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ÖNSÖZ 

 

Küt cisimler etrafından akıĢta ısıl etkiler, havacılık ve savunma sanayi, enerji 

dönüĢüm sistemleri (türbin kanatları, ısı değiĢtiriciler, güç iletim hatları), kurutma gibi 

birçok mühendislik uygulaması için oldukça önemli bir araĢtırma konusudur. Bu konu 

üzerine yapılan araĢtırmalar, ülkelerin en büyük problemi olan enerjinin efektif 

kullanımının geliĢtirilmesi kapsamında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalıĢmada, 

yüzeyi ıslak dairesel kesitli bir silindir üzerinden zorlanmıĢ taĢınımla gerçekleĢen ısı ve 

kütle transferinin; giriĢ havası hızı, sıcaklığı ve bağıl nemi ile olan iliĢkisi sayısal olarak 

incelenmiĢtir. 

Konu üzerine daha çok deneysel çalıĢmalar yapılmıĢ olup günümüzde ilerleyen 

bilgisayar teknolojisi ve matematiksel geliĢmelere bağlı olarak yapılmakta olan sayısal 

çalıĢmalarda da her geçen gün artmaktadır. Sayısal çalıĢmalardan elde edilen sonuçların 

deneylerle oldukça iyi uyum göstermesi nedeniyle, sayısal çalıĢmaların sağlamakta olduğu 

parametre zenginliği deneysel çalıĢmalar için yol gösterici olmuĢtur. Bu sayede deneysel 

çalıĢmaların daha ekonomik ve hızlı bir Ģekilde yapılması imkânı elde edilmiĢtir. 

Bu çalıĢmanın yürütülmesinde bilgi ve yardımlarını esirgemeyen, yaklaĢımı ve 

duruĢu ile çalıĢma Ģevki aĢılayan danıĢman hocam Sayın Prof. Dr. Burhan 

ÇUHADAROĞLU’na ve yardımlarını esirgemeyen ArĢ. Gör. Osman TURAN’a teĢekkür 

ederim. 
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ÖZET 

 

SĠLĠNDĠR ETRAFINDAKĠ TĠTREġĠMLĠ AKIġTA  

ISI VE KÜTLE TRANSFERĠNĠN SAYISAL OLARAK ĠNCELENMESĠ 

 

ġahin YĠĞĠT 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU 

2011, 64 sayfa 

 

Bu çalıĢmada; ıslak yüzeyli dairesel kesitli bir silindir etrafındaki akıĢta zorlanmıĢ 

taĢınım ile silindir yüzeyinden gerçekleĢen ısı ve kütle transferi sayısal olarak 

incelenmiĢtir. Ġlk aĢamada; yüzeyde sabit sıcaklık ve nem oranına sahip dairesel kesitli 

silindir üzerinden gerçekleĢen ısı ve kütle transferinin göstergesi olan genel ortalamalı 

Nusselt (Nu) ve Sherwood (Sh) boyutsuz sayılarının, giriĢ koĢullarına bağlı olarak 

değiĢimleri incelenmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise ilk aĢamadaki duruma ek olarak giriĢ 

havasına bir 𝑣 (𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) hızı eklenerek, giriĢ havasının belirli bir genlik ve frekansta 

titreĢim yapması sağlanmıĢtır. Böylece, titreĢimli akıĢ durumunda silindir yüzeyinden olan 

ısı ve kütle transferi; nem ve sıcaklığın yanı sıra titreĢimli hız parametreleri arasında 

tanımlanan (A/ftD) boyutsuz parametresine bağlı olarak incelenmiĢtir. Sayısal hesaplamada 

zaman bağımlı Reynolds ortalamalı Navier-Stokes (URANS) denklemlerine dayalı olan, 

Kato-Launder iyileĢtirmeli standart k-ε modeli ve düĢük Re sayılı k-ε türbülans modeli 

kullanılmıĢtır. Sonlu hacim yöntemi ve düzgün olmayan ağ yapısı kullanılarak yapılmıĢ 

olan çalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre; titreĢimsiz ve titreĢimli durumların her ikisinde 

de Reynolds (Re) sayısının artması ile silindir ve akıĢ arasındaki ısı ve kütle transferine ait 

Nu ve Sh sayılarında artıĢ görülmüĢtür. TitreĢimli akıĢta cisim ve akıĢ arasındaki ısı ve 

kütle transferinin boyutsuz titreĢim parametresi (A/ftD)’ye etkili bir Ģekilde bağlı olduğu 

görülmüĢtür.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Dairesel Silindir, TitreĢimli AkıĢ, Isı ve Kütle Transferi, Nusselt                 

             Sayısı, Sherwood Sayısı.  
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SUMMARY 

 

NUMERICAL ANALYSIS OF HEAT AND MASS TRANSFER IN OSCILLATING 

FLOW AROUND A CYLINDER 

 

ġahin YĠĞĠT 

 

Karadeniz Technical University  

The Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Mechanical Engineering Graduate Program 

Supervisor: Prof. Burhan ÇUHADAROĞLU 

2011, 64 pages 

 

In this study, forced convective heat and mass transfer in flow around a wet surface 

circular cylinder has been numerically investigated. Firstly, the effects of inlet air 

conditions on mean Nusselt (Nu) and Sherwood (Sh) numbers, which are as an indicator of 

convective heat and mass transfer from cylinder surface, have been analyzed. Secondly, 

oscillating transverse velocity condition has been imposed to inlet as 𝑣  𝑡 = 𝐴𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡   to 

provide oscillating flow field which oscillates with a certain amplitude and frequency. 

Thus, in a oscillating flow, convective heat and mass transfer from cylinder surface have 

been analyzed depending on a dimensionless parameter (A/ftD) defined by oscillating 

transverse velocity parameters, in addition to  temperature and humidity. In the numerical 

analysis, the k- turbulence model with Kato-Launder modification and low Reynolds 

number k- model which depends on unsteady Reynolds averaged Navier-Stokes 

(URANS) equations have been used. In the numerical study, the finite volume method and 

staggered grid have been used. According to the results, under the conditions of both of 

oscillating and non-oscillating flows the Nu and Sh numbers which characterize heat and 

mass transfer between flow and cylinder, increases with increasing Reynolds (Re) number. 

In addition, it has been obtained that heat and mass transfer substantially depends on 

dimensionless parameter of A/ft D in oscillating flow. 

 

 

Key Words: Circular Cylinder, Oscillating Flow, Heat and Mass Transfer, Nusselt  

                      Number, Sherwood Number. 
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1.GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Giriş 

 

Küt cisimler etrafındaki akış, birçok mühendislik uygulamasında karşılaşılan bir 

konu olup günümüzde birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Bu türden uygulamalar; 

makina ve havacılık mühendisliği, enerji dönüşüm sistemleri (türbin kanatları, ısı 

değiştiriciler, güç iletim hatları), inşaat mühendisliği (köprüler, binalar, barajlar) gibi 

alanlarda sıkça görülmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılmakta olan çalışmalarda 

aerodinamik parametreler, ısıl davranış ve kütle transferi incelenmekte ve optimum tasarım 

koşulları belirlenmektedir.  

Cisimler etrafındaki akışta; yüzeye dik yönde gelişen hız gradyanının ve dolayısıyla 

kayma gerilmesinin sıfır olduğu bir noktada akış cidardan ayrılır ve cisimlerin arkasında 

girdapların oluşturduğu düşük basınç bölgeleri meydana gelir. Oluşan bu girdaplar belirli 

bir frekansla cisimlerin arkasından ayrılarak akış yönünde ilerler ve kaybolurlar. Cisimden 

akışın ayrılmasına girdap kopması adı verilir. Cisimden ayrılarak ilerleyen girdapların 

frekansı araştırmacılar için oldukça önemli bir tasarım parametresidir. Girdap kopma 

frekansı cisimlerin doğal titreşim frekansına yaklaşınca, artan genlikli titreşimler meydana 

gelir bu da cisimler üzerinde hasara yol açabilir. Öte yandan akış ve cisim arasındaki 

etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkan direnç ve kaldırma etkisi çeşitli parametrelere bağlı 

olup, bilinen bazı yöntemlerle kontrol altına alınabilirler. Günümüzde hava taşıtları için en 

önemli parametre olan kaldırma etkisinin artırılması amacıyla ileri düzeyde çeşitli 

araştırmalar yapılmaktadır. Benzer şekilde cisimlerin direncini denetim altına almak üzere 

yüzeyden üfleme-emme uygulaması, yüzeyin hareket ettirilmesi ya da ısıtılması vb gibi 

uygulamalar denenmektedir. Bu nedenle küt cisimler etrafındaki akışta aerodinamik 

parametreler çeşitli şekillerde incelenmektedir.    

Küt cisimler etrafındaki akışta diğer bir önemli çalışma konusu ısıl davranışın 

incelenmesidir. Isı değiştirgeçleri, serpantinler ve fan-coil sistemlerinde ısı geçişinin 

olabildiği kadar iyi olması istenir. Benzer şekilde günümüzde yaygınlaşmakta olan yaş 

sebze ve meyve kurutmada optimum kurutma koşullarının belirlemesi büyük önem 
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taşımaktadır. Kurutma problemlerinde; kurutma işlemi için gereken enerjinin ve kurutma 

havası için optimum koşulların belirlenmesi, enerji ekonomisi ve kurutma süresi açısından 

önemlidir. Kurutma uygulamasında taşınım etkisinden yararlanılarak yapılan kurutma 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Islak yüzeyli küt bir cisim etrafından geçen hava ve cisim 

arasında zorlanmış taşınım ile ısı alış verişi konusunda cisim yüzeyindeki taşınım katsayısı 

önem kazanmaktadır. Akışkan ve cisim arasındaki ısı alışverişinin en yüksek düzeyine 

çıkartılması doğrudan ısı taşınım katsayısına bağlı olduğundan, ısı taşınım katsayısını 

etkileyen geometri, akışkan hızı ve sıcaklık gibi parametreler incelenmekte ve en uygun 

koşullar belirlenmektedir.  

Kurutma problemlerinde ısı transferinin yanı sıra kütle transferi de ortaya 

çıktığından, cisimden olan kütle transferine ait kütle transfer katsayını etkileyen 

parametreler üzerine de deneysel ve sayısal çalışmalar yapılmaktadır. Kütle transfer 

katsayısı; akışkan özelliklerinin yanı sıra sıcaklık ve nem gibi termodinamik özelliklere ve 

geometriye de bağlı olduğundan genel bir bağıntı ile ifade edilmesi konusunda zorluklar 

vardır. Bu nedenle incelenen problemin yapısına ve özelliklerine bağlı olarak kütle transfer 

katsayıları için geliştirilmiş olan boyutsuz sayıların (Sherwood sayısı) parametrik 

değişimleri belirlenmektedir. Ancak; parametrik incelemelerde değişken sayısı ve buna 

bağlı olarak deney sayısı fazla olduğundan, son yıllarda bu konuda detaylı bilgi sağlayan 

sayısal çalışmalarda belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Bilgisayar kapasitelerinde ve 

yazılım teknolojilerinde görülen gelişmeler, bu alanda yapılan sayısal çalışmaların da 

artmasına önemli katkı sağlamıştır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) olarak 

bilinen alanda, analitik olarak çözülemeyen akışkanlar dinamiği problemleri sayısal olarak 

çözülmektedir. Kütle transfer katsayısını ifade eden boyutsuz sayının bağlı olduğu diğer 

boyutsuz sayılar ile olan ilişkisi HAD ile detaylı olarak belirlenmektedir. Tipik problemler 

için HAD yazılımları ile elde edilen sonuçların geçerli ve doğru oldukları test edildikten 

sonra, karmaşık problemler için sonuç üretmede çok verimli bir şekilde kullanılması 

imkânı vardır. Günümüzde geliştirilmiş olan pek çok ticari HAD yazılımı araştırma amaçlı 

olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin FLUENT yazılımı ile birçok ısı ve 

kütle transferi için çözümleme yapılmakta ve elde edilen sonuçlar saygın bilimsel 

dergilerde yayınlanmaktadır. 
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1.2. Dairesel Kesitli Silindir Etrafındaki Akış 

 

 Etrafındaki akış sırasında, üzerinden kopma ve kararsız ayrılma bölgeleri oluşan 

cisimlere küt cisimler denir. Küt cisimler; dairesel, üçgen, eliptik, dörtgen kesitli 

olabilirler. Küt cisimler etrafında akış çeşitli sanayi uygulamalarında karşılaşılan bir akış 

türüdür ve bu akış sırasında karşılaşılan akış bölgelerinin analizi, mühendislik 

tasarımlarında büyük önem taşımaktadır.  

  Küt cisimler etrafındaki akışta, cismin arkasında girdaplı ve karışık bir akış bölgesi 

oluşmaktadır. Bu bölge cismin; şekline, akım alanı içerisindeki konumuna, boyutlarına ve 

aynı zamanda da akım hızı ile akışkanın viskozitesine bağlıdır. 

 

 

 

      Şekil 1.1. Küt cisim etrafındaki akışta ortaya çıkan yapı değişikliği [1]. 

 

 

Küt cisimler etrafında akış, zamana göre yerel hızların büyüklük ve yönünün, serbest 

akış hızı ve yönüyle kıyaslanması ile karakterize edilmektedir. Şekil 1.1.‟de küt cisimler 

etrafındaki akışta oluşan akış bölgeleri görülmekte ve küt cisimlerin etrafındaki akışta dört 

farklı akış bölgesi tanımlanmaktadır. 

i. Akış hızının tamamen sıfırlandığı bir durma noktası ile sonlanan yavaşlama bölgesi 

ii. Silindir alt ve üst yüzeyinde oluşan sınır tabakalar 

iii. Silindir iki yanında hızlanma bölgeleri 
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iv. Sınır tabaka ayrılma bölgesi ve cismin arkasında oluşan iz bölgesi 

 

Dairesel kesitli silindirik elemanlar, inşaat, havacılık, deniz mühendisliği alanlarında, 

basit geometrisi nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Uygulamada sık karşılaşılan 

dairesel kesitli silindirik elemanlar etrafındaki akış, literatürde de oldukça fazla sayıda 

araştırmaya konu olmaktadır. 

