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K VE ÜÇ BOYUTLU C S MLER N DALGA D RENC N N VE DALGA
KARAKTER ST KLER N N SAYISAL HESABI

ÖZET
Bu çal "mada, iki ve üç boyutlu cisimlerin serbest su yüzeyinin alt nda veya serbest
su yüzeyinde (serbest su yüzeyini y rtarak) hareket etmelerinden dolay olu"an dalga
direnci, varsa kald rma kuvveti (iki boyutlu cisimler için), dalga karakteristikleri ve
cisim üzerindeki bas nç da l mlar gibi hidrodinamik karakteristikleri iki farkl s n r
elemanlar yöntemi kullan larak incelenmi"tir. Ak m sürtünmesiz, s k "t r lamaz ve
döngüsüz kabul edilmi"tir. :ki boyutlu problem için hidrofoil yüzeyindeki ve serbest
su yüzeyindeki pertürbasyon potansiyelleri üçüncü Green özde"li i kullan larak ifade
edilmi"tir. :lk olarak, serbest su yüzeyinin alt nda veya serbest su yüzeyinde sabit
h zla giden, kavitasyon yapan hidrofoil ve gemi benzeri gövdeler için geli"tirilen bir
iteratif s n r elemanlar yöntemi burada, hücum aç l durumda bulunan iki boyutlu
kavitasyon yapmayan hidrofoil için uygulanm "t r. Buradaki iteratif yöntem iki
bölümden olu"maktad r: (i) hidrofoil yüzeyi üzerindeki bilinmeyen pertürbasyon
potansiyellerinin çözüldü ü hidrofoil bölümü, (ii) serbest su yüzeyi üzerindeki
bilinmeyen pertürbasyon potansiyellerinin çözüldü ü serbest su yüzeyi bölümü.
Hidrofoil yüzeyi ve serbest su yüzeyi, sabit "iddetli kaynak ve dipollerden olu"an
do rusal panellerle temsil edilmi"lerdir. Yöntem, öncelikle iki boyutlu sabit "iddetli,
serbest su yüzeyinin alt nda ilerleyen bir girdaba uygunlanm ", analitik yöntemle ve
Dawson yöntemi ile mukayese edilmi"tir. Daha sonra, iki boyutlu, hücum aç l bir
hidrofoil problemi için elde edilen sonuçlar verilmi"tir. Froude say s n n ve batma
derinli inin, serbest su yüzeyinin alt nda hareket eden hidrofoil üzerindeki bas nç
da l m na, kald rma kuvvetine, dalga direncine ve serbest su yüzeyindeki dalga
yüksekli ine olan etkileri incelenmi"tir. Di er taraftan, tamamen batm " ve serbest su
yüzeyini y rtan (surface piercing) üç boyutlu cisimlerin olu"turdu u dalga direnci ve
dalga karakteristikleri de erleri orjinal Dawson yöntemi ile hesaplanm "t r. Dawson
yöntemine göre serbest su yüzeyi s n r ko"ulu, çift gövde (cismin kendisi + serbest su
yüzeyine göre simetrisi) potansiyeli kullan larak lineerle"tirilebilir. Yöntem s ras yla
tam batm " elipsoide, Wigley formuna, Seri 60 formuna ve ayna k çl bir kimyasal
tankere uygulanm "t r. Ayna k çl durum için farkl bir yakla" mda bulunulmu"tur.
Ayna k ç n gerisinde serbest su yüzeyine ek paneller yerle"tirilmi" ve serbest su
yüzeyi ko"ulu burada da sa lanm "t r. Yöntemin uygulanmas sonucu elde edilen
de erler (serbest su yüzeyi deformasyonlar , cisim üzerindeki bas nç da l mlar ve
dalga direnci de erleri), deneylerden al nan de erler ve literatürdeki di er say sal
çal "malardan al nan de erler ile kar" la"t rmal olarak verilmi"tir. Mevcut say sal
yöntemin sonuçlar n n deneylerle yeterli bir uyum sa lad görülmü"tür.
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NUMERICAL CALCULATION OF WAVE RESISTANCE AND WAVE
CHARACTERISTICS OF TWO AND THREE DIMENSIONAL BODIES

SUMMARY
In this paper, the flow characteristics such as; wave resistance, lift (if exists in case of
two-dimensional), wave characteristics and pressure distribution around twodimensional (2-D) and three-dimensional (3-D) bodies moving steadily under or on
the free surface are investigated by two different boundary element methods. The
fluid (flow) is assumed to be inviscid, incompressible and irrotational. The
perturbation potential on the hydrofoil surface and on the free surface are expressed
according to Green’s third identity in 2-D problem. The iterative boundary element
method, which was originally developed both for 2-D and 3-D cavitating hydrofoils
and ship-like bodies moving with constant speed under or on the free surface, is
applied here in case of 2-D hydrofoil with an angle of attack. Iterative method here
is composed of two parts: (i) hydrofoil part which solves for the unknown
perturbation potential on hydrofoil surface, (ii) free surface part which solves for the
unknown perturbation potential on free surface part. The hydrofoil surface and the
free surface are discretized into straight panels with constant strength source and
dipole distributions. First, the present method is applied to 2-D, constant strength
point vortex which is moving under free surface steadily. The results are compared
with those of analytical method and Dawson’s method. Then, some extended results
are given for the problem of 2-D hydrofoil with an angle of attack. The effects of
Froude number and the depth of submergence of hydrofoil from free surface on
pressure distribution, lift and wave drag values and the free surface wave elevation
are discussed. The original method of Dawson, on the other hand, is applied to
predict the wave resistance and wave characteristics of fully submerged bodies
(submarine) or surface piercing bodies (ship hull) in case of 3-D. According to
Dawson’ s method, the free surface condition, can be made linearized by the doublemodel velocity potential (the potential of body itself + the potential of its mirror
image with respect to free surface). The method is applied to an elipsoid moving
under free surface, Wigley form, Series 60 form and a chemical tanker form with
transom stern. A different numerical approach is used in case of transom stern ships.
Some new panels are located behind the transom stern on the free surface and the
free surface condition is satisfied on those panels, as well. Some extensive numerical
results are also shown to compare with those of experiments and other numerical
methods in literature. A satisfactory agreement is obtained between the results (wave
deformation, wave resistance and pressure distribution on the body) of the present
method and those of experiments and other numerical methods.
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1. G R
Gemi in"aat mühendisleri ve tasar mc lar için serbest su yüzeyinde (veya hemen
alt nda) sabit bir h zla ilerleyen gemi, denizalt veya hidrofoil gibi kald r c kuvvet
üretebilen cisimlerin olu"turdu u dalga karakteristiklerini, dalga direncini, cisim
üzerindeki bas nç da l mlar n ve varsa kald rma kuvvetini say sal yöntemler
kullanarak önceden do ru "ekilde hesaplayabilmek önemli bir problemdir. Gerçekte,
bu problemin geçmi"i çok eskilere dayanmaktad r. Konuyla ilgili yak n zamanda
yap lan bir tarihçe çal "mas Gotman [1] taraf ndan verilmi"tir. Ayr ca, 1950-2000
y llar aras nda gemi dalgalar n ve dalga direncini tarihsel bir bak " aç s ve
yans malar ile inceleyen önemli çal "ma Tulin [2] taraf ndan gerçekle"tirilmi"tir.
Çok eski bir problem olmas na ra men konu ile ilgili hem deneysel hem de say sal
ve hesaplamal çal "malar halen artarak devam etmektedir.
Yak n geçmi"te, teorik olarak dalga direnci ve dalga karakteristikleri konular
Sabuncu [3], Wehausen [4] ve Newman [5] taraf ndan ele al nm " ve modellenmi"tir.
Belli "artlar alt nda kapal form çözümler üretilmi" ve baz say sal sonuçlar
verilmi"tir. Ayr ca, say sal dalga direnci yöntemleri için matematiksel altyap lar
olu"turulmu"tur. Daha yak n zamanlarda, Bulgarelli [6] sakin suda dalga direncini de
içeren gemi hidrodinami i ile ilgili çal "malar n özetlemi"tir. :kinci mertebeden
lineer olmayan bir teori ve uygulamas Aldo an [7] taraf ndan verilmi"tir. Burada
yüksek mertebeden pertürbasyon teknikleri kullan larak elde edilen sonuçlar
kar" la"t rmal olarak verilmi"tir. Yine, teorik dalga direncinin formülasyonu için
alternatif bir formülasyon Odaba" [8] taraf ndan önerilmi"tir. Gemi dalga direncini
hesaplayabilmek için kullan lan say sal yöntemleri, biri Kelvin kayna
Rankine kayna

