin kayması sonucu kesitler üzerindeki
teğetsel hız bileşenleri akış boyunca artmaktadır. Dirsek bitiminde ve çıkış kesitinde
ise etkileşim halinde olan 2 girdap akım çifti oluşmaktadır. 3 düzlemde de merkezden
geçen yatay çizgiler boyunca boyutsuz hız dağılımı elde edilmiş ve test sonuçları ile
kıyaslanmıştır. Bu aşamada doğrulama yapıldıktan sonra aynı kanal içerisinde
Re=360000 hava akışı incelenmiştir. Kanal boyunca oluşan basınç kayıpları sınır
tabaka bariyerinin olması ve olmaması için değerlendirilmiş ve HAD ile elde edilen
sonuçlar test verileri ile karşılaştırılmıştır. Kullanılan 5 farklı bariyer için, bariyersiz
duruma göre toplam basınç kayıplarının artışı ve azalışı hem test verilerinde hem de
HAD sonuçlarında benzer davranışı göstermiştir.
Sınır tabaka bariyeri ile basınç kayıplarının ve ikincil akışların azaltılması, S şeklinde
tasarlanan bir hava kanalına uygulanmıştır. Öncelikle bariyersiz bir kanal için, aynı
dönüş açısına ve eğrilik yarıçapına sahip olarak tasarlanan kanalın farklı alan
oranlarındaki akış karakteristikleri değerlendirilmiştir. Alan oranı 1’den 4’e kadar
arttırılmış ve belli bir değere kadar alan oranı arttıkça basınç kayıpları azalmıştır. Bu
değerden sonra ise basınç kayıplarında keskin bir artış meydana gelmiştir. Alan
oranına göre en az basınç kaybı ile hava akışı sağlayan kanal geometrisi belirlendikten
sonra basınç kayıplarının daha da azaltılması ve ortaya çıkan ikincil hızların şiddetinin
azaltılması için bariyer uygulaması yapılmıştır. Kanal geometrisi 2 farklı yönde 450
açı ile dönüş yapmaktadır. İlk dönüşün başladığı yerden ikinci dönüşün bittiği yere
kadar olan kesitlerde ikincil akış şiddetleri incelenmiştir. İkincil akışların en baskın
olduğu kesit ilk dönüşün bittiği kesit olarak tespit edilmiştir. Bu noktadan itibaren tek
bir duvar üzerine ikinci dönüş uzunluğu boyunca sınır tabaka bariyeri yerleştirilmiştir.
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Yerleştirilen bariyerin kesiti dikdörtgen olup, 3 farklı yükseklik ve 5 farklı genişlik
için HAD analizleri gerçekleştirilmiştir. Yüksekliği ve kalınlığı en yüksek olan bariyer
geometrisi, basınç kayıplarındaki en yüksek iyileşmeyi sağlamıştır. Ayrıca kesitin
büyüyerek gitmesi ve oluşan girdap akışların yüzeyin büyük bir kısmına yayılması,
karşılıklı iki duvara bariyer yerleştirilme durumunu ortaya çıkarmıştır ve bu durumda
elde edilen iyileştirme artmıştır. Bu çalışma ile alakalı en önemli çıktılar aşağıdaki gibi
sıralanabilir.


Kanalın dönüş açısına, eğrilik yarıçapına ve uzunluğuna bağlı olarak akış
ayrılmalarının ortaya çıkacağı alan oranı değişkenlik göstermektedir. Bu
nedenle tasarlanan kanalda, sabit olan geometrik parametreler eşliğinde akış
ayrılmasının olmayacağı alan oranı tespit edilir.



Ayrıca akışın hızı yani Re sayısı da tasarlanan kanal içerisindeki akış
karakteristiklerini etkilemektedir. Re sayısı değiştikçe, sınır tabaka kalınlığı da
değişir ve akış ayrılması daha küçük ya da büyük alan oranlarında meydana
gelebilir.



Kesitin büyüklüğü de ortaya çıkan ikincil akışların şiddetini etkilemektedir.
Dönüş açısı ve kesit büyümesi, ikincil akışların ne kadar büyük bir alana
yayıldığını belirler.