Dairesel silindir etrafındaki akışta; akışkanın silindirin katı yüzeylerine temas etmesi 

sırasında, silindir yüzeyinde hızın sıfır olması nedeniyle, yüzeye dik yönde bir hız gradyanı 

oluşur. Oluşan bu hız gradyanı, silindir yüzeyinde, sürtünme etkilerinin yüksek olduğu ince 

bir tabakanın meydana gelmesini sağlar. Bu ince tabakaya hidrodinamik sınır tabaka adı 

verilmektedir. 

 

 

 

   Şekil 1.2. Dairesel silindir etrafında akış 

 

 

Hidrodinamik sınır tabaka oluşumunu sağlayan, yüzeye dik yönde gelişen hız 

gradyanının ve dolayısıyla kayma gerilmesinin sıfır olduğu bir noktada akış cidardan 

ayrılır ve cisimlerin arkasında girdapların oluşturduğu düşük basınç bölgeleri meydana 

gelir. Oluşan bu girdaplar belirli bir frekansla cisimlerin arkasından ayrılarak akış yönünde 

ilerler ve kaybolurlar. Cisimden akışın ayrılmasına girdap kopması adı verilir. 
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 Silindir etrafındaki akışta oluşan akış alanlarının incelenmesinde, silindir çapına 

bağlı Reynolds sayısı (ReD), önemli bir boyutsuz sayı olarak kullanılmaktadır: 

 

 𝑅𝑒𝐷 =  
𝑈0  𝐷

𝑣
               (1.1) 

 

Bu denklemde, U0 serbest akış hızı, D silindir çapı ve ν kinematik viskoziteyi ifade 

etmektedir. Re sayısının belirli bir değere ulaşmasından sonra, silindirden kopan girdaplar, 

silindirin arkasında periyodik bir iz bölgesi oluşturur. Bu periyodik girdapların oluşturduğu 

bölgeye, “Karman girdap caddesi” adı verilmektedir (Şekil 1.3). 

 

 

 

         Şekil 1.3. Karman girdap caddesi [2]. 

 

 

Silindir üzerinden kopan girdapların frekansı (f), boyutsuz Strouhal sayısı ile 

tanımlanmaktadır. St sayısı, periyodik hareketin, ana akışa göre olan bir ölçüsünü veren 

sayı olup şu şekilde tanımlanır: 

 

𝑆𝑡 = 𝑓 
𝐷

𝑈0
                 (1.2) 

 



6 
 

Akışın laminerden türbülanslıya geçişi ilk defa Reynolds (1883) tarafından 

gözlenmiştir. Küt cisimler etrafındaki akışın belirli özellikleri ilk olarak Dryden (1941) 

tarafından dikkate alınmış, daha sonra da Roshko ve Fiszdon (1969)  tarafından geçiş 

bölgeleri detaylandırılmıştır. Şekil 1.4.‟de silindir etrafındaki akışta Re sayısına bağlı 

olarak gelişen geçiş bölgeleri ve silindir arkasındaki akış alanındaki değişim 

görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 1.4. Kararsız bölgelerdeki geçişler : (a) TrW, (b) TrSL, (c) ve (d) TrBL (BL = sınır 

tabaka, L = laminer, T = türbülans, W = İz, Tr = geçiş, S = ayrılma) [1]. 

 

 

Buradan da anlaşılabileceği üzere, dairesel silindir etrafındaki akışta; Re sayısı 

artıkça akış alanında çok farklı ve karışık akış rejimleri oluştuğundan, akışın karakteri 

hakkında bir genelleme yapılması mümkün değildir. Bu nedenle bu alanda yapılan 

çalışmalar bu akış rejimlerinin birbirleriyle olan ilgilerinin araştırılmasına dayanmaktadır. 

Yapılan deneysel ve sayısal çalışmalar sonucunda; Re sayısına bağlı olarak gözlenen 

akış rejimleri aşağıdaki gibidir:  

   0< Re < 5  

aralığındaki akış “Sürünen” akış olarak da adlandırılan, ayrılmanın oluşmadığı akış 

rejimine karşılık gelir. Bu türden akışta silindirden uzakta bir bölgede akış bozulmaya 

başlar ve bir simetri oluşur. 
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5 < Re < 48  

aralığı silindirin arkasındaki bölgede simetrik ve kapalı formda girdapların oluştuğu bir 

akışı karakterize eder. Girdapların büyüklüğü; akış bölgesi boyunca Re sayısına bağlı 

olarak yaklaşık silindir çapının üç katına erişir. Re sayısının; 

48 < Re < 200 

aralığında yüzeyden girdap kopmaları meydana gelmeye başlar. Kopan girdap giderek 

küçülür ve yüzeyden bir girdap daha kopar. Sabit frekansa sahip girdap kopmaları bir iz 

bölgesi meydana getirir. “Karman Girdap Caddesi” olarak adlandırılan yapı bu aralıkta 

gözlenmektedir.  

200 < Re <400 

aralığında “Karman Girdap Caddesi” kaybolarak türbülanslı girdap yapıları ortaya çıkar. 

Kritik altı rejim olarak adlandırılan 

400 < Re < 12x 10
5
 

aralığında Re sayısının 2x10
4
 değerine kadar geçiş dalgaları ve geçiş girdapları oluşur. 

Sınır tabaka tamamen laminer kalır. 2x10
4
 „den sonra türbülans görülmeye başlar. Ayrıca 

laminer sınır tabaka ayrılması bu bölgede gerçekleşir. Ayrılma sonucunda oluşan iz bölgesi 

güçlü ve periyodiktir. Akış alanında kritik rejim Reynolds sayısının 

2x10
5 
< Re < 3x10

6
,  

aralığındaki değerleri için ortaya çıkar ve bu değerlerdeki akışta oluşan kayma tabakaları 

ve sınır tabakaların türbülanslı yapıya dönüştüğü gözlenmiştir. 

3x10
6 
< Re 

Bu bölgede akış Kritik Üstü Rejim olarak adlandırılmakta olup, bu bölgede sınır tabaka 

tamamen türbülanslı yapıya geçer. Cismin arkasında oluşan akış bölgesi de periyodiktir. 

Şekil 1.5.‟de dairesel silindir etrafındaki akışta farklı Re sayıları için, cismin 

arkasında oluşan iz bölgelerine bağlı olarak oluşturulan St- Re grafiği görülmektedir. Buna 

göre Re sayısının 2x10
5
 < Re < 3x10

6
 aralığındaki değerlerinde cismin arkasında periyodik 

hareketin oluşmadığı anlaşılmaktadır. 
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                 Şekil 1.5.  Dairesel silindir etrafında akış için St– Re grafiği [3]. 

 

 

Silindirin arkasında oluşan iz bölgesinin Re sayısına bağlı olarak değişmesi 

aerodinamik çalışmalar açısından oldukça önemli bir konudur. Silindirden kopan girdaplar 

akış alanının simetrisini bozarak, silindirin arkasında düşük basınçlı bölgeler oluşturur ve 

bunun sonucunda da silindir üzerinde çeşitli kuvvetler oluşur.  

Silindir etrafındaki akışta ortaya çıkan basınç farkı ve kayma gerilmelerinin, akış 

yönündeki bileşeni direnç kuvvetini, akış yönüne dik olan bileşeni ise kaldırma kuvvetini 

oluşturmaktadır. Silindir üzerindeki direnç ve kaldırma kuvveti, deneysel olarak belirlenen 

direnç katsayısı (CD) ve kaldırma katsayısı (CL)  yardımı ile hesaplanmaktadır. 

 

𝐶𝐷 =  
2 𝐹𝐷

𝜌  𝑉2  𝐴
                     (1.3) 

 

𝐶𝐿 =  
2 𝐹𝐿

𝜌  𝑉2  𝐴
                  (1.4) 

 

(1.3) ve (1.4) denklemlerindeki,  
𝜌  𝑉2  𝐴

2
 dinamik basınç, A direnç oluşturan alan, FD 

direnç kuvveti, FL kaldırma kuvvetini ifade etmektedir. 
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Deneysel çalışmalar göstermektedir ki;  silindirden kopan girdapların ayrılma 

noktasının yeri ve silindirin arkasında oluşan iz bölgesinin genişliği direnç kuvvetini 

etkilemektedir. Ayrılma geciktikçe, silindir arkasında oluşan girdapların boyutları 

küçülerek iz bölgesinin daralmasına neden olmaktadır. İz bölgesinin daralması da silindirin 

akışa karşı olan direncini düşürmektedir.  

Şekil 1.6‟da dairesel kesitli pürüzsüz ve pürüzlü silindirler etrafındaki akış için Re 

sayısı ile CD‟ nin değişimi görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi artan Re sayısı ile 

direnç kuvveti azalma eğilimi göstermektedir. Ayrıca silindirin yüzeyinde oluşturulan 

pürüzlülük ile yüzeydeki sınır tabakanın türbülanslı yapıya geçerek ayrılma noktasının 

arkaya doğru ötelenmesi sağlanmaktadır. Bunun sonucunda da silindirin arkasındaki iz 

bölgesi daralmakta ve direnç kuvveti azalmaktadır. 

 

 

 

             Şekil 1.6.  Direnç katsayısı CD – Re grafiği [3]. 
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1.3. Silindir Yüzeyinden Zorlanmış Taşınım ile Isı ve Kütle Transferi 

 

Isı ve kütle transferi; ısı değiştiriciler, havalandırma ve iklimlendirme, endüstriyel 

kurutma ve insan vücudunun kurutulması gibi birçok alanda ortaya çıkan bir konudur. Küt 

cisimler etrafındaki akışta cismin arkasında oluşan iz bölgesi özellikleri ile cisimden olan 

ısı ve kütle transferinin etkileşimi konusunda oldukça fazla sayıda araştırma yapılmaktadır. 

Dairesel silindir etrafındaki akış; özellikle gıda endüstrisinde oldukça önemli bir konudur. 

Yaş sebze ve meyvelerin kurutularak saklanması, meyve ve sebzelerin tüketim ömrünün 

uzatılması ve vitamin değerlerinin korunması açısından önemli bir saklama yöntemidir. 

Dairesel silindirik kesitli gıdalar üzerinden yapılan zorlanmış taşınım ile ısı ve kütle 

transferinde, en uygun kurutma havası değerleri ve kurutma süresinin belirlenmesi önemli 

bir araştırma konusudur. Araştırmalar sonucunda belirlenen en uygun kurutma havası hızı 

ve kurutma süresi değerleri ile, kurutma gibi enerjinin fazla kullanıldığı bir işlemde 

kullanılan enerjinin minimize edilmesi sağlanmaktadır. 

Zorlanmış taşınımla ısı ve kütle transferin belirlenmesi yüzeyin ısı ve kütle transfer 

katsayılarının deneysel olarak ölçülmesine dayalı olarak deneysel yolla ya da HAD ile 

sayısal olarak yapılmaktadır. Transfer katsayılarının deneysel olarak ölçümlerinin zorluğu 

ve konu ile ilgili olarak literatürde yer alan ısı ve kütle transferi korelâsyonlarının sınırlı 

durumlar için olması gibi nedenlerle son yıllarda bu konu üzerine oldukça fazla sayıda 

sayısal çalışma yapılmaya başlanmıştır. 

Isı ve kütle transfer katsayıları; akışkanın hızı, yüzey sıcaklığı, akışkanın sıcaklığı, 

yüzeyin bağıl nemi, akışkanın bağıl nemi, yüzeyin geçirgenliği gibi birçok parametreye 

bağlıdır. Bu tez çalışmasında da akışkan sıcaklığı, bağıl nem, akışkan hızı, titreşim genliği 

gibi parametrelerin silindirden olan ısı ve kütle transferine etkisi sayısal olarak 

incelenmiştir. 
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1.3.1. Isı Taşınım Katsayısı 

 

Dairesel silindir etrafındaki akışta; silindir yüzeyi boyunca gelişen hidrodinamik sınır 

tabakaya benzer şekilde, zorlanmış taşınım sırasında akışkan sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı 

arasındaki farktan kaynaklanan bir ısıl sınır tabaka ortaya çıkmaktadır. 

Isıl sınır tabaka içerisinde; silindir yüzeyinde akışkan hareketi olmadığından, 

akışkana olan enerji aktarımı yalnızca iletim ile gerçekleşmektedir. 

 

𝑞 = −  𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑦
 
𝑦=0

                     (1.5) 

 

Fourier yasası olarak bilinen bu denklemde, k akışkanın ısı iletim katsayısını, T 

sıcaklık, q ise ısı akısını ifade etmektedir. 

Ayrıca taşınım ile ısı transferi Newton‟un soğuma yasasına göre aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır: 

 

𝑞 = 𝑐  ( 𝑇𝑠 −  𝑇𝑎)              (1.6) 

 

Bu denklemde yer alan Ts silindirin yüzey sıcaklığı, Ta akışkanın sıcaklığı, hc ise ısı 

transfer katsayısıdır. Bu yasaya göre ısı transferinde en etkili parametre, yüzeyler 

arasındaki sıcaklık farkıdır.  

Denklem (1.5)‟in Newton‟un soğuma yasası ile birleştirilmesi ile taşınımla olan ısı 

transfer katsayısı elde edilir. 