di eri

olmak üzere iki grup olarak s n fland rmak mümkündür. Batm "

durumda hareket eden iki boyutlu hidrofoil için iki farkl Kelvin kayna

yöntemi,

Bal [9] ve Bal [10]’ da farkl örneklere uygulanm "t r. Bu çal "mada ise, hem iki
boyutlu hem de üç boyutlu problemler için Rankine panel yöntemi kullan lm "t r.
Dawson [11] taraf ndan gemi yüzeyine ve serbest su yüzeyine Rankine tipi kaynak
da t larak geli"tirilen say sal yöntem en önemli say sal çözüm yöntemlerinden biri
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olarak halen yayg n bir "ekilde kullan lmaktad r. Nakos ve Sclavounos [12]
taraf ndan ayna k çl gemilerin dalga direncini ve dalga karakteristiklerini say sal
olarak hesaplayabilmek için yeni bir tür Rankine panel yöntemi geli"tirilmi"tir. Bu
yöntemin temel özellikleri, Nakos ve Sclavounos [13]’ da ayr nt l olarak verilmi"tir.
Rigby [14] ise, Rankine kayna

kullanarak daha farkl

bir say sal yöntem

geli"tirmi"tir. Cao [15], lineer olmayan serbest su yüzeyi problemleri için tekil
olmayan (desingularized) bir s n r integral yöntemi kullanm "t r. Serbest su yüzeyini
y rtan hidrofoil ve gemilerin etraf ndaki ak m çözmek için ise Hsin ve Chou [16]
taraf ndan iteratif bir s n r elemanlar (Rankine panel) yöntemi kullan lm "t r. Ayr ca,
Rankine türü kaynak-panel tekni ini kullanarak gemi geni"li inin dalga direnci
üzerindeki bir incelemesi de Çal "al ve di erlerinde [17] ele al nm "t r.
Bu çal "mada, tamamen batm " iki boyutlu hidrofoillerin, tamamen batm " üç
boyutlu denizalt benzeri yap lar n ve serbest su yüzeyini y rtarak ilerleyen üç
boyutlu gemi benzeri cismlerin etraf nda olu"an daimi ve düzgün ak m n karakterleri
incelenmi"tir. Batm " veya serbest su yüzeyini y rtan, sabit h zla giden iki ve üç
boyutlu kavitasyon yapan hidrofoil için geli"tirilen iteratif s n r elemanlar yöntemi
burada, hücum aç s olan iki boyutlu hidrofoile uygulanm "t r. Üç boyutlu durumda
ise batm " ve serbest su yüzeyini y rtan durumlar için sabit h zla giden cisimlerin
etraf ndaki daimi ve düzgün ak m n karakteristikleri orjinal Dawson yöntemi
kullan larak hesaplanm "t r. Öncelikle, Bal [18] ve Bal ve Kinnas [19]’ da ayr nt lar
verilen iteratif s n r elemanlar yöntemi hücum aç l durumda bulunan iki boyutlu bir
hidrofoile uygulanm "t r. :teratif s n r elemanlar yöntemi, hidrofoil ve serbest su
yüzeyinin birbirleri üzerinde indükledikleri potansiyelleri dikkate alarak, iki boyutlu
hidrofoil problemini ve serbest su yüzeyi problemini ayr ayr ele almaya olanak
sa lamaktad r. :ki boyutlu hidrofoilin slak yüzeyi, sabit "iddetli dipol ve sabit
"iddetli kaynak panellerinden olu"acak "ekilde modellenmi"tir. Buradaki dü"ük
dereceden potansiyel kullan lan panel yönteminin detaylar Brebbia [20] ve Kinnas
ve Fine [21] taraf ndan verilmi"tir. Serbest su yüzeyi de ayn "ekilde sabit "iddetli
dipol ve sabit "iddetli kaynak panellerinden olu"acak "ekilde modellenmi"tir. Serbest
su yüzeyindeki kaynak "iddetleri, pertürbasyon potansiyelinin yatay eksene göre
al nan ikinci derece türev terimleri ile ifade edilen serbest su yüzeyi ko"ulu ile
aç klanm "t r. :kinci dereceden olan bu türev terimleri, Dawson’un dördüncü
dereceden geriye do ru farklar "emas ndan (Dawson [11]) faydalan larak
2

hesaplanm "t r. Daha sonra, serbest su yüzeyi üzerindeki bilinmeyen pertürbasyon
potansiyellerini veren integral denklemi Green teoremi kullan larak çözülmü"tür.
Burada, iki boyutlu hidrofoilin serbest su yüzeyinde, serbest su yüzeyinin de
hidrofoil üzerinde indükledi i potansiyeller, çözümü elde edilecek integral
denklemlerinin sa

taraf n olu"turmaktad r. Hareket eden cismin ön taraf nda,

gerçekte olu"mayan ba" dalgalar n n say sal yöntem sonucunda da olu"mamas için
Nakos ve Sclavounos [13], serbest su yüzeyinde pertürbasyon potansiyelinin yatay
eksene göre al nan birinci ve ikinci derecede türevlerini s f ra e"itlemi"tir. Bunun
yerine cismin ön taraf ndan serbest su yüzeyinin ba"lang c na kadar olan serbest su
yüzeyi bölgesindeki kaynak "iddetleri s f ra e"itlenebilir. Nakos ve Sclavounos [12]
enine ve arkaya do ru giden s n rlarda herhangi bir radyasyon "art koymam "lard r.
Buradaki iteratif s n r elemanlar yöntemi, öncelikle sabit "iddetli noktasal girdaba
o
(vortex) sonra da 5 ’lik hücum aç s olan NACA0012 hidrofoiline uygulanm "t r.

Froude say s

ve hidrofoilin serbest su yüzeyine göre derinli inin hidrofoil

üzerindeki bas nç da l m na, kald rma kuvvetine, dalga direncine ve serbest su
yüzeyindeki dalga yüksekli ine olan etkileri incelenmi"tir. Sonra, tamamen batm "
denizalt benzeri ve serbest su yüzeyini y rtan gemi benzeri üç boyutlu cisimlerin
olu"turdu u dalga dirençlerini ve dalga karakteristiklerini hesaplayabilmek için
orjinal Dawson yöntemi kullan larak elde edilen sonuçlar, mevcut deney sonuçlar ve
literatürdeki di er say sal yöntemlerden elde edilen sonuçlarla kar" la"t rmal olarak
verilmi"tir.