İkincil akış şiddetlerinin azaltılması için kullanılan bariyer geometrilerinin
genişlikleri, ikincil akışların oluştuğu bölgenin duvara uzaklığına bağlıdır.
Geniş bariyer kullanmak, girdap akışların parçalanması açısından etkilidir.
Buna karşın, geniş bariyer aynı zamanda akış önünde bir engel yaratarak ek
basınç kayıpları da meydana getirmektedir. Bu nedenle gereğinden daha büyük
bariyer kullanmak, ikincil akışların yok edilmesi yanında daha fazla basınç
kaybına da sebep olabilir. Küçük alanlı bariyerler ise fazla basınç kaybı
yaratmaz iken, ikincil akışları yok etmekte yetersiz kalabilirler.
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EKLER
EK A: S-kanal girişinde y ekseninde yer değiştirme kalınlığı
EK B: S-kanal girişinde z ekseninde yer değiştirme kalınlığı
EK C: S-kanal girişinde y ekseninde momentum kalınlığı
EK D: S-kanal girişinde z ekseninde momentum kalınlığı
EK E: Yer değiştirme ve momentum kalınlıklarının hesabı için MATLAB kodu
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EK A

Şekil A: y ekseni – yer değiştirme kalınlığı denkleminin grafiği

EK B

Şekil B: z ekseni – yer değiştirme kalınlığı denkleminin grafiği
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EK C

Şekil C: y ekseni – momentum kalınlığı denkleminin grafiği

EK D

Şekil D: z ekseni – momentum kalınlığı denkleminin grafiği

82

EK E
clc
clear all
close all
ystar = [0.000, 0.068, 0.127, 0.178, 0.222, 0.260, 0.293,
0.321, 0.346, 0.367, 0.385, 0.401, 0.415, 0.427, 0.437, 0.446,
0.453, 0.460, 0.465, 0.470, 0.475, 0.478, 0.481, 0.484, 0.486,
0.488, 0.490, 0.492, 0.493, 0.494, 0.495, 0.496, 0.497, 0.497,
0.498, 0.498, 0.499, 0.499, 0.500, 0.500, 0.500];
zstar = [0.000, 0.068, 0.127, 0.178, 0.222, 0.260, 0.293,
0.321, 0.346, 0.367, 0.385, 0.401, 0.415, 0.427, 0.437, 0.446,
0.453, 0.460, 0.465, 0.470, 0.475, 0.478, 0.481, 0.484, 0.486,
0.488, 0.490, 0.492, 0.493, 0.494, 0.495, 0.496, 0.497, 0.497,
0.498, 0.498, 0.499, 0.499, 0.500, 0.500, 0.500];
vstar = [1.000, 1.000, 1.000, 0.999, 0.998, 0.996, 0.993,
0.988, 0.982, 0.974, 0.965, 0.954, 0.942, 0.928, 0.913, 0.897,
0.881, 0.864, 0.847, 0.831, 0.814, 0.797, 0.780, 0.762, 0.745,
0.727, 0.708, 0.690, 0.670, 0.649, 0.628, 0.605, 0.580, 0.552,
0.520, 0.483, 0.436, 0.372, 0.275, 0.143, 0.000];
wstar = [1.000, 0.999, 0.998, 0.996, 0.992, 0.987, 0.981,
0.973, 0.963, 0.952, 0.940, 0.926, 0.911, 0.895, 0.878, 0.862,
0.845, 0.829, 0.812, 0.795, 0.779, 0.762, 0.745, 0.727, 0.710,
0.692, 0.673, 0.654, 0.634, 0.613, 0.590, 0.566, 0.540, 0.510,
0.476, 0.435, 0.383, 0.312, 0.217, 0.107, 0.000];
d_y = 250;
d_z = 180;
figure
plot (ystar,vstar,'linewidth',2)
grid on
title 'y ekseni - boyutsuz hız'
xlabel 'y*'
ylabel 'v*'
figure
plot(zstar,wstar,'linewidth',2)
grid on
title 'z ekseni - boyutsuz hız'
xlabel 'z*'
ylabel 'w*'
bound_layer_thick_y = 52.5;
disp_thick_y = 2 * d_y * trapz(ystar, 1-vstar)
momentum_thick_y = 2 * d_y * trapz(ystar, vstar.*(1-vstar))
shape_factor_y = disp_thick_y / momentum_thick_y
disp_thick_y / bound_layer_thick_y
figure
plot (ystar,1-vstar,'linewidth',2)
grid on
title 'y - yer değiştirme kalınlığı'
xlabel 'y*'
ylabel '1-v*'
figure
plot(ystar, vstar.*(1-vstar),'linewidth',2)
grid on
title 'y - momentum kalınlığı'
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xlabel 'y*'
ylabel 'v*(1-v*)'
bound_layer_thick_z = 45;
disp_thick_z = 2 * d_z * trapz(zstar, 1-wstar)
momentum_thick_z = 2 * d_z * trapz(zstar, wstar.*(1-wstar))
shape_factor_z = disp_thick_z / momentum_thick_z
disp_thick_z / bound_layer_thick_z
figure
plot (zstar,1-wstar, 'linewidth',2)
grid on
title 'z - yer değiştirme kalınlığı'
xlabel 'z*'
ylabel '1-w*'
figure
grid on
plot(zstar, wstar.*(1-wstar),'linewidth',2)
grid on
title 'z - momentum kalınlığı'
xlabel 'z*'
ylabel 'w*(1-w*)'
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