 

𝑐 =  
− 𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 
𝑦=0

(𝑇𝑠−𝑇𝑎 )
               (1.7)
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Dairesel silindir etrafındaki akışta, zorlanmış taşınım ile ısı transferi konusunda 

literatürde birçok deneysel ve sayısal çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda; ısı transferi 

Nusselt ve Prandtl sayıları gibi bazı boyutsuz sayılar kullanılarak karakterize edilmekte ve 

bu sayede yapılmış olan diğer çalışmalara ait bulgular ile karşılaştırma yapılması 

sağlanmaktadır. Nusselt Sayısı, Nu; taşınımla olan ısı transferinin iletimle olan ısı 

transferine oranı olup şu şekilde tanımlanır. 

 

𝑁𝑢 =  
𝑐  𝐷

𝑘
                 (1.8)

  

Prandtl Sayısı Pr ise ısı transferi problemlerinde akışkanın özelliklerine bağlı olarak 

tanımlanan bir sayı olup, akışkanın kinematik viskozitenin ısıl difüzyon katsayısına 

oranıdır.  

 

𝑃𝑟 = 
𝜈

𝛼
                 (1.9) 

 

Bu denklemde yer alan ν kinematik viskozite, 𝛼 ısıl difüzyon katsayısını ifade 

etmektedir. 

 

1.3.2. Kütle Taşınım Katsayısı 

 

Dairesel silindir etrafındaki akışta taşınımla ısı ve kütle transferi olayında silindir 

yüzeyinde; hidrodinamik, ısıl ve derişiklik sınır tabakaları oluşmaktadır. Taşınımla kütle 

transferi yüzey ile akışkan arasındaki konsantrasyon ve basınç farkından 

kaynaklanmaktadır. Isıl sınır tabakaya benzer şekilde sınır tabaka içerisinde silindir 

yüzeyinde akış hareketi olmadığından, silindirden akışkana olan kütle geçişi difüzyonla 

olmaktadır. 
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𝑔 = −  𝛿
𝜕𝑝𝑣

𝜕𝑦
 
𝑦=0

                    (1.10) 

 

(1.10) denkleminde yer alan g silindir yüzeyinden olan kütle akısı, 𝛿 yüzeyin buhar 

geçirgenliği, pv ise silindir yüzeyindeki buhar basıncını ifade etmektedir. 

Silindir yüzeyinden akışkana difüzyonla geçen kütle akışkan içerisine doğru, 

taşınımla transfer olur. Isı transferine benzer olarak taşınımla geçen kütle için:  

 

𝑔 =  𝑚  (𝑝𝑣𝑠 −  𝑝𝑣𝑓)               (1.11) 

 

yazılır. Bu denklemde yer alan hm kütle taşınım katsayısı, pvs ve pvf ise sırasıyla silindir 

yüzeyinde ve akışkan içerisindeki kısmi buhar basınçlarını ifade etmektedir. 

Kütle taşınım katsayısı da, ısı taşınım katsayısının benzeri olarak denklem (1.10) ve 

(1.11)‟in birleştirilmesi ile belirlenir. 

 

𝑚 =  
− 𝛿

𝜕𝑝𝑣
𝜕𝑦

 
𝑦=0

    

(𝑝𝑣𝑠− 𝑝𝑣𝑓 )
             (1.12) 

 

Literatürde mevcut olan taşınım ile kütle transferi problemlerinde de ısı transferine 

benzer şekilde kıyaslama yapılabilmesi amacıyla boyutsuz sayılar kullanılmaktadır. 

Taşınım ile kütle transferinin incelenmesinde kullanılan temel boyutsuz sayılar Schmidt ve 

Sherwood sayılarıdır. Schmidt Sayısı, Sc; kütle transferinde akışkanın özellikleri ile 

tanımlanan bir sayı olup, akışkanın kinematik viskozitesinin kütle difüzyon katsayısına 

olan oranıdır. 
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𝑆𝑐 =  
𝜈

𝐷𝑣
              (1.13) 

 

Bu bağıntıda Dv kütle difüzyon katsayısını ifade etmektedir. 

Sherwood Sayısı Sh ise; taşınımla olan kütle transferinin, difüzyonla olan kütle 

transferine oranı olup. 

 

𝑆 =  
𝑚  𝐷

𝐷𝑣
               (1.14) 

 

şeklinde tanımlanır. Taşınımla ısı ve kütle transferinde cisim yüzeyinde; hidrodinamik, ısıl 

ve derişiklik sınır tabakaları gelişmektedir. Şekil 1.7.‟de; d (hidrodinamik sınır tabaka 

kalınlığını), dh (ısıl sınır tabaka kalınlığını), dm ise (derişiklik sınır tabaka kalınlığını) 

göstermektedir. Bu sınır tabaka kalınlıkları uygun korunum denklemleri yardımıyla 

hesaplanmaktadır. 

 

 

 

                   Şekil 1.7. Hidrodinamik, ısıl, derişiklik sınır tabaka kalınlıkları [4]. 

 

 

  Sınır tabakalar arasında ortaya çıkan benzerlikler, bu tabakalar arasında çeşitli 

yaklaşımlar yapmayı mümkün kılmaktadır. Yapılan çalışmalar ile ısıl sınır tabakanın Pr 
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sayısı aracılığıyla hidrodinamik sınır tabakanın bir fonksiyonu olduğu ve aynı şekilde 

derişiklik sınır tabakasının da Sc sayısı aracılığıyla, hidrodinamik sınır tabakanın bir 

fonksiyonu olduğu görülmüştür. Kapalı formda bu ilişkiler için: 

 

 𝑁𝑢 = 𝑓 (𝑅𝑒, 𝑃𝑟)                    (1.15) 

 

 𝑆 = 𝑓 (𝑅𝑒, 𝑆𝑐)             (1.16) 

 

yazılır. Dairesel kesitli silindir etrafındaki zorlanmış taşınım ile ısı ve kütle transferi 

konusu ısıl cihazların tasarımında oldukça önemli bir yer tutmakta olduğundan yapılan 

çalışmalarda çeşitli ısı ve kütle transfer korelâsyonları oluşturulmuştur. Isıl cihazların 

tasarımında en çok kullanılan önemli korelsayon bağıntılarından biri Zukauskas tarafından 

geliştirilmiş olan ve Nusselt, Reynolds, Prandtl sayıları arasındaki ilişkiyi veren; 

 

𝑁𝑢𝑓  = 𝑐 𝑅𝑒𝑓
𝑚  𝑃𝑟𝑓

0.37  (
 𝑃𝑟𝑓

𝑃𝑟𝑤  
)0.25            (1.17) 

 

korelasyon denklemidir [5]. Bu denklemde kullanılan c ve m sabitleri deneysel sabitlerdir. 

Ayrıca f ve w indisleri sırasıyla akışkan ve yüzeyi ifade etmektedir. 

 

1.4. Literatür Araştırması  

 

 Küt cisimler etrafındaki akış için literatürde mevcut birçok sayısal ve deneysel 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda kare, dikdörtgen, üçgen ve dairesel kesitli 

silindirler için oldukça fazla sayıda araştırma yer almaktadır. Re sayısının akış üzerindeki 

etkisi, cismin şekli ve konumu gibi parametrelerin aerodinamik özellikler üzerindeki etkisi 

bu çalışmalarda ele alınan inceleme konuları olmuştur. Ayrıca küt cisimler etrafındaki akış 
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ile pratikte ve endüstriyel uygulamalarda oldukça sık karşılaşıldığından, birçok 

araştırmacının ilgisini çekmiştir. Küt cisim ve akış arasındaki ısıl etkileşimler konusunda 

cisimden akışkana geçen ısı ve kütlenin düzeyinin belirlenmesini sağlayan ısı ve kütle 

transfer katsayıları deneysel ve sayısal olarak çalışılmıştır.  

Günümüzde gelişen bilgisayar hız ve bellek kapasitelerinin yanı sıra sayısal 

yöntemlerdeki ilerlemeler sayesinde; konu üzerindeki sayısal çalışmalar oldukça fazla 

sayıda yapılır hale gelmiştir. Deneysel ölçümlerin zorluğu ve deneylerin uzun zaman 

alması nedeniyle sayısal çalışmaların önemi her geçen gün daha da artmaktadır. 

Rahman vd. [6] tarafından yapılan sayısal çalışmada; dairesel kesitli silindir 

etrafındaki zamana bağlı sıkıştırılamaz akışta; laminer ve türbülanslı durumda cismin 

arkasında oluşan iz bölgesi incelenmiştir. Laminer akış için Re sayısının 100 değeri ve 

türbülanslı akış için sabit türbülans şiddetinde, 1000 ve 3900 Re değerleri için farklı 

türbülans modelleri kullanılarak akış modellenmiştir. Farklı türbülans modelleri için; 

kaldırma, direnç kuvvetleri ve Strouhal (St) sayıları hesaplanarak, deneysel sonuçlarla 

oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmada, Re sayısı yükseldikçe direnç katsayısının 

düştüğü de görülmüştür. 

Montelpare ve Ricci [7] tarafından yapılan deneysel çalışmada; ısıl akış görüntüleme 

yöntemi ile farklı kesitlere sahip (dairesel, üçgensel, karesel, dörtgensel) silindirlerin, ısı 

transferi yetenekleri araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar Zukauskas tarafından geliştirilmiş, 

Nusselt (Nu), Reynolds, Prandtl (Pr) sayılarına bağlı olan; (1.17) korelasyon denklemi ile 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışma, 500 < Re < 3500, 7.28 < Pr < 10.48 boyutsuz sayıları 

aralığında yapılmıştır. Çalışma sonucunda ısı transfer katsayısının, silindirin şekline bağlı 

olarak değiştiği ve artan Re sayısına bağlı olarak arttığı görülmüştür. Buna ek olarak, sınır 

tabaka etkisi ve silindirlerin boy/çap oranlarının (H/D) ısı transfer katsayısını değiştirdiği 

görülmüştür. Bu nedenle Zukauskas‟ın ısı transfer korelasyon denklemine, sınır tabaka 

etkisi ve (H/D) oranını içeren yeni bir katsayının eklenmesinin sonuçlar açısından daha 

uygun olacağı öngörülmüştür. 

Kondjoyan ve Boisson [8] tarafından yapılan sayısal çalışmada; hesaplamalı 

akışkanlar dinamiği kullanılarak dairesel silindir etrafındaki akışta akışkan hızı ve 

türbülans şiddetinin, ısı transfer katsayısına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, 0.5-5 m/s hava 

hızı ile  %1.5 – 40 türbülans şiddeti (Tu) aralığında, k-Ɛ türbülans modeli kullanılarak, 
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farklı duvar fonksiyonları ile Wolfshtein‟ın düşük Reynolds sayılı modeli 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar yapılan deneysel çalışma sonucunda geliştirilmiş olan ısı 

transfer korelâsyonu ile karşılaştırılmıştır.   

 

𝑁𝑢 =  1.07 + 0.015 𝑇𝑢  𝑅𝑒 0.63  𝑅𝑒    4000 ≤ Re ≤ 40000 

       %1.5 ≤ Tu ≤ %40 

 

Çalışma sonucunda; kullanılan farklı duvar fonksiyonlarının, hesaplanan ısı transfer 

katsayılarını değiştirdiği görülmüştür. Duvar fonksiyonu kullanılarak hesaplanan ısı 

transfer katsayıları Wolfshtein‟ın düşük Reynolds sayılı modeli ile karşılaştırıldığında, 

düşük Reynolds modeli kullanılarak hesaplanan ısı transfer katsayılarının deneysel 

sonuçlara daha uyumlu olduğu görülmüştür. 

Ghisalberti ve Konjdoyan [9] tarafından yapılmış olan deneysel çalışmada, kısa bir 

silindir etrafındaki akışta, hava akışı ve silindir kesit türünün, yüzeydeki ısı ve kütle 

transfer katsayılarına olan etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada sonuç olarak türbülans 

şiddeti, silindirin şekli ve konumunun, ısı transferini etkilediği görülmüştür. Ayrıca 

silindirlerin farklı boy ve çap oranlarına bağlı olarak yüzeyden olan ısı transferinin de 

değiştiği belirlenmiştir.  

Sanitjai ve Goldstein [10] tarafından yapılan deneysel çalışmada, silindir etrafındaki 

akışta, 2x10
3
 < Re < 9x10

4
 ve 0.7 < Pr < 176 aralığındaki değerler için, yerel ve ortalama 

ısı taşınım katsayıları incelenmiştir. Çalışma; kritik altı akış rejimini içeren, laminer sınır 

tabaka bölgesi (0
o
<θ<85

o
), kayma tabakalarının yeniden birleştiği bölge (85

o
<θ<135

o
), 

periyodik girdapların oluştuğu bölge (135
o
<θ<180

o
) olarak üç bölümden oluşmaktadır. Üç 

bölgede de ortalama ısı transfer katsayıları hesaplanarak Re ve Pr sayılarına bağlı 

korelâsyonlar oluşturulmuştur. Bu üç bölge göz önüne alınarak, silindir üzerinden olan 

toplam ısı transferi için aşağıda verilen yeni bir korelasyon denklemi oluşturulmuştur.  
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𝑁𝑢 = 0.446 + 𝑅𝑒0.5 𝑃𝑟0.35 +  0.528 [(6.5𝑒
𝑅𝑒

5000

−5

) +   0.031 𝑅𝑒0.8  −5]
−1
5 𝑃𝑟0.42 

2x10
3
 < Re < 10

5
,  0.7 < Pr < 176 

 

Literatürde geliştirilmiş birçok ısı transferi korelâsyonunda, Pr sayısı silindirin arkası 

ve önünde sabit kabul edilmiş ve silindir etrafında oluşan akış rejimleri göz önünde 

bulundurulmamıştır. Bu çalışmada ise, toplam ısı transferi korelâsyonu oluşturulurken 

bölgelere göre Re ve Pr sayılarının birbirlerine olan oranı araştırılmıştır [10]. 