3

2. MATEMAT KSEL FORMÜLASYON
2.1 ki Boyutlu Problem
Daimi ve düzgün bir ak m içinde hücum aç s ile hareket eden tamamen batm " iki
boyutlu bir hidrofoile ait hesaplarda kullan lan koordinat sistemi ve ilgili notasyon
ekil 2.1’ de gösterilmi"tir.

ekil 2.1: :ki boyutlu problem için koordnat sistemi tan m .
Pozitif x ekseni ak m do rultusunda, pozitif z ekseni yukar do rultuda ve
bozulmam " serbest su yüzeyi z=h olacak "ekilde tan mlanm "t r. Ak "kan
sürtünmesiz, s k "t r lamaz ve döngüsüz kabul edilmi"tir. Bu probleme ait matematik
modelleme a"a da verilmi"tir; (Bal [18])
Toplam potansiyel ( ), pertürbasyon potansiyeli ( ) ve serbest yüzey potansiyelinin
( Ux ) toplam ndan olu"ur ( =

+ Ux ). Toplam potansiyel ve pertürbasyon

potansiyeli ak m bölgesinde Laplace denklemini sa lamal d r:
2

=

2

=0

(2.1.1)
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Pertürbasyon potansiyeli

a"a daki s n r "artlar n da sa lamal d r,

Hidrofoil yüzeyindeki (SH ) kinematik s n r ko"ulu: Ak m, hidrofoilin slak yüzeyine
te et olmal d r.

n

r r
= U n

(2.1.2)

r
Burada n ile ifade edilen, ekil 2.1’ de de görüldü ü gibi do rultusu cisimden ak m
bölgesine do ru olan, cismin slak yüzeyine ait birim normal vektördür.
Serbest su yüzeyindeki (SFS ) kinematik s n r ko"ulu: Ak m serbest su yüzeyini takip
etmelidir.
DF (x, z)
= 0 on z = T(x) + h
Dt

(2.1.3)

ekil 2.1’ de görüldü ü gibi

serbest su yüzeyi deformasyonunu verecek "ekilde

F(x,z)=z- (x) olarak ifade edilebilir.
Serbest su yüzeyindeki (SFS ) dinamik s n r ko"ulu: Serbest su yüzeyindeki bas nç
de eri atmosferik bas nca (patm) e"it olmal d r. Bernoulli denklemini kullanarak
a"a daki denklem elde edilebilir:

[

1
(
2

)2

]

U 2 + gT = 0 on z = T(x) + h

(2.1.4)

Yer çekimi ivmesi g ile ifade edilmi"tir.
Yukar daki (2.1.3) ve (2.1.4) numaral denklemler birle"tirilerek ve lineerle"tirilerek
a"a daki serbest su yüzeyi s n r ko"ulu elde edilir.
2

x2

+ k0

z

=0

(z = h)

(2.1.5)

k0 ile ifade edilen terim dalga say s d r (wave number, k0=g/U2). Buna ba l olarak
ifade edilen dalga deformasyonu "u "ekilde verilir.

5

T=

U
g x

(2.1.6)

Serbest su yüzeyindeki (SFS ) radyasyon ko"ulu: Hareket eden cismin ön taraf nda,
gerçekte olu"mayan ba" dalgalar say sal yöntem sonucunda da olu"mamal d r. Bunu
önlemek için serbest su yüzeyinde pertürbasyon potansiyelinin yatay eksene göre
al nan birinci ve ikinci derece türevleri, cismin ön taraf ile serbest su yüzeyinin
ba"lang ç noktas aras nda kalan bölgede s f ra e"itlenmelidir.
2

x2

=

x

= 0 as x

(2.1.7)

Bu iki "art n asl , fiziksel olarak yorumlar ve çözümün tekli i Nakos ve Sclavounos
[12] ve Nakos ve Sclavounos [13] taraf ndan ele al nm "t r.
Sonsuz derinlik ko"ulu: Pertürbasyon potansiyeli sonsuz derinli e do ru s f ra
gitmelidir.
lim

z

0

(2.1.8)

Kutta ko"ulu: Hidrofoilin takip kenar nda h z sonlu olmal d r.
= sonlu, (hidrofoilin takip kenar nda)

(2.1.9)
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2.2 Üç Boyutlu Problem
Daimi ve düzgün ak m içinde hareket eden tam batm " veya serbest su yüzeyini
y rtarak ilerleyen cisimlere ait hesaplarda kullan lan koordinat sistemi ekil 2.2’de
tan mlanm "t r.

ekil 2.2: Üç boyutlu problem için koordinat sisteminin tan m .
Pozitif x ekseni düzenli ak m do rultusunda, pozitif z ekseni yukar do rultuda
olacak "ekilde pozitif y ekseni de sa el kural na göre belirlenmi"tir. Sakin su yüzeyi
z=0 olacak "ekilde al nm "t r. Ak "kan sürtünmesiz, s k "t r lamaz ve döngüsüz kabul
edilmi"tir. Bu probleme ait matematik modelleme a"a da verilmi"tir; (Dawson [11])
Toplam potansiyel
2

, ak m bölgesinde Laplace denklemini sa lamal d r:

=0

(2.2.1)

Toplam potansiyel a"a daki s n r "artlar n da sa lamal d r,
Cisim yüzeyindeki kinematik s n r ko"ulu: Ak m, cismin slak yüzeyine te et
olmal d r.

n

r r
= U n

(2.2.2)
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r
Burada n ile ifade edilen, do rultusu cisimden ak m bölgesine do ru olan, cismin
r
slak yüzeyine ait birim normal vektördür, U ise daimi ve düzgün ak m n h z d r.
Serbest su yüzeyindeki kinematik s n r ko"ulu: Ak m serbest su yüzeyini takip
etmelidir.
x

x

+

y

y

z

=0

(2.2.3)

serbest su yüzeyi deformasyonunu ifade eder.
Serbest su yüzeyindeki dinamik s n r ko"ulu: Serbest su yüzeyindeki bas nç de eri
atmosferik bas nca (patm) e"it olmal d r. U daimi ve düzgün ak m n h z n ve g yer
çekimi ivmesini

ifade etmek üzere Bernoulli denklemi kullan larak a"a daki

denklem elde edilebilir:
1
2

[

2
x

+

2
y

+

2
z

]

U 2 + gT = 0 ( z = T(x, y))

(2.2.4)

serbest su yüzeyi deformasyonu (2.2.4) numaral denklemden çekilip (2.2.3)
numaral denklemde yerine konulursa, serbest su yüzeyi s n r ko"ulu "u "ekilde elde
edilir:
1
2

[

x

(

2
x

+

2
y

+

) +

2
z x

y

(

2
x

+

2
y

+

2
z

]

)y + g

z

=0

(2.2.5)

Toplam potansiyel ( ), çift gövde (cismin kendisi + cismin serbest su yüzeyine göre
simetrisi) potansiyeli (

) ve pertürbasyon potansiyelinin ( ) toplam "eklinde ifade

edilebilir.
=

+

(2.2.6)