Sak vd. [11] tarafından yapılan deneysel çalışmada,  yüzeyi ısıtılan bir silindir 

etrafındaki akışta, boyutsuz türbülans uzunluk ölçeği (L/D) ve türbülans şiddetinin (Tu), 

taşınımla olan ısı transferine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada silindir yüzeyinin sıcaklığı, 

yüzeye gömülü 5 ısıl eleman yardımıyla ölçülmüştür ve Re = 27700 değeri için türbülans 

şiddetinin %2.9 < Tu < %8.3 ve boyutsuz türbülans uzunluk ölçeğinin 0.5 < (L/D) < 1.47 

aralığındaki değerleri için inceleme yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; 

artan Re sayısı ile ısı transferi artmaktadır. Buna ek olarak, boyutsuz türbülans uzunluk 

ölçeğinin sabit değerinde (L/D=0.78), türbülans şiddeti (%3 < Tu < %8.2) aralığında 

silindir yüzeyinden gerçekleşen taşınım ile ısı transferi 𝑁𝑢 = 114.2 + 465.9 𝑇𝑢 bağıntısı 

ile tanımlanmıştır. Türbülans şiddeti sabit tutularak yapılan çalışmada ise ısı transferi ile 

boyutsuz uzunluk ölçeği arasında  𝑁𝑢 = 140.0 
𝐿

𝐷

−0.09
  bağıntısı tanımlanmıştır.  

Nakamura ve Igarashi [12] tarafından yapılan deneysel çalışmada, dairesel kesitli 

silindir etrafındaki akışta, Re sayısına bağlı olarak değişen akış rejiminin Nu sayısına olan 

etkisi araştırılmıştır. Artan Re sayısı ile silindir arkasındaki iz bölgesinin değişmesine bağlı 

olarak Nu sayısının değiştiği görülmüştür. Çalışmada farklı rejim bölgeleri için Nu=f(Re) 

ilişkisini gösteren bağıntılar elde edilmiştir 

 

𝑁𝑢 = 0.57 𝑅𝑒0.52    (70 < Re < 200) 

𝑁𝑢 = 0.97 𝑅𝑒0.42    (200 < Re < 2000) 

𝑁𝑢 = 0.21 𝑅𝑒0.62  (2000 < Re < 20 000) 
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Trujillo vd. [13] tarafından yapılan sayısal çalışmada, yüzeyi nemli olan bir silindir 

üzerinden, farklı Re sayılarında gerçekleşen ısı ve kütle transferi, laminer ve türbülanslı 

akışlar için modellenmiştir. Çalışmada; standart k-Ɛ, RNG k-Ɛ, SSt k-w türbülans modelleri 

ve farklı duvar fonksiyonları kullanılmıştır. Buharlaşma ile oluşan ısı ve kütle transfer 

katsayıları, ışınım ile olan ısı transferi göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Hesaplanan kütle 

transfer katsayıları; deneysel ve Chilton-Colburn analojisi ile elde edilmiş olan sonuçlar ile 

karşılaştırılmıştır. Isıl ve derişiklik sınır tabaka davranışlarının benzerlikleri sonucunda 

geliştirilmiş olan ve ısı taşınım katsayısı ile kütle taşınım katsayısı arasındaki oranı veren 

korelasyonu: 

 



𝑚
=  𝐶𝑝  𝐿𝑒

2

3     𝐿𝑒 =  
𝛼

𝐷
 

 

Bağıntısı ile verilmektedir. Burada Cp özgül ısı, h ısı transfer katsayısı, hm kütle transfer 

katsayısı, (Le) Lewis sayısını ifade etmektedir.  Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; 

deneysel sonuçlara en uygun modelin RNG k-Ɛ ile iyileştirilmiş duvar fonksiyonunun 

kullanıldığı modelin olduğu görülmüştür. Ayrıca düşük Re sayılarında, ışınım ile ısı 

transferinin önem kazanmakta olduğu da görülmüştür. Çalışmada iyileştirilmiş duvar 

fonksiyonu kullanılarak silindir yüzeyinden olan kütle akısı; 

 

𝐽𝑤 =  𝜌 𝐷 
( 𝑌𝑤 −  𝑌𝑎  )

𝑑𝑠
 

 

ve buharlaşma ile silindir yüzeyinden olan ısı akısı ise, 

 

𝑞𝑤 =  𝐽𝑤  𝐿𝑣𝑎𝑝 +  𝜎휀   𝑇𝑎
4 −  𝑇𝑤

4  
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bağıntıları ile hesaplanmıştır. Denklemlerde yer alan; 𝐽𝑤  silindir yüzeyinden olan kütle 

akısını, 𝐿𝑣𝑎𝑝  suyun buharlaşma ısısını, Y konsantrasyon oranını, T sıcaklığı, 𝜎 𝑣𝑒 휀  ışınım 

ile ilgili katsayıları, w ve a indisleri sırası ile silindir yüzeyi ve havayı, 𝜌 yoğunluğu, D ise 

kütle yayılım katsayısını, ds ise silindir yüzeyi ile ilk düğüm noktası arasındaki uzaklığı 

ifade etmektedir. 

 Steeman vd. [14] tarafından yapılan sayısal çalışmada, literatürde kütle transferine 

neden olan etkin parametrelere göre değişen, kütle taşınım katsıyısı için yapılmış olan 

farklı tanımlar incelenmiştir. Literatürde genel olarak kütle taşınım katsayısının bağlı 

olduğu; buhar basıncı, buhar yoğunluğu, kütle oranı (özgül nem), mol oranı gibi dört 

parametre kütle transferine neden olan etkin parametreler olarak çalışılmaktadır. Bu 

çalışmanın ilk aşamasında, taşınım ile kütle transferine neden olan dört farklı etkin 

parametre ayrı ayrı kullanılarak, yüzeyi nemli bir dikdörtgen kanal içerisinde zorlanmış 

taşınım ile kütle transferi, dört farklı model kurularak modellenmiştir. Kurulan modellerde 

giriş ve çıkış havası koşulları incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; kütle oranı ve mol 

oranı kullanılarak tanımlanan kütle transfer katsayısının, sıcaklık, bağıl nem, toplam basınç 

gibi termodinamik özelliklerden çok az etkilendiği görülmüştür. Çalışmanın ikinci 

aşamasında da, yüzeyi nemli bir dikdörtgen kanal içerisinde zorlanmış taşınımla kütle 

transferinde nemli yüzeyden olan kütle taşınım katsayısı, kütle oranı kullanılarak 

tanımlanmış ve deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Hesaplanan kütle taşınım 

katsayıları kullanılarak kütle transferinin boyutsuz bir ölçütü olan Sherwood (Sh) sayıları 

hesaplanmıştır ve hesaplanan Sh sayılarının deneysel sonuçlara uygun olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak ta kütle oranı kullanılarak yapılan kütle transfer katsayısı tanımının, kütle 

transferi tahminlerinde daha doğru sonuçlar vereceğine ulaşılmıştır. 

Park ve Gharib [15] tarafından yapılan deneysel çalışmada, enine titreşimli bir 

dairesel silindir etrafındaki akışta silindir yüzeyinden olan ısı transferi incelenmiştir. 

Çalışmada; silindirdeki titreşimin boyutsuz genliği  (A/D = 0.1, 0.2), boyutsuz frekansı 

(Stc), 0 < Stc < 1 ve Re sayısının 550, 1100, 3500 değerleri için, silindir yüzeyinden olan ısı 

transferi incelenmiştir. Bu çalışmada kullanılan Stc (𝑆𝑡𝑐 =  𝑠𝑐  
𝐷

𝑈0
 ) ve A/D sayıları titreşimli 

silindir için boyutsuz sayılardır. Burada (A) titreşim genliği, (D) silindir çapı, (sc) titreşim 

frekansı, 𝑈0 ise serbest akış hızını ifade etmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre, boyutsuz titreşim genliğinin her iki değerinde de (0.1, 0.2) boyutsuz 
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titreşim frekansının artması ile ısı transferinde bir artış görülmüştür. Isı transferindeki bu 

artışın silindir arkasında oluşan girdaplı yapıların silindire yaklaşması ile bağlantılı olduğu 

ifade edilmiştir. Diğer bir deyişle, girdap bölgesiyle silindir arasındaki mesafenin 

azalmasının ısı transferini iyileştirdiği ifade edilmiştir.  

Cheng ve Chen [16], tarafından yapılmış olan deneysel çalışmada, enine titreşimli bir 

silindir etrafındaki akışta zorlanmış ısı transferi karakteristikleri incelenmiştir. Çalışmada 

akış görüntüleme yöntemi kullanılarak, silindir arkasında oluşan akış yapısı ve silindir 

yüzeyindeki ısı transfer katsayıları belirlenmiştir. Boyutsuz titreşim genliği 0 ≤ A/D ≤  

0.628 ve boyutsuz titreşim frekansı 0 ≤ Sc ≤ 0.65, 0 ≤ Re ≤ 4000 Re sayıları için akış yapısı 

incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; silindirin zorlanmış titreşime maruz 

kalması ile ısı transfer katsayılarında oldukça önemli bir artış olmaktadır. Çalışmada ısı 

transferinde en yüksek artış %34 olarak elde edilmiştir. Isı transferindeki bu artışın nedeni 

olarak iki etki olduğu öne sürülmüştür. Bunlar kilitleme etkisi ve türbülans etkisi olarak 

ifade edilmiştir. Silindir üzerinden kopan girdapların frekansının silindirin doğal frekansına 

eşit olması sonucunda rezonans denilen olay meydana gelmektedir. Rezonans durumunda,  

direnç kuvveti gözle görülebilir bir şekilde artar ve rezonans rejiminin ortasına yakın bir 

yerde, direnç kuvveti maksimum değerine ulaşır. Birçok araştırmacı tarafından çalışılmaya 

devam eden bu olaya kilitlenme etkisi denmektedir. Bu nedenle rezonas rejimi frekansı, 

kilitleme etkisi frekansı olarak adlandırılmaktadır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda; 

titreşime maruz bırakılan silindirin titreşim frekansı, kilitleme etkisi frekansının üzerine 

çıktığında, silindirin arkasında zorlanmış titreşim frekansından bağımsız olarak, doğal 

girdap frekansına sahip bir akış rejimi oluştuğu görülmüştür. 

Literatürde; Zijnen tarafından önerilmiş, Sirenivasan ve Ramachandran (1961) 

tarafından yeniden düzenlenmiş, zorlanmış titreşimli bir silindir yüzeyinde olan ısı 

transferinin belirlenmesi için bir bağıntı önerilmiştir [16]. 

 

𝑁𝑢 = 0.658 𝑅𝑒 0.475  [ 1 + 0.237   
𝑉𝑣

𝑢0 
  

2

] 
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Burada  𝑉𝑣 (titreşimli hız), 𝑢0 serbest akış hızını ifade etmektedir. Titreşimli hız, 𝑉𝑣 = 2𝐴𝑠𝑐  

şeklinde hesaplanmaktadır.  

Gau vd. [17] tarafından yapılmış olan deneysel çalışmada, enine titreşimli bir silindir 

yüzeyinden olan ısı transferi ve titreşime bağlı olarak ortaya çıkan akış yapıları duman ile 

akış görüntüleme yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma; 1600 ≤ Re ≤ 4800 Re sayısı 

aralığında, boyutsuz titreşim genliği 0.016 ≤ (A/D) ≤ 0.064 ve boyutsuz titreşim frekansları 

Fe / Fn = 0, 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3 aralığında yapılmıştır. Burada, Fe; titreşim frekansı, Fn;  

doğal girdap frekansıdır. Çalışma sonucunda,  Fe/Fn oranının 1 ve 3 değerleri için; silindir 

arkasındaki girdap yapısının senkronize olduğu görülmüş ve ısı transferinde önemli 

düzeyde bir iyileşme olduğu görülmüştür. Ayrıca ısı transferindeki iyileşmenin, titreşim 

frekansı ile orantılı olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

 

1.5. Tezin Amacı ve Kapsamı 

 

 Bu tez çalışmasında ıslak yüzeyli dairesel kesitli bir silindir etrafındaki akışta giriş 

sınır koşullarındaki değişimin, silindir yüzeyinden olan ısı ve kütle transferine etkisi 

sayısal olarak hesaplanmıştır. Literatürde giriş koşullarındaki değişimin ısı transferi 

üzerindeki etkisi, hem deneysel hem de sayısal olarak çeşitli cisim geometrileri için 

incelenmiştir. Benzer şekilde çeşitli küt cisim geometrileri için kütle transferi de deneysel 

ve sayısal olarak incelenmiştir. Ancak küt cismin akışa dik yönde titreşiminin kütle 

transferine olan etkisi konusunda yapılmış bir çalışma literatürde mevcut değildir. Bu tez 

çalışmasında giriş akışının sıcaklık ve nem değerlerindeki değişimin yanı sıra giriş akışı 

için tanımlanmış olan farklı frekanslardaki sinüzoidal davranışın silindirden olan kütle 

transferi üzerindeki etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Bu sayede cisimden en yüksek 

düzeyde kütle transferini sağlayan nem, sıcaklık, titreşim frekansı gibi parametreler 

belirlenmiştir.      

Akış alanın geometrisi ve ağ yapısı GAMBİT programında kurulmuştur. Uygun 

şekilde oluşturulan ağ ile FLUENT yazılımında sayısal hesaplar yapılmıştır. Sayısal 

çalışmada sonlu hacim yöntemi ve türbülanslı akış hesaplamalarında düşük Re sayılı ve 

Kato-Launder iyileştirmeli k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Çalışmada Sherwood sayısı, 
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Reynolds sayısı ve Nusselt sayısı boyutsuz sayılar olarak kullanılmış elde edilen sonuçlar 

bu parametreler üzerinde verilmiştir.   
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2. YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Son yıllarda Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) alanında ortaya çıkan 

gelişmeler ve türbülans modelleme tekniklerindeki ilerlemelere bağlı olarak çeşitli akış ve 

ısı geçişi problemlerinin çözümünü sağlayan ticari yazılımlar da yaygınlaşmıştır. Standart 

hale gelmiş olan bu yazılımlar ile sayısal olarak modellenen problemler iki ya da üç 

boyutlu olarak kolayca analiz edilebilmektedir. Deneysel olarak yapılan çalışmaların 

sayısal bulgular ile karşılaştırılması sonucunda hem deneysel hem de sayısal çalışmaların 

test edilmeleri sağlanmaktadır.  Öte yandan, HAD ile modellemede akışın daha kısa sürede 

ve ekonomik olarak çözülmesi ve tasarım çalışmasının farklı koşullar için hızlı biçimde 

tekrarlanması mümkündür. Ancak HAD modellemelerinden elde edilen verilerin doğrudan 

olarak kullanılabilir olması için HAD çalışmasının mutlaka standart problemler için 

doğruluğunun ve geçerliliğinin test edilmesi gerekmektedir. HAD kapsamında kullanılan 

olan birçok ticari paket program geliştirilmiştir. Bu çalışmada temel denklemlerin sayısal 

çözümü için Fluent 6 paket programı kullanılmıştır. 

 

2.1. Temel Denklemler 

 

 Çalışmada kullanılan süreklilik, faz ortalamalı momentum (Navier-Stokes), enerji 

ve konsantrasyon denklemleri; 
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bu denklemlerde yer alan Reynolds gerilmeleri için, Boussinesq‟in girdap viskozitesi 

yaklaşımı göz önüne alınmıştır. Bu yaklaşım;    
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              (2.5) 

 

olarak yazılır. Çalışmada zaman bağımlı Reynolds ortalamalı Navier-Stokes (URANS) 

denklemlerine dayalı olan düşük Reynolds sayılı türbülans modeli ve standart k- türbülans 

modeli (türbülans kinetik enerjisi ve bu enerjinin yutulma miktarı) kullanılmıştır. Ayrıca 

durma noktası bölgesinde türbülans kinetik enerjisinin aşırı üretimini önleyen Kato-

Launder iyileştirmesi de programa dahil edilmiştir. Standart k-  türbülans modeli için olan 

denklem takımı; 

 

 



 













































k

jk

t

jj

j P
x

k

xx

k
u

t

k
            (2.6) 

 



26 
 

 
k

C
k

PC
xxx

u
t

k

j

t

jj

j

2

21

























































          (2.7) 

 

   /kC
2

t                 (2.8) 

 

şeklindedir. Burada yer alan üretim terimi için Kato-Launder önerisi   SCPk , 
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şeklindedir. Burada S; akışkanın simetrik şekil değişimi ,   ise yerel girdabın büyüklüğü 

ile orantılı olan dönme parametresidir. Bu çalışma kapsamında kullanılan k-ε türbülans 

modeli sabitleri için; 

 

 1k      ;    3.1     ;    C1 = 1.44     ;   C2 = 1.92    ;    Cμ = 0.09 

 

değerleri göz önüne alınmıştır. Çalışmada yapılan incelemeler için düşük Reynolds sayısı 

aralığında kullanılan düşük Reynolds sayılı k-  denklem takımı ise; 
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olarak ifade edilir. Buradaki sabitler şu şekildedir: 

 

1k      ;    3.1     ;    Cµ = 0.09     ;   Cε1 = 1.35   ;    Cε2 = 1.8  

 

D, E ek kaynak terimleri; 
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ve fµ, f1, f2 sönümleme fonksiyonları için 
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değerleri göz önüne alınmıştır. 

Enerji ve konsantrasyon için model denklemi olarak; 

 

     Shu
x

T
k

x
pEu

xt

E

effijj

j

eff

j

j

j






































         (2.12)
 

 

kullanılmıştır. Bu denklemde, E toplam enerji, keff efektif ısıl iletkenliği ifade etmektedir. 

Ayrıca;  
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olarak tanımlanmış olup,  k ısıl iletkenliği,  Prt türbülanslı Prandtl sayısını, Sh kimyasal 

reaksiyon ısısını ifade etmektedir. Türbülanslı kütle transferi için de, ısı transferine benzer 

olarak türbülanslı Schmith Sct sayısı kullanılmaktadır. 
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2.2. Çözüm Bölgesi ve Sınır Koşulları 

 

Dairesel kesitli silindir etrafındaki akışın sayısal modellemesi amacıyla oluşturulan 

iki boyutlu sayısal hesaplama bölgesinin geometrisi ve boyutları Şekil 2.1‟de 

görülmektedir. Hesaplama bölgesinin giriş sınırında sınır koşulu olarak; u0 düzgün hız 

profili, v(t) sinüzoidal hız profili, sabit sıcaklık ve sabit konsantrasyon değeri ile düzgün 

türbülans şiddeti kullanılmıştır. 

 

 

 

  Şekil 2.1. Hesaplama bölgesi ve sınır koşullarının şematik görünümü. 

 

 

Giriş sınırında kullanılan koşullar topluca şu şekildedir: 
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Burada yer alan boyutsuz türbülans şiddeti 8

1

Re16.0


I , l ise boyutsuz türbülans uzunluk 

ölçeğini ifade etmekte olup, dl 07.0 şeklinde kullanılmıştır. Ayrıca )sin( tAv 


,
 

2 tf 
 
ifadesindeki A; genlik, ft ise frekansı ifade etmektedir. 

Çıkış sınırında ve dairesel silindirin uzağında bulunan serbest sınırlar için akışın tam 

gelişmiş olduğu kabul edilmiştir. Çıkış sınırında bağımlı değişkenlerin normal yöndeki 

türevlerinin sıfır olduğu koşulu; 

 

0
n


               (2.14)

  

kullanılmıştır. Silindir yüzeyinde; sabit sıcaklık ve sabit konsantrasyon oranı kullanılmıştır. 

Ayrıca laminer sınır tabakanın (y
+
 < 10) çözümünde iyileştirilmiş duvar fonksiyonu   

kullanılmıştır.  

 

( ,0)sT T
,  

( ,0)sC C
                (2.15)

 
 

Çalışmada temel denklemlerin çözümü sonlu kontrol hacmi yöntemi ile yapılmıştır.  

Bu yöntemin en büyük avantajı; düzgün olmayan bir ağ düzenlemesinin kullanılmasına 

elverişli olmasıdır. Ağ düğüm noktaları arasında yer alan kontrol hacimlerinin şekil ve 

düzenlerinin değişebilir olması, bu yönteme büyük bir esneklik kazandırmaktadır. Ayrıca 

korunum denklemlerinin integral şekillerinin doğrudan ayrıklaştırılması nedeniyle; kütle, 

momentum ve enerji gibi temel büyüklüklerin ayrık düzeyde bile korunumlu olarak 

kalması sağlanır.  
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Şekil 2.2. Ayrıklaştırılmış hesaplama bölgesi ve ağ düzenlemesi 

 

 

Uygun sayıda hücre kullanılarak ayrıklaştırılmış olan hesaplama bölgesi, elde edilen 

sonuçların ağ yapısından en az etkilenen düzeyde olması gerektiğinden, çeşitli sayıda 

düğüm noktalı ağ düzenlemeleri için sayısal testler yapılmıştır. Sonuç olarak 235x160 

düğüm noktasına sahip ağ düzenlemesi için sonuçların yeterli doğrulukta olduğu 

anlaşılmıştır. Şekil 2.3‟ te yapılmış olan sayısal çalışmalar sonucunda elde edilmiş olan Cd 

değerleri görülmektedir. Bu çalışmada;  5 farklı ağ düzeni için  ( 205X130, 215X140, 

225X150, 235X160, 245X170,) ve Re 100, 500, 1000, 5x10
3
, 2x10

4
 değerlerinde sayısal 

testler gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu testler sonucunda, artan düğüm noktası sayısının 

belli bir değerinden sonra sonuçların fazla değişmediği diğer bir deyişle sonuçların ağ 

yapısından bağımsız hale geldiği görülmüştür.  
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  Şekil 2.3. Re =100 için direnç katsayısının ağ düğüm noktası sayısı ile olan değişimi 

 

 

2.3. FLUENT 6 Paket Programı 

 

Akış problemlerinin sayısal olarak modellenebilmesi, sonuçlara daha ekonomik ve 

daha hızlı ulaşılmasına imkan sağlamaktadır. HAD; kompleks geometrilere sahip akış 

alanlarının kolayca çözülebilmesini sağlayan sayısal bir tekniktir. Endüstride karşılaşılan 

kompleks akış problemlerinin çözümü amacıyla ilk HAD yazılımları 1980‟li yıllarda 

kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde HAD yazılımlarının kullanımı; uçak, tren, 

otomobil, roket, gemi gibi araçların aerodinamik ve hidrodinamik tasarımlarında öncelikli 

hale gelmektedir. HAD alanında literatürde de son yıllarda birçok çalışma yapılarak, bu 

tekniğin gelişmesi sağlanmaktadır. Yapılan çalışmalarla geliştirilen algoritmalar sayesinde, 

birçok akış, ısı ve kütle transferi problemi oldukça başarılı bir şekilde 

modellenebilmektedir. 
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Günümüzde de HAD alanında kullanılan birçok ticari yazılım bulunmaktadır. Bu 

yazılımların en önemlilerinden birisi de FLUENT yazılımıdır. FLUENT yazılımı, 

endüstride “Bilgisayar Bütünleşik Mühendislik” kapsamında, birçok mühendislik 

tasarımında kullanılmaktadır. Böylece rüzgar tünellerinde yapılabilecek birçok test 

bilgisayar başında yapılabilir duruma gelmiştir. 

Akış modellemeleri diğer ticari HAD yazılımlarına benzer şekilde FLUENT ile de 

üç aşamada (Şekil 2.4) yapılmaktadır: 

1. Geometrinin Oluşturulması 

2. Ağ Üretimi 

3. Akışın fiziksel özelliklerinin tanımlanması 

 

 

 

  Şekil 2.4. Ticari HAD yazılımlarının genel çözüm şeması 

 

 

HAD yazılımlarında programın alt yapısına müdahale edilemediğinden, HAD modellerinin 

en önemli aşaması ağ üretimidir. Ağ sıklığı yada oluşturulan kontrol hacimlerinin 

boyutları, sonuçları etkileyen en önemli etkendir. 

Bu çalışmada geometrinin oluşturulması, ağ üretimi, problemin sınır şartları 

tanıtılması GAMBİT ön işlemci programı ile yapılmıştır. Akış alanının girişinde 

VELOCİTY İNLET, çıkışta PRESSURE OUTLET, silindir yüzeyinden uzak bölgelerde 

SYMMETRY ve silindir yüzeyinde WALL sınır koşulları kullanılmıştır. 
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Fluent programı ile bu çalışma kapsamında yapılmış olan bazı seçimler şöyledir: 

Akışı temsil eden temel denklemler zamana bağlı olarak ve momentum, k ve  

denklemleri, enerji ve konsantrasyon denklemi 10
-6

 yakınsama kriteri il Second Order 

Upwind yöntemi ile SIMPLE algoritması kullanılarak çözülmüştür. Çözümde kullanılan ∆t 

zaman adımı, deneysel sonuçlardan alınan silindir arkasında oluşan girdap frekansları göz 

önüne alınarak seçilmiştir. Çözüm sırasında silindir yüzeyinde ve akış bölgesinde hız, 

sıcaklık ve konsantrasyon kayıtları yapılmıştır. Ayrıca modelleme de Standart k-  ve 

düşük Re sayılı türbülans modelleri kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında girişte 

havaya zamana bağlı v hızı, kullanıcı tarafından tanımlanan fonksiyon diye adlandırılan 

(UDF) bir kod yazılarak sağlanmıştır [18]. 

Çözümün son aşamasında da Şekil 2.4 „te görülen son işlem aşaması yapılmıştır. Bu 

aşamada silindir arkasında oluşan girdap yapısı anlık akım çizgileri ve hız konturları (Şekil 

2.5) çizilerek incelenmiştir. Ayrıca sıcaklık ve bağıl nem konturları çizilerek, sıcaklığın ve 

bağıl nemin akış alanındaki durumu belirlenmiştir. 

 

 

 

  Şekil 2.5. Re = 5000 değerindeki anlık hız vektörleri 

 



 
 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Silindir etrafındaki titreşimli akışta ortaya çıkan ısı ve kütle transferinin sayısal 

olarak incelenmiş olduğu bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir.  Birinci aşamada; 

titreşimsiz akış için hesaplama bölgesi giriş sınırındaki koşulların, ısı ve kütle transferini 

karakterize eden temel boyutsuz sayılar olan Nusselt (Nu) ve Sherwood (Sh) üzerindeki 

etkisi incelenmiştir.  Böylece titreşimli akışta elde edilmiş olan bulgular için göz önüne 

alınabilecek referans değerler elde edilmiştir. İkinci aşamada ise yine giriş havası koşulları 

değiştirilerek titreşimli akışın silindir yüzeyinden olan ısı ve kütle transferine ait Nu ve Sh 

sayıları belirlenmiştir. Çalışmada göz önüne alınan temel inceleme büyüklükleri Nu ve Sh 

sayıları iken; akışa ait Reynolds sayısı (Re), çalışmada kullanılan akışkan olan havanın 

giriş sınırındaki sıcaklığı ile silindir yüzeyinin sıcaklığı arasındaki fark (∆T) ve giriş 

sınırında havanın bağıl nemi () bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Buna göre; 

sıcaklık farkı  ∆T için 0, 10 ve 20 
o
C değerlerinde ve bağıl nem için de  %40, %60, %80 

değerlerinde elde edilen sonuçlar çalışmada değerlendirilmiştir.  