Dawson [11], pertürbasyon potansiyelindeki lineer olmayan terimleri ihmal ederek,
problemin çözümü için serbest su yüzeyi s n r ko"ulunda çift gövde çözümünü
kullanarak lineerle"tirme (double body linearization) yapm "t r. (2.2.5) numaral
denklemin

z = 0 ’ da geçerli oldu u kabulu ile serbest su yüzeyi s n r ko"ulunu

veren denklem
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1
2

[

x

2

2
x

(
y

(

+

2
y

x

+

x

)x +
y

y

y

2
x

(

)y +

+
x

(

2
y
2
x

)y + 2
+

2
y

x

(

)x +

x

y

(

x

+
2
x

+

y

y
2
y

)x +

]

)y + g

(2.2.7)
z

=0

"eklinde elde edilir. Dawson [11], herhangi bir F fonksiyonunun
x

Fx +

y

Fy =

L

FL

(2.2.8)

denklemi ile ifade edilebilece ini kabul etmi"tir. Bu denklemdeki L, ak m hatt
boyunca k smi türevi ifade eder. Bu kabul ile (2.2.7) numaral denklem yeniden
düzenlenirse
2
L

LL

+(

2
L

L

)L + g

=0

z

(2.2.9)

"eklini al r. (2.2.6) numaral denkleme göre

yerine

yaz l rsa (2.2.9)

numaral denklem
(

2
L

L

)L + g

z

=2

2
L

(2.2.10)

LL

"eklini al r. Bu denklemdeki bilinmeyen potansiyel de erleri bulunduktan sonra
serbest su yüzeyindeki dalga deformasyonlar ,
=

[

1
U2 +
2g

2
L

2

L

L

]

(2.2.11)

ve bas nç de erleri,
p=

[U
2

2

+

2

]

(2.2.12)

denklemleri ile bulunabilir.
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3. SAYISAL YÖNTEM
3.1 ki Boyutlu Problem
Green teoreminin yukar daki iki boyutlu problemin s n rlar na uygulanmas ile, SH
hidrofoilin, SW izin (wake) ve SFS de serbest su yüzeyinin s n rlar n ifade etmek
üzere a"a daki "u ifade verilebilir,
G
n

2V =
SFS +SH

n

G dS + U
SW

W

G
dS
n+

(3.1.1)

Burada, G ile ifade edilen terim Green fonksiyonudur (G=ln r). r kaynak noktas ile
alan noktas aras ndaki mesafedir.

W

ile ifade edilen terim ise iz yüzeyindeki

potansiyel art m olup, n ile ifade edilen terim iz yüzeyindeki yukar ya do ru pozitif
olarak yönlendirilmi" birim normal vektördür. :z yüzeyi, hidrofoilin izler kenar n n
sonundan itibaren z=0 yüzeyidir ( ekil 2.1). Bu çal "mada, (3.1.1) numaral denklemi
çözmek için Bal [18] ve Bal ve Kinnas [19] taraf ndan geli"tirilen iteratif bir yöntem
kullan lm "t r. Bu iteratif yöntem, iki k s mdan olu"maktad r: (i) SH üzerindeki
bilinmeyen pertürbasyon potansiyellerinin çözüldü ü hidrofoil k sm , (ii) SFS
üzerindeki bilinmeyen pertürbasyon potansiyellerinin çözüldü ü serbest su yüzeyi
k sm . Hidrofoil etkisinin göz önünde bulunduruldu u ak m bölgesindeki potansiyel
H,

2V

"u "ekilde verilebilir.

H

=
SH

G
n

n

G dS + U
SW

W

G
dS
n+

(3.1.2)

Serbest su yüzeyi etkisinin göz önünde bulunduruldu u ak " bölgesindeki potansiyel
FS ise

2V

FS

"u "ekilde verilebilir.
=
SFS

G
n

n

(3.1.3)

G dS

10

(3.1.3) numaral denklem, (3.1.1) numaral denklemde yerine konulup (2.1.2)
numaral kinematik s n r ko"ulu uygulan rsa hidrofoilin üzerindeki ak " temsil eden
"u integral denklemi elde edilir.

2V =
SH

r r
G
+ ( U n) G dS + U
n
SW

W

G
dS + 4V
n+

(3.1.4)

FS

(3.1.2) numaral denklem (3.1.1) numaral denklemde yerine koyulup (2.1.5)
numaral lineerle"tirilmi" serbest su yüzeyi s n r ko"ulu uygulan rsa serbest su yüzeyi
üzerindeki ak m temsil eden "u integral denklemi elde edilir:
2V =
SFS

G 1 2
+
G dS + 4V
n k0 x2

(3.1.5)

H

(3.1.4) ve (3.1.5) numaral integral denklemler,

H

ve

FS

de erleri iteratif i"lemler

s ras nda sürekli yenilenecek "ekilde dü"ük derece panel yöntemi kullan larak
çözülebilir. Hidrofoil yüzeyi ve serbest su yüzeyi sabit "iddetli kaynak ve dipollerle
temsil edilecek "ekilde do rusal panellere ayr labilir. Bilinmeyen potansiyel
de erlerini bulmak üzere ayr kla"t r lm " integral denklemleri ile biri hidrofoil, di eri
serbest su yüzeyi için iki ayr matris sistemi olu"turulabilir. (3.1.5) numaral
denklemdeki pertürbasyon potansiyelinin, x eksenine göre ikinci türevleri
Dawson’un [11] orjinal dördüncü dereceden geriye do ru farklar "emas uygulanarak
hesaplanabilir. Hareket eden cismin ön taraf nda, gerçekte olu"mayan ba"
dalgalar n n say sal yöntem sonucunda da olu"mamas için Nakos ve Sclavounos
[13]’ da kullan lan yönteme benzer olarak, serbest su yüzeyinde pertürbasyon
potansiyelinin yatay eksene göre al nan birinci ve ikinci derece türevleri s f ra
e"itlenebilir.

z

ifadesi s f r olacak "ekilde, hidrofoilden belirli bir miktar mesafede

serbest su yüzeyinin ba"lang ç bölgesindeki kaynak "iddetlerinin s f r oldu u kabul
edilmi"tir.
3.2 Üç Boyutlu Problem
Üç boyutlu problemlerde dört kenarl paneller kullan lm "t r. Her panel için al nan
integraller Hess ve Smith [22] taraf ndan geli"tirilen yöntemle hesaplanm "t r. Bu
11

yönteme göre serbest su yüzeyini y rtan gemiler için slak gemi yüzeyi veya batm "
cismin yüzeyin tamam dört kenarl sabit "iddetli kaynak paneller ile temsil edilir.
kaynak "iddetini, q ( x, y, z ) kontrol noktas n , p ( x, y, z ) etki edilen noktay ve r bu
iki nokta aras ndaki uzakl

vermek üzere çift gövde potansiyel ak m "u "ekilde

verilebilir.

( x, y, z) =
S

(q )
dS
r (p, q)

(3.2.1)

:ntegral bölgesi S çift gövde modelinin Rankine kaynak panelleri ile temsil
edilmesinden olu"ur.
Hess ve Smith [22] taraf ndan bulunan yönteme göre çift gövde modeline ait
bilinmeyen kaynak "idetleri
1
n r ( p, q )

( p)

2

(q)dS = n( p) U

denkleminin çözümü ile bulunur. Kaynak "iddetlerinin bulunmas ile

(3.2.2)
çift gövde

potansiyeli ve buna ba l olarak h z bile"enleri "u "ekilde hesaplanabilir.

xi

=U +

yi

=

zi

=

N
j =1

X ij

N
j =1
N
j =1

Yij

(3.2.3)

Z ij

Buradaki X ij , Yij ve Z ij terimleri, j numaral panel üzerindeki birim "iddette bir
kayna n i numaral panel üzerine indükledi i x,y ve z yönlerindeki h z bile"enleridir
ve N cisim yüzeyi üzerindeki panel say s d r.
Çift gövde modelinin çözümünden yararlan larak s n rl bir bölgede serbest su
yüzeyindeki paneller ak m hatlar na uygun bir "ekilde düzenlenir. Serbest su yüzeyi
de cisim yüzeyinde oldu u gibi Rankine kaynak panelleri ile temsil edilmi"tir. Cisim
yüzeyi üzerindeki panel say s N, cisim yüzeyi üzerindeki panel say s ve serbest su
yüzeyindeki toplam panel say s M olarak al n rsa slak cisim üzerindeki kinematik
s n r ko"ulu
12

2

N

+

j

j =1,i j

j ( X ij n xi +Yij n yi + Z ij n zi ) +

M
j = L +1

j

( X ij n xi +Yij n yi + Z ij n zi ) = Un xi (3.2.4)

"eklinde verilebilir.
L, ak m hatt boyunca k smi türevi ifade edecek "ekilde serbest su yüzeyi s n r ko"ulunu
Dawson "u "ekilde düzenlemi"tir:
M
j =1

j

[A

( X ij L xi + Yij L yi ) + Bi

2
Li

i

2
Li 2

Ci

2 g

(X i

i

2j

=2

L xi

2

2
Li

( Ai

U ( Ai

2
Li

+ Yi
Li

2j

2
Li 1

(Xi

1j

L xi 1 + Yi

L yi 2 ) + Di

+ Bi

L xi + Bi

Li 1
2
Li 1

2
Li 3

+ Ci

(X i

Li 2

L xi 1 + C i

1j

L yi 1 ) +

3j

L xi 3 + Yi

+ Di
2
Li 2

L xi

Li 3
2

3j

L yi 3 )

]

(3.2.5)

)

+ Di

2
Li 3

L xi 3 )

Buradaki L x , L y ak m hatlar boyunca te et birim vektörünün x ve y yönündeki
bile"enlerini ifade eder ve "u "ekilde hesaplan r.
L xi =

xi
2
xi

+

2
yi

yi

L yi =

2
xi

xi

=U +

yi

=

Li

=

+

2
yi

N
j

j =1

(3.2.6)

X ij

N

Y

j =1
xi

j ij

L xi +

yi

L yi

Bu denklemlerdeki

çift gövde potansiyelini,

de çift gövde modelinin

çözümünden elde edilen kaynak "iddetlerini ifade eder. (3.2.5) numaral denklemdeki
Ai , Bi , C i ve Di katsay lar , Dawson’un [11] kulland

dört noktal geriye do ru

türev "emas ndan elde edilen de erlerdir.
Qi = l1l 2 l3 (l1 + l 2 )(l 2 + l 3 )(l1 + l 2 + l 3 )(3l1 + 2l 2 + l3 )
Di = l12 l 2 (l1 + l 2 ) 2 (l1 + l 2 ) / Qi
C i = l12 (l1 + l 2 + l3 ) 2 (l 2 + l 3 )(2l1 + l 2 + l 3 ) / Qi
Bi = l3 (l1 + l 2 ) (l1 + l 2 + l 3 ) (2l1 + 2l 2 + l 3 ) / Qi
2

2

Ai = ( Bi + C i + Di )
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(3.2.7)

xi , x i 1 , xi 2 , xi

3

ve yi , y i 1 , y i 2 , y i

3

s ras yla i, i 1, i 2, i 3 numaral panellerin

kontrol noktalar n n x ve y koordinatlar n vermek üzere
l1 =

( xi

l2 =

( xi 1

xi

2

)2 + ( y i 1

yi

2

)2

l3 =

(xi

xi

3

)2 + ( y i

yi

3

)2

xi

2

1

)2 + ( y i

yi

2

1

)2
(3.2.8)

"eklinde hesaplan r.
(3.2.4) ve (3.2.5) numaral denklemlerden olu"an lineer denklem sisteminin çözümü
ile cisim yüzeyi üzerindeki ve serbest su yüzeyi üzerindeki bilinmeyen kaynak
"iddetleri bulunmu" olur. Kaynak "iddetlerinin bulunmas ile probleme ait

xi

=U +

yi

=

zi

=

M
j =1

M
j =1
M
j =1

X ij

(3.2.9)

Yij
Z ij

h z alan ,
=

[

1
U2 +
2g

2
L

2

L

L

]

(3.2.10)

serbest su yüzeyindeki dalga deformasyonlar ve
p=

[U
2

2

+

2

]

(3.2.11)

bas nç de erleri bulunabilir. Cismin slak yüzeyine etki eden kuvvetin x yönündeki
bile"eni olarak tan mlanan dalga direnci, cismin slak yüzeyindeki panellerin kontrol
noktalar nda hesaplanan bas nçlar n integrasyonu ile hesaplanabilir.
Rw =

N
i =1

(3.2.12)

p i n xi S i

Rw dalga direncini, S i ise i numaral panelin alan n ifade eder.
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4. SAYISAL SONUÇLAR
4.1 ki Boyutlu Problem
4.1.1 ki Boyutlu Girdap
Öncelikle bu çal "man n do rulu unu, Dawson [11] yöntemi ile de gösterebilmek
için sabit "iddetli, X/2V=2.7 ft2/sn olan, noktasal bir girdap seçildi. Dawson’un [11]
buldu u dalga yükseklikleri ile kar" la"t rma yapabilmek için daimi ak m h z U=10
ft/sn ve girdab n serbest su yüzeyinden derinli i h = 4.5 ft al nm "t r. Bu yöntemden
elde edilen ve Dawson yöntemi ile elde edilen dalga yükseklikleri

ekil 4.1’ de

gösterilmi"tir.

ekil 4.1: Sabit "iddetli noktasal girdap etkisi ile dalga yükseklikleri
ekil 4.1’ den de görülece i üzere sonuçlar birbirine oldukça yak nd r. Burada
Dawson yönteminin uygulanmas

s ras nda, serbest su yüzeyinin ba"lang ç

bölgesinde ilk üç s radaki do rusal panellerin kaynak "iddetleri s f r kabul edilmi"tir.
Dawson yönteminde cismin ba" taraf nda gerçekte de olu"mayan dalgalar
olu"mamaktad r ve dalga yükseklikleri ile bu çal "madaki dalga yükseklikleri uyum

15

içerisindedir. Bu yöntemle elde edilen dalga yükseklikleri Bal [18] taraf ndan verilen
analitik sonuçlar ile de kar" la"t r lm "t r ve sonuçlar n oldukça uyumlu oldu u
görülmü"tür. Serbest su yüzeyinde kullan lan panel say s hem bu yöntemde hem de
Dawson yönteminde NFS=300 olacak "ekilde sabit olarak al nm "t r.
4.1.2 ki Boyutlu Hidrofoil
o
:kinci örnek olarak, 5 ’lik hücum aç s ile hareket eden tamamen batm " NACA0012

hidrofoili seçilmi"tir. Hidrofoilin etkisi ile olu"an dalga yükseklikleri, kald rma
kuvveti ve dalga direnci de erleri Bal ve Kinnas [19] taraf ndan yap lan deney
sonuçlar ile kar" la"t r lm "t r.