 

3.1. Titreşimsiz Akış 

 

Dairesel kesitli silindir etrafındaki titreşimsiz akış için yapılan incelemede; silindir 

yüzeyinin sıcaklığı ve nem değeri (ıslak) sabit tutularak giriş havasının hızı, sıcaklığı ve 

bağıl nemi değiştirilmiştir. Bu parametrelerin her biri değiştirilirken diğerleri sabit 

tutulmuş olduğundan çalışmada parametrelerin değişim sayılarının kombinezonu kadar 

değişik durum için bilgisayar programı çalıştırılmıştır. Sayısal hesaplamalarda giriş 

sınırındaki hava için ısı iletim katsayısı ve viskozite sıcaklığa bağlı olarak verilmiştir. Bu 

sınırda su buharı için kütle yayınım katsayısı da yine sıcaklığa bağlı olarak verilmiş ve bu 

değerlerin bütün akış alanında değişmediği göz önüne alınarak çözüm yapılmıştır. 
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3.1.1. Reynolds Sayısının Isı ve Kütle Transferine Etkisi 

 

Dairesel kesitli silindir etrafındaki akışta Re sayısının artması ile silindirin 

arkasındaki iz bölgesinin değiştiği ve bu iz bölgesinin karakterine göre de cismin 

aerodinamik ve ısıl davranışlarının değiştiği bilinmektedir (Şekil 3.1). Re sayısının artması 

ile birlikte cismin arkasındaki iz bölgesi de belirli bir aralıktan itibaren türbülanslı yapıya 

geçmektedir. Cismin arkasındaki iz bölgesinin türbülanslı yapıya dönüşmesi ile birlikte bu 

bölge daralır ve cismin üzerinden olan ayrılmaya ait ayrılma noktası cismin arkasına doğru 

kayar. Ayrılma gecikmesi olarak bilinen bu davranış sonucunda cisme doğru gelen akışkan 

ile cismin temas ettiği yüzey alanı da artacağından yüzeyden olan ısı ve kütle transferinin 

de artması doğal bir sonuç olarak ortaya çıkar. Çalışmada Reynolds sayısının ısı ve kütle 

transferine olan etkisini görmek üzere giriş sınırındaki koşullar sabit tutularak Re sayısının 

1000, 5000, 10000, 15000, 20000 değerleri için silindir yüzeyinden olan ısı ve kütle 

transferi incelenmiştir. Şekil 3.1‟de yer alan aynı andaki anlık akım çizgilerinde de 

görüldüğü gibi artan Reynolds sayısı ile birlikte silindir yüzeyindeki ayrılma noktası 

arkaya doğru kaymakta ve arkadaki iz bölgesi hafifçe daralmaktadır.  

 

 

 

      Şekil 3.1. Re sayısının iz bölgesi üzerindeki etkisini gösteren anlık akım çizgileri 
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Çalışmada göz önüne alınan Re sayıları için genel ortalamalı Nu ve Sh sayıları 

hesaplanmış ve elde edilmiş olan değişimler, literatürde mevcut diğer sonuçlar ile 

karşılaştırmalı olarak Şekil 3.2 ve Şekil 3.3‟teki grafikler üzerinde gösterilmiştir. Burada 

ifade edilen genel ortalama işlemi; ilgili büyüklüğün her bir sayısal hesaplama adımında 

silindir yüzeyindeki hesaplama noktalarında kaydedilen değerlerin bütün çevre boyunca 

alınan konum ortalamalarının, hesaplama zamanı boyunca olan değişimlerinin zaman 

ortalaması alınarak yapılmıştır. Genel ortalamalı Nu sayısı için bu işleme ait adımlar; 

 

Bir tk zamanında silindir yüzeyindeki konum ortalama: 

 

𝑁𝑢𝑘
      = (𝛼1𝑁𝑢1 + 𝛼2𝑁𝑢2 + ⋯ + 𝛼𝑛𝑁𝑢𝑛)/2𝜋  

 

 𝑡𝑚 − 𝑡1  süre sonunda elde edilen 𝑁𝑢𝑘
       değerlerinin zaman ortalaması: 

 

 𝑁𝑢 =  𝑁𝑢𝑘
      𝑡𝑚

𝑡1
𝑑𝑡/(𝑡𝑚 − 𝑡1) 

 

şeklinde uygulanarak genel ortalamalı Nu sayısı hesaplanmıştır. Sayısal değerlerin 

değişimlerine en yakın olan eğriye uygun analitik ifadenin geliştirilmesi ile elde edilen 

korelasyon şekil üzerinde görülmektedir. Buna göre Nu sayısı ile Re sayısı arasında 

  

 𝑁𝑢 = 0.048 𝑅𝑒 0.776                  (3.1) 

 

korelasyonu elde edilmiştir. Bu korelasyonun sayısal değerlere yakınlığının bir ölçüsü olan 

“belirleme katsayısı-R
2
” % 99,23 gibi oldukça yüksek bir değer olarak hesaplanmıştır. 

Diğer bir deyişle (3.1) bağıntısı ile verilen korelasyon için ilişki düzeyi çok iyidir. Şekil 

3.2‟de de görüldüğü gibi iz bölgesindeki değişime bağlı olarak artan Re sayısı ile birlikte 
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düzgün bir şekilde artmakta olan Nu sayısı söz konusu olup, bu çalışmada elde edilen 

sonuç literatürde mevcut diğer çalışmalar ile iyi bir uyum göstermektedir. Şekil 3.2‟de 

görülen değişimler arasındaki hafif düzeyli farklılıklar; deneysel çalışmalardaki türbülans 

şiddetinin farklı değerlerde olmasından ve ölçme belirsizliklerinden kaynaklanmaktadır.    

 

 

 

             Şekil 3.2. Nu-Re değişiminin literatürdeki mevcut sonuçlar ile karşılaştırılması 

 

 

Silindir üzerinden olan kütle (nem) transferinin ölçüsü olan Sh sayısının Re sayısına 

olan bağımlığı Şekil 3.3‟te görülmektedir. Elde edilen sayısal değerlere bağlı olarak   

 

𝑆ℎ = 0.0528 𝑅𝑒0.728                 (3.2) 

 

korelasyonu elde edilmiştir. Bu ilişkiye ait belirleme katsayısı, R
2
=%99,91 olarak 

hesaplanmış olup, tanımlanan korelasyonun çok iyi bir ilişki düzeyine sahip olduğunu 

göstermektedir. Küt cisimler etrafındaki akışta ortaya çıkan kütle transferinin duyarlı bir 
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şekilde ölçülmesi oldukça zor bir konu olduğundan, bu konu ile ilgili detaylı deneysel 

çalışma sayısı sınırlıdır. Isı ve kütle transferi arasındaki analojiye dayalı olarak önerilen bir 

bağıntı Incropera [5]‟da yer almaktadır. Buna göre bir silindir üzerinden çapraz hava 

akışında ortalama Nu sayısı için önerilen 𝑁𝑢 = 𝐶𝑅𝑒𝐷
𝑚𝑃𝑟 1/3  bağıntısı ile benzerlik 

kurularak Nu sayısı yerine Sh ve Pr sayısı yerine de Sc sayısı yazılarak kütle transferindeki 

Sh sayısı için 

 

 𝑆ℎ = 𝐶𝑅𝑒𝐷
𝑚𝑆𝑐 1/3                 (3.3) 

 

bağıntısının kullanılabileceği ifade edilmektedir. Burada yer alan sabitler Tablo 3,1‟de 

verilmiştir. 

 

  Tablo 3.1. Denklem 3.3‟te yer alan c ve m katsayıları 

ReD C m 

0.4 – 4 0.989 0.330 

4 – 40 0.911 0.385 

40 – 4000 0.683 0.466 

4000 – 40000 0.193 0.618 

40000 – 400000 0.027 0.805 

     

 

Bu çalışmada silindir etrafındaki akışta kütle transferi için sayısal olarak elde edilmiş olan 

korelasyon bağıntısı Şekil 3.3‟te görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi her iki arasında 

belirgin bir fark olmasına karşın değişim karakterleri aynıdır. Bu farklılığın altında 

deneysel belirsizlikler, yüzey pürüzlülüğü ve türbülans şiddeti gibi parametreler arasındaki 

farklılıklar yatmaktadır.      
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        Şekil 3.3. Sh-Re değişiminin literatürde mevcut sonuç ile karşılaştırılması 

 

 

3.1.2. Giriş Havası Sıcaklık ve Neminin Kütle ve Isı Transferine Etkisi 

 

Çalışma kapsamında giriş sınırındaki hava sıcaklık ve nem değerlerinin silindir 

yüzeyinden olan ısı ve kütle transferi üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Zira kurutma 

teknolojisinde, kurutucu akışkan olarak havanın sahip olduğu termodinamik özelliklerin ısı 

ve kütle transferinin en ideal değerinin belirlenmesi açısından önemi vardır.  Sayısal 

incelemede çalışmada göz önüne alınan her bir Re sayısı için sıcaklık ve bağıl nem 

değiştirilerek silindir yüzeyindeki ısı ve kütle transferine ait Nu ve Sh sayıları sayısal 

olarak hesaplanmıştır. Çalışmada giriş sınırındaki hava sıcaklığı ile sabit tutulan yüzey 

sıcaklığı arasındaki ∆T sıcaklık farkı ve giriş sınırındaki hava için % olarak bağıl nem 

değeri inceleme parametresi olarak göz önüne alınmıştır.  

Şekil 3.4‟te giriş havası ve yüzeyin aynı sıcaklıkta olması durumu için üç farklı 

bağıl nem değerinde Sh-Re değişimleri görülmektedir. Değişimlerden de görüldüğü gibi, 

giriş havası nem değerinin silindir yüzeyinden olan kütle transferine etkisinin, giriş 

havasının Re sayısının kütle transferine etkisine oranla oldukça az olduğu görülmektedir. 

Her bağıl nem için artan Re sayısı ile Sh sayısı düzgün bir şekilde artmaktadır. 
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Giriş sınırındaki hava sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı arasındaki ∆T = 10
o
C ve ∆T = 

20
o
C sıcaklık farkları için Sh-Re değişimleri Şekil 3.5 ve Şekil 3.6‟da görülmektedir. 

Sıcaklık farkının olmadığı duruma benzer şekilde belirli bir sıcaklık farkı olması 

durumunda da yüzeyden olan kütle transferinin bu çalışmada kullanılan sıcaklık ve bağıl 

nem değerleri için giriş havasına nemine, bağımlılığının oldukça az olduğu görülmektedir. 

Yine artan Re sayısı ile kütle transferinin artmakta olduğu şekiller üzerinde görülmektedir.  

 

 

 

 Şekil 3.4. ∆T = 0
o
C‟da farklı giriş bağıl nem değerleri için Sh-Re ilişkisi 
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    Şekil 3.5. ∆T = 10
o
C‟da farklı giriş bağıl nem değerleri için Sh-Re ilişkisi 

 

 

 

    Şekil 3.6. ∆T = 20
o
C‟da farklı giriş bağıl nem değerleri için Sh-Re ilişkisi 
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Öte yandan belirli bir bağıl nem değerine sahip giriş sınırındaki hava sıcaklığı ile 

yüzey sıcaklığı arasındaki farkın (∆T) artması ile birlikte yüzeyden olan kütle transferinin 

hafifçe azalmakta olduğu görülmüştür (Tablo 3.2). Aynı bağıl nem değerinde kalmak 

koşulu ile giriş havasındaki sıcaklık artışı, giriş havasının özgül nem değerinin de artması 

anlamına geleceğinden, daha yüksek özgül nem değerine sahip havaya silindirden olan 

kütle transferinin düşme eğilimi göstermesi doğal bir sonuç olup, çalışmadan elde edilen 

bulguları doğrulamaktadır.   

 

Tablo 3.2. Çalışmada göz önüne alınmış olan bağıl nem, sıcaklık farkı ve Re sayısına göre 

       elde edilen Sh değerleri  

Re 

Sh 

 = % 40  = % 60  = % 80 

∆T =0
o
C ∆T =10

o
C ∆T =20

o
C ∆T =0

o
C ∆T =10

o
C ∆T =20

o
C ∆T =0

o
C ∆T =10

o
C ∆T =20

o
C 

1000 8.247 8.153 8.044 8.2612 8.1312 8.0131 8.2505 8.113 7.960 

5000 25.013 24.860 24.692 25.047 24.856 24.674 25.043 24.838 24.642 

10000 43.861 43.542 43.062 43.776 43.426 42.901 43.790 43.294 42.80 

15000 59.047 58.480 57.684 58.849 58.205 56.722 58.517 58.231 57.410 

20000 72.282 71.544 70.786 72.190 71.428 70.536 72.126 71.369 70.301 

 

 

Tablo 3.2‟de de görüldüğü gibi; her bir bağıl nem değerinde artan sıcaklık farkları 

ile birlikte Sh sayılarında görülen düşme, bütün Re sayılarında yaklaşık olarak aynı 

düzeydedir. Bu bulgu; cisimden olan kütle transferinin artan Reynolds sayısı ile çok açık 

bir şekilde artmakta olduğunu göstermesinin yanı sıra, giriş havasındaki yüksek bağıl nem 

değerinin her sıcaklıkta kütle transferini az da olsa düşürmekte olduğunu da 

göstermektedir.  