ekil 4.2’ de, derinli in kiri" boyu uzunlu una

(chord) oran n n (h/c=1.0) sabit oldu u durumdaki boyutsuz bas nç da l m na
(Cp=p/(0.5YU2); Y: ak "kan n yo unlu u) Froude say s n n (Fc=U/(gc)0.5; c:
hidrofoilin kiri" boyu uzunlu u) etkisi gösterilmi"tir.

ekil 4.2: Sabit derinlik/kiri" uzunlu u oran için bas nç da l m na Froude say s n n
etkisi.
Ayn zamanda serbest su yüzeyi etkisinin olmad

ak m bölgesi için elde edilen

bas nç da l m da ekil 4.2’ de gösterilmi"tir. Anla" laca

üzere, Fc=0.5, hidrofoilin

emme (üst) taraf ndaki negatif boyutsuz bas nç da l m nda art "a sebep olurken,
Fc=1.0 ve 1.5, serbest su yüzeyi etkisinin olmad

ak m bölgesindeki boyutsuz

bas nç da l m na nazaran azal "a sebep olur. Beklenece i üzere, hidrofoilin bas nç
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(alt) taraf ndaki bas nç da l m emme taraf na göre serbest su yüzeyinden daha az
etkilenmi"tir. ekil 4.3’ de ise, sabit Froude say s (Fc=1.0) için boyutsuz bas nç
da l m na derinli in kiri" boyu uzunlu una oran n n (h/c) etkisi gösterilmi"tir. ekil
4.2’ de oldu u gibi serbest su yüzeyi etkisinin olmad
elde edilen bas nç da l m

durumdaki ak m bölgesi için

ekil 4.3’ te gösterilmi"tir.

ekil 4.3: Sabit Froude say s için bas nç da l m na derinlik/kiri" uzunlu u oran n n
etkisi.
h/c oran artt kça, hidrofoil üzerindeki bas nç da l m n n serbest su yüzeyi etkisinin
olmad

ak m bölgesindeki bas nç da l m na yakla" ld

görülmektedir. De i"ik

Fc say lar ve h/c oranlar nda hidrofoil için elde edilen boyutsuz kald rma kuvveti
katsay s (CL=L/(0.5YcU2); L: kald rma kuvveti) ve boyutsuz dalga direnci katsay s
(CD=D/(0.5YcU2); D: dalga direnci) de erleri ile birlikte serbest su yüzeyi etkisinin
olmad

ak m bölgesi için elde edilen kald rma kuvveti ve dalga direnci de erleri de

ekil 4.4’ de gösterilmi"tir.

17

ekil 4.4: Froude say s ve derinlik/kiri" uzunlu u oran n n kald rma kuvveti ve
dalga direncine etkisi.
Fc say s ve h/c oranlar n n dalga yüksekli ine etkisi ise ekil 4.5 ve ekil 4.6’ da
gösterilmi"tir.

ekil 4.5: Sabit hidrofoil batma derinli i/kiri" uzunlu u oran için dalga yüksekli ine
Froude say s n n etkisi.
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ekil 4.6: Sabit Froude say s için dalga yüksekli ine hidrofoil batma derinli i/kiri"
uzunlu u oran n n etkisi.
Dikkat edilirse, Fc say s n n art " hem dalga yüksekli i hem de dalga boyunda art "a
sebep olurken h/c oran n n art "

sadece dalga yüksekli inde azal "a sebep

olmaktad r. Yukar daki bütün hesaplarda, kullan lan panel say s hem hidrofoil
yüzeyinde hem de serbest su yüzeyinde e"it olacak "ekilde NFOIL=NFS=300 olarak
al nm "t r. Yöntemin, panel say s na ba l l
tart " ld

ayr nt l olarak Bal ve Kinnas [19]’ da

için burda ayr nt lar na girilmemi"tir.

4.2 Üç Boyutlu Problem
4.2.1 Elipsoid
Öncelikle, mevcut yöntemin sonuçlar n , daha önce Farell [23] taraf ndan yap lan
analitik bir çal "man n sonuçlar ile kar" la"t rabilmek amac yla tam batm " eksenel
simetrik bir elipsoid seçilmi"tir. Hesaplarda kullan lan panellerin elipsoid ve serbest
su yüzeyindeki da l m perspektif olarak ekil 4.7’ de gösterilmi"tir.
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ekil 4.7: Serbest su yüzeyi ve elipsoid üzerindeki panel da l m .
Serbest su yüzeyindeki toplam panel say s NXFS=60, NYFS= 30 olacak "ekilde
NFS=60*30=1800, elipsoid yüzeyindeki panel say s da NXH=40, NTH=20 olacak
"ekilde NHULL=2*40*20=1600 olarak al nm "t r. Elipsoid -6<x<6 aras nda olacak
"ekilde Froude say lar ( Fn =
(contour) ve deformasyonlar

U
2 ga

) = 0.4 ve 0.8 için elde edilen dalga e" e rileri

ekil 4.8 ve ekil 4.9’ da gösterilmi"tir. Elipsoidin yar

uzunlu unun maksimum çap na oran (a/b) bu "ekiller için 4.5’tir.
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ekil 4.8: Fn=0.4 için tam batm " elipsoid etkili dalga e" e rileri ve dalga
deformasyonlar .

ekil 4.9:. Fn=0.8 için tam batm " elipsoid etkili dalga e" e rileri ve dalga
deformasyonlar .
21

Fn=0.4 ve a/b=4.5 için serbest su yüzeyi etkisinin göz önüne al nd
iki duruma ait elipsoid üzerindeki bas nç da l mlar

ve al nmad

ekil 4.10’ da gösterilmi"tir.

Burada, dalga tepesinin, beklendi i gibi, pozitif bas nç de erlerini artt rd
çukurunun ise negative bas nç de erlerini artt rd

, dalga

rahatl kla görülebilir.

ekil 4.10: Elipsoid üzerindeki boyutsuz bas nç katsay s da l m .
ekil 4.11’ de de i"ik yan oranlar için (a/b=4.5, 6.0 ve 8.0; elipsoidin yar
uzunlu unun çap na oran ) elde edilen dalga direnci de erleri Farell’in [23] elde
etti i de erler ile kar" la"t rmal olarak verilmi"tir. Elipsoidin serbest su yüzeyinden
derinli inin yar uzunlu una oran 0.5 olarak al nm "t r (d/a=0.5). :ki çal "man n
sonuçlar aras ndaki uyumun yeterli oldu u söylenebilir.
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ekil 4.11: Elipsoide ait farkl yan oranlar için dalga direnci de erleri.
Elipsoid yüzeyinde ve serbest yüzeyde farkl panel say lar al narak elde edilen
de erler de ayn d r. Fn=0.4 ve a/b=4.5 oran için elipsoid yüzeyi üzerinde NXH=50,
NTH=30, NHULL=50*30=1500 panel, serbest yüzeyde de NXFS=80, NYFS=40,
NFS=80*40=3200 olacak "ekilde problemin çözümünden elde edilen de erler
yukar da verilen panel say lar için elde edilen de erler ile kar" la"t rmal olarak
ekil.12 ve ekil 4.13’ de gösterilmi"tir.

ekil 4.12’ de elipsoid üzerindeki boyutsuz

bas nç katsay lar n n farkl panel say lar için de i"imi gösterilmi"tir. ekil 4.13’ te
ise serbest su yüzeyindeki dalga e" e rilerinin farkl panel say lar için de i"imi
gösterilmi"tir. Böylece yöntemin farkl panel say lar için ayn sonuçlar elde etti i
görülmü"tür.
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ekil 4.12: Farkl panel say lar için elipsoid yüzeyinde boyutsuz bas nç katsay lar .

ekil 4.13: Farkl panel say lar için serbest su yüzeyindeki dalga e" e rileri.
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4.2.2 Wigley Formu
Dawson yönteminin uyguland

ikinci örnek olarak Wigley formu seçilmi"tir. L

uzunlu u, B geni"li i, H draft göstermek üzere Wigley formunun matematiksel
ifadesi

y=±

B%
#1
2 #$

2x
L

2

"%
#1
! #$

z
H

2

"

(4.2.2.1)

!

"eklinde verilir. Bu çal "mada uzunlu un geni"li e oran L/B=10, geni"li in drafta
oran B/T=1.6 olarak al nm "t r. Serbest su yüzeyindeki toplam panel say s
NXFS=52, NYFS= 42 olacak "ekilde NFS=52*42=2184, Wigley yüzeyindeki panel
say s NXH=50, NZH=10 olacak "ekilde NHULL=2*50*10=1000 olarak al nm "t r.
Froude say lar ( Fn =

U
gL

) = 0.3 ve 0.4 için elde edilen dalga e" e rileri ekil 4.14

‘de ve ekil 4.15’ de gösterilmi"tir. Sonuçlar kar" la"t rmak amac yla Fn=0.3 ve 0.4
için Bal [24]’ da verilen sonuçlar da ekil 4.16 ve ekil 4.17’ de gösterilmi"tir.

ekil 4.14: Fn=0.3 için Dawson yöntemi ile bulunan dalga e" e rileri.
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ekil 4.15: Fn=0.4 için Dawson yöntemi ile bulunan dalga e" e rileri.

ekil 4.16: Fn=0.4 için Bal [24] taraf ndan bulunan dalga e" e rileri.
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ekil 4.17: Fn=0.4 için Bal [24] taraf ndan bulunan dalga e" e rileri.
ekillerden görüldü ü üzere Bal [24] taraf ndan elde edilen dalga e" e rileri ile bu
çal "madan elde edilen dalga e" e rileri aras nda yeterli bir tutarl l k vard r. Fn=0.4
için serbest su yüzeyi etkisinin göz önüne al nd

ve al nmad

Wigley formu üzerindeki boyutsuz bas nç da l mlar
gösterilmi"tir.
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ise

iki duruma ait
ekil 4.18’ de

ekil 4.18: Wigley formu üzerindeki boyutsuz bas nç katsay s da l m .
Anla" laca

üzere, dalga tepesi, tekne üzerinde pozitif bas nç de erlerini artt r rken,

dalga çukuru, negative bas nç de erlerini artt rmaktad r.

ekil 4.19’ da, gövde

üzerindeki bas nçlar n integrali ile hesaplanan dalga direnci de erleri, deney
sonuçlar (modelin sabit oldu u durum) ve Nakos ve Sclavounos [13] taraf ndan
verilen lineer yöntem ile kar" la"t rmal olarak verilmi"tir.
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ekil 4.19: Wigley formu için dalga direnci.
Dü"ük Froude say lar (Fn<0.35) için elde edilen dalga direnci de erleri, deney
sonuçlar na göre daha yüksek olmas na ra men yüksek Froude say lar için elde
edilen de erler deney sonuçlar yla daha uyumludur ve dalga direnci e risinin
karakteri de deneyden elde edilen e ri karakteri ile uyum içindedir. Nakos ve
Sclavounos [13] taraf ndan verilen lineer yöntemin sonuçlar ile olan tutarl l k da
"ekilden görülmektedir.
4.2.3 Seri 60 Formu
Dawson yönteminin uyguland

üçüncü örnek olarak Seri 60 formu seçilmi"tir.

Serbest su yüzeyindeki toplam panel say s NXFS=52, NYFS= 38 olacak "ekilde
NFS=52*38=1976, Seri 60 formu yüzeyindeki panel say s NXH=50, NZH=10
olacak
( Fn =

"ekilde
U
gL

NHULL=2*50*10=1000

olarak

al nm "t r.

Froude

say lar

) = 0.2 ve 0.3 için elde edilen dalga e" e rileri ekil 4.20 ve ekil 4.21’

de gösterilmi"tir.
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ekil 4.20: Fn=0.2 için Dawson yöntemi ile bulunan dalga e" e rileri.

ekil 4.21: Fn=0.3 için Dawson yöntemi ile bulunan dalga e" e rileri.
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ekil 4.22’ de serbest su yüzeyindeki dalga deformasyonlar

Fn=0.3 için

gösterilmi"tir.

ekil 4.22: Fn=0.3 için Dawson yöntemi ile bulunan dalga deformasyonlar .
Fn=0.3 için serbest su yüzeyi etkisinin göz önüne al nd
ait Seri 60 formu üzerindeki bas nç da l mlar
gösterilmi"tir.
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ve al nmad

ekil 4.23 ve

iki duruma
ekil 4.24’ de

ekil 4.23: Seri 60 formu üzerindeki boyutsuz bas nç katsay s da l m .

ekil 4.24: Seri 60 formu üzerindeki boyutsuz bas nç katsay s da l m .
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ekil 4.25’ de, gövde üzerindeki bas nçlar n integrali ile hesaplanan dalga direnci
de erleri, deney sonuçlar (modelin sabit oldu u durum) ve Nakos ve Sclavounos
[13] taraf ndan verilen lineer yöntem ile kar" la"t rmal olarak verilmi"tir.

ekil 4.25: Seri 60 formu için dalga direnci.
Seri 60 formu için elde elde edilen de erlerin, deney sonuçlar ve Nakos ve
Sclavounos [13] taraf ndan verilen lineer yöntemin sonuçlar ile olan uyumu "ekilden
görülmektedir.
4.2.4 Ayna K çl Ticari Gemi Formu
Dawson yönteminin uyguland

son model olarak ayna k çl bir ticari gemi formu

seçilmi"tir. Burada, temeli Dawson yöntemine dayal , ayna k çl gemiler için Gören
[25] taraf ndan geli"tirilen özel bir yöntem uygulanm "t r. Gören [25], gemi
geometrisinin k ç taraftaki süreksizli i nedeniyle farkl bir yakla" mda bulunmu"tur.
Ayna k ç üzerinde herhangi bir panelleme yapmam ", çift gövde gemi yüzeyinin
ay r c ak m yüzeyi olu"turmas ndan hareketle, bu ay r c ak m yüzeyinin ayna
çeperini yalayarak sonsuza do ru daralan bir ak "kan tüpü olu"turdu unu kabul
etmi"tir. Buna ba l olarak serbest su yüzeyindeki panel yerle"imini yeniden
düzenlemi"tir. :lk s ra s n r panelleri geminin içine yerle"tirmi" ve bu s n r paneller
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üzerindeki s n r ko"ulu olarak toplam h z n gemi h z na e"it oldu u kabulunü
yapm "t r. Ayna k ç n gerisinde kalan di er paneller için de (3.2.5) numaral
denklemde verilen serbest su yüzeyi s n r ko"ulunu uygulam "t r.
Delta Denizcilik Mühendislik ve Bilgisayar San. Ve Tic. A. . projesi olan 13500
DWT’ lik kimyasal tankere ait genel özellikler L=132.6m, B=21m ve T=7.9m’ dir.
Gemiye ait en kesit resimleri ekil 4.26 ve ekil 4.27’ de gösterilmi"tir.