Silindir etrafındaki akışta silindir yüzeyinden olan kütle transferi ile ısı transferi 

arasında yakın bir ilişki vardır. Akışkan ve yüzey arasında sıcaklık farkının bulunduğu 

durumda ortaya çıkan kütle transferi ile birlikte taşınım yoluyla ısı transferi de 

gerçekleşmektedir. Ayrıca ısı ve kütle transferini ortaya çıkaran parametreler arasında 
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analoji kurularak benzer bağıntılar geliştirilmiştir. Dolayısıyla ısı ve kütle transferi 

arasında yakın bir ilişki söz konusudur.  Şekil 3.7‟de  ∆T = 10
o
C için farklı bağıl nem 

değerlerinde Nu sayısının Re sayına göre olan değişimleri görülmektedir. Değişim 

grafiğinde de görüldüğü gibi 10
o
C sıcaklık farkı için giriş havasının bağıl nem değerinin ısı 

transferi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Kayda değer bulgu olarak sadece bilinen bir 

davranış olarak artan Re sayısına bağlı olarak Nu sayısının artmakta olduğu söylenebilir. 

Giriş havası sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı arasında ∆T = 20
o
C fark için olan Nu-Re 

ilişkisi Şekil 3.8‟de görülmektedir. Sıcaklık farkının büyümesi sadece yüksek Re 

sayılarında nemin az da olsa ısı transferinde etkisinin olduğunu göstermektedir. Nitekim 

değişim eğrileri göstermektedir ki; örneğin Re=20000‟de %40 bağıl nemdeki hava için 

olan Nu sayısı, %80 bağıl nemdeki hava için olan değere göre daha düşüktür.  Bu 

davranışın nedeni; havanın azalan bağıl nemi nedeniyle cisimden havaya olan kütle 

transferinin artma eğilimi göstermesi ve bu şekilde yüzeyden gizli ısının çekilmiş 

olmasıdır. Sonuçta havadan cisme olan net ısı transferi; havadan cisme geçen önemli 

miktarda ısıdan, cisimden tekrar havaya kütle transferi yoluyla geçen çok az bir kısım 

miktarın farkı ile hesaplanmış olur.  
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       Şekil 3.7. ∆T = 10
o
C‟da farklı giriş bağıl nem değerleri için Nu-Re ilişkisi 

 

 

 

         Şekil 3.8. ∆T = 20
o
C‟da farklı giriş bağıl nem değerleri için Nu-Re ilişkisi 
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Titreşimsiz durum için olan ısı transferine ait bulgular topluca Tablo 3.3‟de görülmektedir. 

Burada her bir bağıl nemde hava ve yüzey arasındaki sıcaklık farkı değişiminin etkisi 

görülmektedir. Buna göre bütün Re sayılarında artan sıcaklık farkı ile ısı transferi de doğal 

bir sonuç olarak artmaktadır. Bu artış özellikle yüksek Re sayılarında biraz daha belirgin 

olmaktadır.  

  

 

    Tablo 3.3. Çalışmada göz önüne alınmış olan bağıl nem, sıcaklık farkı ve Re sayısına 

                      göre elde edilen Nu değerleri       

Re 

Nu 

 = % 40  = % 60  = % 80 

∆T =10
o
C ∆T =20

o
C ∆T =10

o
C ∆T =20

o
C ∆T =10

o
C ∆T =20

o
C 

1000 10.540 10.643 10.591 10.749 10.660 10.858 

5000 31.207 31.637 31.455 32.062 31.697 32.488 

10000 54.622 55.161 54.903 55.776 55.215 56.394 

15000 85.524 87.130 85.987 88.00 86.795 89.388 

20000 106.010 108.329 106.824 109.682 107.642 111.044 

 

 

 Giriş koşullarının akış alanı üzerindeki etkisi Şekil 3.9 ve 3.10‟da görülmektedir. 

Şekil 3.9‟da yer alan iki farklı akış alanı, Re=1000 ve  = %60 giriş bağı nemi için hava ve 

cisim arasındaki sıcaklık farklarının sıcaklık alanı üzerindeki etkisini göstermektedir. 

Şekilde de görüldüğü gibi iz bölgesindeki sıcaklık eş eğrileri arasında belirgin bir fark 

ortaya çıkmamaktadır. 
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 Şekil 3.9. Re = 1000,  = %60 ve (a) ∆T = 10
o
C, (b) ∆T = 20

o
C giriş koşullarında akış  

   alanındaki anlık sıcaklık eş çizgileri 

 

 Şekil 3.10‟da ise Re=1000 ve  = %60 giriş bağıl nemi için, hava ve cisim 

arasındaki sıcaklık farklarının akış alanındaki bağıl nem dağılımı üzerindeki etkisi 

görülmektedir. Buradaki yapı; Tablo 3.2‟de verilmiş olan bulgular ile uyumlu olarak, 

düşük sıcaklık farkında akış alanındaki bağıl nemin, yüksek sıcaklık farkındaki bağıl neme 

göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.   

 

 

 

 Şekil 3.10. Re = 1000,  = %60 ve (a) ∆T = 10
o
C, (b) ∆T = 20

o
C giriş koşullarında akış  

        alanındaki anlık bağıl nem eş çizgileri 
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3.2. Titreşimli Akış 

 

Dairesel kesitli silindir etrafındaki akışta silindir arkasındaki bölgede Re sayısına 

bağlı olarak frekansı değişen periyodik bir akış yapısının ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Titreşimli silindir etrafındaki akış için yapılan deneysel çalışmalarda silindirin titreşime 

maruz kalmasının, silindirin arkasında oluşan akış yapısını etkilediği görülmüştür. 

Silindirin titreşim frekansının, silindir arkasında oluşan girdapların doğal frekansına 

ulaşması durumunda rezonans olayının gerçekleştiği görülmüştür. Literatürde “kilitlenme 

etkisi” olarak adlandırılan bu olay sonucunda silindirin direnç kuvvetinin ani artış 

gösterdiği görülmüştür. Ayrıca rezonans frekansının üzerine çıkıldığında, silindir 

arkasındaki girdap yapısının, titreşim frekansından bağımsız olarak doğal frekansında 

kalmakta olduğu gözlenmiştir. Yapılmış bir deneysel çalışmada; suya daldırılmış titreşimli 

bir silindir üzerinden gerçekleşen doğal ısı transferi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 

göstermiştir ki; titreşimli durumda silindir yüzeyinden gerçekleşen doğal ısı transferi % 

500 düzeyinde artmaktadır [16]. 

Bu tez çalışmasının ikinci aşaması olarak, literatürde konu üzerine yapılmış 

çalışmalar detaylı olarak değerlendirilip, titreşimli dairesel kesitli silindir etrafındaki akışta 

silindir yüzeyinden olan ısı ve kütle transferi incelenmiştir. Titreşimli silindir hareketi 

durumunda cisme bağlı sayısal ağ oluşturmanın zorluğu ve zaman alıcı olması göz önüne 

alınarak, silindirin enine titreşim hareketi, silindir sabit tutularak ve giriş havası için düşey 

hız bileşeninin 

 

  𝑣(𝑡) = 𝐴 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡),        𝜔 = 2𝜋𝑓𝑡               (3.5) 

 

şeklinde tanımlanması ile modellenmiştir (Şekil 3.11). Bu denklemde A titreşim genliği, ft 

titreşim frekansı ve t ise toplam akış zamanını ifade etmektedir. Bu şekilde yapılmış olan 

modelleme, pratikteki kurutma uygulamaları aşısından da daha kolay uygulanabilir 

olmanın yanı sıra daha ekonomiktir. Nitekim kurutma uygulamasına tabi tutulacak olan 

ürünlerin düşey yönde titreşimini sağlayacak bir sistem yerine, gelen kurutma havasına 

düşey doğrultuda bir titreşim vermek teknik olarak daha kolay ve ekonomik bir 
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uygulamadır. Bu nedenle bu çalışmada göz önüne alınmış olan titreşimli kurutma 

modellemesinden elde edilen sonuçlar pratiğe uygulanabilirdir.  

Çalışmada; giriş havasının düşey hız bileşeni için A genlik değerleri 𝑢0  , 3𝑢0/4, 

𝑢0/2, 𝑢0/4 ve ft frekans değerleri de 100, 250 ve 500 s
-1

 olarak alınmış ve bu değerlerin 

kombinasyonları ile sayısal sonuçlar elde edilmiştir. Öncelikle Re sayısının 5000, 10000 ve 

20000 değerleri için giriş havasının genlik ve frekansı değiştirilerek silindirin arkasında 

oluşan iz bölgesinin bu değişimden nasıl etkilendiği incelenmiştir.  

 

 

 

  Şekil 3.11. Dairesel silindir etrafındaki titreşimli akışa ait şematik görünüm. 

 

 

Silindir arkasındaki girdap hareketine ait boyutsuz frekansın titreşimli akışın frekansı 

ile olan ilişkisi Şekil 3.12‟de görülmektedir. Burada yer alan fgirdap,t/f oranı çalışmada 

titreşimli durum için elde edilmiş olan girdap frekanslarının titreşimsiz duruma ait girdap 

frekansına (Re=5000 için f =148 s
-1

) olan oranını göstermektedir.  

  

 
𝐴

 𝑓𝑡  𝐷
                  (3.6) 

şeklinde tanımlanan diğer boyutsuz parametre ise titreşim parametreleri arasında 

tanımlanan bir sayı olup, A titreşim genliğinin, ft titreşim frekansı ve D silindir çapının 
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çarpımına olan oranı şeklinde tanımlanmıştır. Şekil 3.12‟de yer alan değişimler 

göstermektedir ki; çalışmada göz önüne alınan Re sayılarının hepsinde A/(ftD)3.5 değeri 

civarında fgirdap,t/f boyutsuz frekansları maksimum değerlerini almaktadır. Daha sonra ani 

bir düşüş gösteren boyutsuz frekans, A/(ftD)‟nin artan değerlerinde sabit kalma eğilimi 

göstermektedir. Boyutuz girdap frekansının düşük değerler alarak sabit kalma eğilimi 

göstermesi akış alanındaki girdaplı iz bölgesinin, hem zayıfladığını hem de titreşim 

parametrelerinden bağımsız olmaya başladığını göstermektedir. Diğer bir deyişle; akış 

alanı klasik yapısının dışına çıkarak farklı bir yapıya dönüşmektedir. Silindir etrafındaki 

titreşimli akışta boyutsuz girdap frekansında ortaya çıkan bu davranışın, sonraki alt 

bölümlerde de incelendiği gibi cisim ve akış arasındaki ısı ve kütle transferi üzerinde de 

önemli ölçüde etkili olduğu görülmüştür.  

 

 

 

          Şekil 3.12. Titreşimli akışta boyutsuz girdap frekansının A/ft D ile değişimi 

 

 

Re=5000‟de bu çalışmada göz önüne alınmış olan frekanslar ve genlikler ile elde 

edilmiş olan çeşitli A/(ftD) değerleri için olan anlık akım çizgileri ve titreşimsiz duruma ait 
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anlık akım çizgileri Şekil 3.13‟de görülmektedir. Silindir etrafındaki titreşimli akışa ait 

anlık akım çizgileri Şekil 3.12‟deki davranış ile birlikte değerlendirildiğinde; girdap 

frekansının titreşimsiz duruma ait frekansın altına düştüğü (fgirdap,t/f1) ve boyutsuz A/(ftD) 

parametresinin 7‟den büyük değer almaya başladığı bölgede akışın yapısı tamamen 

değişmektedir. Bu bölge yüksek genlikli ya da düşük frekanslı titreşimli akışa karşılık 

gelmekte olup, akış alanı cisimden ayrılan girdaplı yapının dışında bir yapıya 

dönüşmektedir. Aynı değerlendirme Re=10000 için titreşimsiz duruma ait girdap ilerleme 

frekansının 335 s
-1

 olduğu akış için de yapılabilir.   

 

 

 

 Şekil 3.13. Re =5000 için çeşitli A/(ft D) değerindeki anlık akım çizgileri  

 

 

Benzer şekilde Re=20000 için elde edilen akım çizgilerine ilişkin bulgular 

göstermektedir ki; bu akışta 715 s
-1

 olan titreşimsiz akışa ait girdap ilerleme frekansının 

altında kalan titreşim frekanslarında ((fgirdap,t/f1 ve A/(ftD)7 bölgesinde) iz bölgesinin 

yapısı titreşimsiz duruma göre çok daha farklı bir yapıya dönüşmektedir (Şekil 3.14).  

 

 

 

   Şekil 3.14. Re =20000 için çeşitli A/(ft D) değerindeki anlık akım çizgileri  
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ft = 100 için titreşimli ve titreşimsiz akışlarda sıcaklık alanları arasındaki niteliksel 

yapı farkının oldukça belirgin olduğu Şekil 3.15‟te görülmektedir. Bu davranış titreşim 

frekansına bağlı olarak akıştaki sıcaklık alanının önemli ölçüde değişmekte olduğunu 

göstermektedir. Benzer şekilde akış alanındaki bağıl nem dağılımı da gelen akışın 

titreşiminden önemli ölçüde etkilenmektedir (Şekil 3.16). 

 

 

 

 Şekil 3.15. Re=5000, ∆T = 20
o
C ve = %80 için (a) titreşimsiz, (b) ft = 100 titreşimli  

        akışların sıcaklık eş çizgileri 

 

 

 

Şekil 3.16. Re=5000, ∆T = 20
o
C ve = %80 için (a) titreşimsiz, (b) ft = 100 titreşimli  

        akışların bağıl nem eş çizgileri 
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3.2.1. Titreşimli Akışın Isı Transferine Etkisi 

 

Çalışmada göz önüne alınan genlik ve frekans gibi titreşim parametrelerinin çeşitli 

kombinasyonları ile oluşturulan akış düzenlemeleri için akıştan silindire olan ısı transferine 

ait genel ortalamalı Nu sayıları hesaplanmıştır. Titreşimli silindir yüzeyinden hesaplanan 

genel ortalamalı Nu değerleri, titreşimsiz silindir yüzeyinde hesaplanmış olan Nu değerleri 

ile karşılaştırılarak ısı transferinde gerçekleşebilecek iyileşme belirlenmiştir. Bu amaçla 

silindir yüzeyindeki genel ortalamalı Nu sayıları ile boyutsuz A/(ftD) parametresi 

arasındaki ilişkiler belirlenmiş ve grafikler üzerinde gösterilmiştir. 