ekil 4.26: Gemi en kesiti.
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ekil 4.27: Gemi en kesiti.
Say sal çözüm için NXFS=102, NYFS=32 ve ayna k ç arkas ndaki bölge için
NXFS=20, NYFS=16 olacak "ekilde serbest yüzeydeki toplam panel say s
NFS=102*32+20*16=3584, gemi formu yüzeyinde NXH=52 olacak "ekilde toplam
panel say s NHULL=2058’ dir. Vs=14 knot servis h z (Fn=0.2) için elde edilen
dalga e" e rileri ve dalga deformasyonu ekil 4.28, ekil 4.29 ve ekil 4.30’ da
verilmi"tir.
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ekil 4.28: Vs=14 knot için Dawson yöntemi ile bulunan dalga e" e rileri.

ekil 4.29: Vs=14 knot için Dawson yöntemi ile bulunan dalga e" e rileri.
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ekil 4.30: 14 knot için Dawson yöntemi ile bulunan dalga deformasyonu.
Sevis h z Vs=14 knot için serbest su yüzeyi etkisinin göz önüne al nd
al nmad

iki duruma ait gemi formu üzerindeki bas nç da l mlar

ekil 4.31’ de

gösterilmi"tir.

ekil 4.31: Gemi formu üzerindeki boyutsuz bas nç katsay s da l m .
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ve

ekil 4.30 ve

ekil 4.31’ deki dalga deformasyonu ve gemi üzerindeki bas nç

da l m na bak ld

nda aralar ndaki uyum görülmektedir. Dalga tepesinin oldu u

yerlerde gemi üzerindeki pozitif bas nç de erleri, dalga çukurunun oldu u yerlerde
ise cisim üzerindeki negatif bas nç de erleri art " göstermektedir.
ekil 4.32, ekil 4.33 ve ekil 4.34’ de, Vs=14 knot için gemi formunun ba" ve k ç
bölgelerindeki bas nç da l m , serbest yüzey etkili ve serbest yüzey etkisiz durum
için ayr ayr gösterilmi"tir.

ekil 4.32: Gemi formunun ba" bölgesindeki boyutsuz bas nç katsay s da l m .
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ekil 4.33: Gemi formunun k ç bölgesindeki boyutsuz bas nç katsay s da l m .

ekil 4.34: Gemi formunun k ç bölgesindeki boyutsuz bas nç katsay s da l m .
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ekil 4.35’ de ayna k çl gemi için elde edilen dalga direnci de erleri 2007 y l nda
:TÜ Gemi :n"aat Fakültesi Ata Nutku Model Deney Laboratuar ’ nda elde edilen
deney sonuçlar ile kar" la"t rmal olarak verilmi"tir. Mevcut yöntem ile deney
sonuçlar n n uyumlu oldu u görülmektedir. Deneyde serbest trim ve paralel batma
geçerli iken say sal yöntemde serbest trim ve paralel batma gözönünde
bulundurulmam "t r.

ekil 4.35: Ayna k çl gemi formu için dalga direnci.
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5. SONUÇLAR VE GELECEK ÇALI MA
Serbest su yüzeyinin alt nda veya serbest su yüzeyinde sabit h zla hareket eden iki ve
üç boyutlu cisimlere ait dalga direnci, varsa kald rma kuvveti, dalga karakteristikleri
ve bas nç da l mlar iki farkl s n r elemenlar yöntemi ile incelenmi"tir. :ki ve üç
boyutlu kavitasyon yapan hidrofoiller için geli"tirilen bir iteratif s n r elemalar
yöntemi iki boyutlu bir hidrofoile uygulanm " ve elde edilen sonuçlar ayr nt l olarak
verilmi"tir. Froude say s ve hidrofoilin serbest su yüzeyinden batma derinli inin
bas nç da l m na, kald rma kuvvetine, dalga direnci ve dalga yüksekliklerine olan
etkileri incelenmi"tir. Buna göre;
^ Fc=0.5’nin, hidrofoilin s rt (emme) taraf ndaki negatif boyutsuz bas nç da l m nda
art "a sebep olurken, Fc=1.0 ve 1.5’nin, serbest su yüzeyi etkisinin olmad

ak m

bölgesindeki boyutsuz bas nç da l m na göre azal "a sebep oldu u bulunmu"tur.
^ Ayr ca, h/c oran artt kça, hidrofoil üzerindeki bas nç da l m n n, serbest su
yüzeyi etkisinin olmad

ak m bölgesindeki bas nç da l m na yakla"t

görülmü"tür.
^ Bunlara ek olarak, Fc say s n n art " n n hem dalga yüksekli i hem de dalga
boyunda art "a sebep olurken, h/c oran art " n n sadece dalga yüksekli inde azal "a
sebep oldu u bulunmu"tur.
Daha sonra, orjinal Dawson yöntemi, tam batm " ve serbest su yüzeyi y rtan
durumlardaki üç boyutlu cisimlere uygulanm "t r. Elde edilen dalga direnci ve dalga
karakteristikleri de erleri deney sonuçlar ve literatürdeki di er say sal çal "malar n
sonuçlar ile kar" la"t r lm " ve sonuçlar aras ndaki uyum görülmü"tür. Buna göre;
^ Serbest su yüzeyinde elde edilen dalga deformasyonlar di er yöntemlerin
sonuçlar yla oldukça uyum içindedir.
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^ Özellikle, yüksek Froude say lar nda elde edilen dalga direnci de erleri deney
sonuçlar yla dü"ük Froude say lar nda elde edilen dalga direnci de erlerine göre daha
uyumludur.
^ Elde edilen dalga deformasyonlar ve cisim üzerindeki bas nç da l m birbirleriyle
tutarl d r. Dalga tepesinin oldu u yerlerde cisim üzerindeki pozitif bas nç de erleri,
dalga çukurunun oldu u yerlerde ise cisim üzerindeki negatif bas nç de erleri art "
göstermektedir.
^ Yine, Dawson yöntemi, uygulanan bir teknik ile ayna k çl teknelere de
uygulanabilmi"tir. Burada da elde edilen sonuçlar n deneyle uyumlu oldu u tesbit
edilmi"tir.
Bu sonuçlar göz önüne al narak "u a"amada gemi formunu belirleme sürecinde bu
yöntemden yararlan labilece i görülmü"tür. :leriye dönük olarak:
-

:ki boyutlu problem için geli"tirilen iteratif s n r elemanlar yöntemi, Dawson
yöntemi ve serbest su yüzeyinin yüksek dereceden etkileri de göz önüne al narak,
tam batm " veya serbest su yüzeyini y rtan üç boyutlu cisimler için de
geli"tirilebilir.

-

Üç boyutlu durumda simetrik olmayan ak m problemleri incelenebilir.

-

Bu hesaplara üç boyutlu cisimler etraf ndaki daimi olmayan ak " karakterleri
kat labilir.

-

Buradaki hesaplar, serbest su yüzeyinde (hemen hemen) lineer ko"ullar n geçerli
oldu u durumlar için yap lm "t r. Lineer olmayan ko"ullar bir sonraki çal "ma
için dü"ünülebilir.

-

Ayna k çl özel durumda, k ç bölgesindeki ayr lma, girdap olu"umu gibi
durumlar hesaba kat lmam "t r. Bu konuyla ilgili olarak ayna k çtaki durumu
daha iyi temsil edecek, oradaki ko"ullar

tam sa layacak bir yöntem

geli"tirilebilir.
-

Bundan bir sonraki ad m için dalga direncine göre optimizasyon hesab da
dü"ünülebilir.
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