Çalışmada ayrıca silindir etrafındaki titreşimli akışta; akışkan ve yüzey sıcaklıkları 

farkı ∆T ve giriş havası bağıl nemi ϕ‟nin silindir yüzeyindeki genel ortalamalı Nu 

sayılarına olan etkisi araştırılmıştır. Re sayısının 5000 değeri için bu amaçla yapılan sayısal 

hesaplamalarda, akışkan ve yüzey sıcaklık farkı ∆T=20
o
C ile giriş havası bağıl neminin 

%40 ve %80 değerleri kullanılmıştır. Şekil 3.17„de Re=5000 için Nu sayısının boyutuz 

A/(ftD) parametresi ile olan değişimi görülmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi yüksek 

bağıl neme sahip giriş havası için bütün boyutsuz A/(ftD) değerlerindeki ısı transferi, 

önceki bölümde de ifade edildiği gibi, titreşimsiz akıştaki gibi daha yüksektir. Düzensiz bir 

davranış gösteren bu değişim grafiği; çalışmada incelenen aralık için boyutsuz A/(ftD) 

sayının 3.5 ve 8.6 değerleri civarında Nu sayısının maksimum değerler aldığını ve 

A/(ftD)=2.2 civarında ise titreşimsiz durumun da altında kalan bir Nu değerinin elde 

edildiğini göstermektedir.   
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                   Şekil 3.17. Re=5000, ∆T = 20
o
C ve iki farklı bağıl nem için Nu sayısının  

                değişimleri  

 

 

Şekil 3.17‟de görülen değişim Şekil 3.12 ile birlikte değerlendirildiğinde; Nu 

sayısının en yüksek değer aldığı ve dolayısıyla ısı transferinin en yüksek değer aldığı 

A/(ftD)=3.5 değerinin, aynı zamanda boyutsuz girdap frekansının da en yüksek değer aldığı 

yere karşılık geldiği açıkça görülmektedir. A/(ftD)=8.6 değeri önceden de ifade edildiği 

gibi akış alanının zayıf (düşük frekanslı) girdaplı ve farklı bir yapıya dönüştüğü bir yere 

karşılık gelmekte olup, buradaki ısı transferi girdap caddesinin karakterinden bağımsız 

olarak iyileşmektedir. Yüksek A/(ftD) değerlerinde gelen akış, silindir yüzeyinden yüksek 

düşey hıza sahip olarak geçeceğinden silindir yüzeyindeki ısıl sınır tabaka kalınlığı önemli 

ölçüde azalacak ve dolayısıyla ısı transferi de önemli ölçüde artacaktır. Ancak gelen akışı 

yüksek genlikli olarak hazırlamak ve bu şekilde silindire göndermek pratik ve teknik 

zorluklar taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada silindir arkasındaki girdap hareketinin en 

yüksek frekansa sahip olduğu durumda en yüksek ısı transferinin ortaya çıktığı göz önüne 

alınmıştır. Gerçekten de yüksek frekanslı girdap hareketi nedeniyle silindirden kopmakta 

olan girdapların ayrılma noktalarının (Şekil 3.18.), silindir yüzeyindeki yerinin değişme 

frekansı da artacağından, akış ve silindir arasındaki ısı geçişini iyileştirecek şekilde yüksek 
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sıcaklık farkı da (sıcaklık gradyanı) sürekli korunmuş olacaktır. Bu sayede ısı transferinin 

iyileşmesi de doğal bir sonuç olarak ortaya çıkacaktır.    

 

 

Şekil 3.18. Girdap frekansındaki artmanın ayrılma noktalarının yer  

                         değiştirme frekansına olan etkisi 

 

 

Şekil 3.19‟da Re=10000 için elde edilen bulgular görülmektedir. Buradaki değişim 

davranışı da yine göstermektedir ki; A/(ftD)=3.5 değerinde görülen yüksek ısı transferi 

Şekil 3.12‟de görülen en yüksek girdap frekansına noktasına karşılık gelmektedir. Bu 

nedenle Re=5000 için olan değerlendirme burada da geçerlidir. Burada A/(ftD)=7 civarında 

görülen yüksek Nu değeri Şekil 3.12‟de de görülen zayıf girdaplı akış bölgesine karşılık 

gelmektedir. Burada ısı transferinde görülen iyileşme; girdaplı yapının yerini yine silindir 

etrafından yatay yöndeki geçişin yanı sıra düşey yönde de etkili olarak geçmekte olan 

akışın almasından kaynaklanmaktadır.       
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          Şekil 3.19. Re=10000, ∆T = 20
o
C ve ϕ = %60 için Nu sayısının değişimi 

 

 

Şekil 3.20‟de görülen değişim Re=20000 için akış ve silindir yüzeyi arasındaki ısı 

transferinde tamamen titreşimli akışa ait parametrelerin etkili olduğunu ve cisim 

arkasındaki girdaplı yapının ısı transferi üzerinde fazla etkili olmadığını göstermektedir.  

 

 

 

     Şekil 3.20. Re=20000, ∆T = 20
o
C ve ϕ=%60 için Nu sayısının değişimi 
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3.2.2. Titreşimli Akışın Kütle Transferine Etkisi 

 

Titreşimli akışın silindirden olan kütle transferi üzerindeki etkisi, kütle transferi 

parametresi Sherwood (Sh) sayısının çalışmada göz önüne alınan parametrelere olan 

bağımlılığı ile incelenmiştir. Şekil 3.21‟de görülen değişim; Re=5000 değerindeki ve akış 

ile silindir arasında sıcaklık farkının bulunmadığı titreşimli akış için silindirden olan kütle 

transferinin A/(ftD) oranına bağlı olan davranışını göstermektedir. Burada vurgulanması 

gereken nokta Şekil 3.21‟deki ∆T=0
o
C için olan kütle transferi değişiminde ısı transferinin 

herhangi bir rolünün bulunmadığıdır. Öte yandan ısı ve kütle transferi mekanizmaları 

arasındaki yakın benzerliğe bağlı olarak, kütle transferi de beklendiği gibi silindir 

etrafındaki titreşimli akıştaki ısı transferi ile aynı davranışı göstermektedir. Burada ısı 

transferi değişiminden olan farklılık sadece bağıl neme bağlı olarak kütle transferinin ısı 

transferinden biraz daha farklı bir davranış göstermesidir. Şekilde de görüldüğü gibi; 

A/(ftD)=3 civarında ve 4A/(ftD)6.5 aralığındaki titreşimli akışta Sh sayısı, yüksek bağıl 

nemli akışa göre düşük bağıl nemli akışta biraz daha yüksek değerler almaktadır. Bunun 

dışındaki bölgelerde akışın bağıl neminin kütle transferi üzerinde önemli bir etkisinin 

olmadığı görülmektedir. 
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   Şekil 3.21. Re=5000, ∆T=0
o
C ve iki farklı bağıl nem için Sh sayısının değişimleri 

 

 

Şekil 3.21, Şekil 3.12 ile birlikte değerlendirildiğinde görülmektedir ki; Sh sayısının 

minimuma düştüğü A/(ftD)=2 noktası, silindir arkasındaki girdapların frekansının 

titreşimsiz durumdaki değerin altına düştüğü yere karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 

A/(ftD)=2 değerinde silindir yüzeyinden olan ayrılma noktalarının yer değiştirme frekansı 

da en az değerine düşmekte ve kütle transferi de titreşimsiz durumun altına inmektedir. 

Şekil 3.21‟deki davranış ile anlaşılmaktadır ki; yaklaşık olarak girdap frekansının en 

yüksek olduğu A/(ftD)=3 civarında ısı transferine benzer şekilde kütle transferi de en 

yüksek değerini almaktadır.   

Re=5000 değerindeki titreşimli akışta, silindir ve akış arasında 20
o
C sıcaklık farkının 

olduğu duruma ilişkin Sh sayısı değişimi Şekil 3.22‟de görülmektedir. Buradaki değişimin 

Şekil 3.21 ile kıyaslanmasından görülmektedir ki; Sh sayısının en yüksek değer aldığı yer 

A/(ftD)=3.5 noktasına doğru kaymakta ve ϕ=%40 için değeri 0
o
C sıcaklık farkına göre 

32‟den 35 değerine çıkmaktadır. Burada ϕ=%40 için maksimum değerdeki artışın nedeni;  

yüksek frekansla titreşen ayrılma noktalarının bulunduğu bölgede, iyice bozulan ısıl sınır 

tabaka içerisinde artan sıcaklık gradyanından kaynaklanan buharlaşmanın (gizli ısı 

transferi)  kütle transferine katkı sağlamasıdır. Bunun dışında 0
o
C ve 20

o
C sıcaklık farkları 
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için olan Sh değişimleri aynı davranışı göstermektedir. Buradaki davranıştan yine Sh 

sayısının en yüksek değerini, en yüksek girdap frekansına karşılık gelen A/(ftD)=3.5 

değerinde almakta olduğu ve dolayısıyla kütle transferinin yukarıda da açıklanan 

mekanizmaya bağlı olarak maksimum değer aldığı anlaşılmaktadır. 

 

 

 

  Şekil 3.22. Re=5000, ∆T=20
o
C ve iki farklı bağıl nem için Sh sayısının değişimleri 

 

 

Şekil 3.23 ve 3.24‟te sırasıyla Re=10000 ve Re=20000 için ve ∆T =20
o
C ve ϕ=%60 

giriş değerlerine sahip olan titreşimli akışlara ait Sh sayılarının değişimleri görülmektedir. 

Buradaki değişimler Nu sayısının değişimlerini gösteren Şekil 3.19 ve 3.20 ile aynı 

davranışı göstermektedir. Dolayısıyla yukarıda ısı transferi için yapılmış olan 

değerlendirmeler kütle transferi için burada da yapılabilir.     
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    Şekil 3.23. Re=10000, ∆T =20
o
C ve ϕ=%60 için Sh sayısının değişimi 

 

 

 

  Şekil 3.24. Re=20000, ∆T =20
o
C ve ϕ=%60 için Sh sayısının değişimi 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

 Silindir etrafındaki titreşimli akışın sayısal olarak modellenmiş olduğu bu çalışma 

kapsamında FLUENT 6. yazılımı kullanılarak, silindir ile akış arasındaki ısı ve kütle 

transferi incelenmiştir. Kato-Launder iyileştirmeli k- ve düşük Re sayılı k- modellerinin 

kullanıldığı çalışmada sonlu hacim yöntemine göre elde edilmiş olan bulgular 

değerlendirilmiştir. Titreşimsiz akış için literatürde mevcut olan deneysel sonuçlar ile 

sunulan çalışmadan elde edilen sonuçlar kıyaslanmış ve iyi bir uyum elde edilmiştir. Bu 

noktadan hareketle deneysel olarak çalışılması belirli zorluklar taşıyan titreşimli akışın ısı 

ve kütle transferi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre: 

1. Titreşimsiz akış için akıştan silindire olan ısı transferi için elde edilmiş olan 

bulgulara göre geliştirilmiş olan 𝑁𝑢 = 0.048 𝑅𝑒 0.776  korelasyonu literatürde 

mevcut diğer sonuçlar ile iyi bir uyum içerisindedir.  

2. Silindir etrafındaki titreşimsiz akış için ıslak yüzeyli ve sabit sıcaklıktaki 

silindirden akışa olan kütle transferi için geliştirilmiş olan 𝑆ℎ = 0.0528 𝑅𝑒0.728   

korelasyonu literatürde yer alan genel bağıntıya uygun bir davranış göstermektedir. 

3. Titreşimsiz akışta silindirden olan kütle transferi, akış ve silindir arasında 

çalışmada göz önüne alınmış olan 0
o
C, 10

o
C ve 20

o
C sıcaklık farkları için sıcaklık 

farkına ve akışkanın  bağıl nemine oldukça az bağımlıdır.  

4. Titreşimsiz akışta akıştan silindire olan ısı transferinin; çalışmada göz önüne 

alınmış olan sıcaklık farkları ve bağıl nem değerleri için, düşük Re sayılarında 

sıcaklık farkına ve bağıl neme bağlı olmadığı, ayrıca yüksek Re sayılarında yüksek 

nemin ısı transferini çok az artırmakta olduğu görülmüştür. 

5. Silindir etrafındaki titreşimli akışta; silindir yüzeyinden koparak ilerleyen 

girdapların, titreşim parametreleri arasında tanımlanmış olan A/(ftD) parametresinin 

yaklaşık 3.5 değeri civarında bütün Re sayıları için en yüksek frekans değerine 

ulaşmakta olduğu belirlenmiştir. 

6. Titreşimli akışta yaklaşık olarak A/(ftD)78 aralığında silindir arkasındaki iz 

bölgesindeki girdap caddesinin zayıflamakta olduğu (düşük frekanslı) ve buradaki 
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girdap hareketinin titreşim parametrelerinden bağımsız olmaya başladığı 

belirlenmiştir. 

7. Titreşimli akışta ısı transferinin silindir arkasındaki girdap frekansının maksimum 

değere sahip olduğu A/(ftD)=3.5 değeri civarında en yüksek değere ulaştığı 

belirlenmiştir. 

8. Titreşimli akışta A/(ftD)’nin 3.5’ten daha yüksek değerlerinde görülen ikinci bir ısı 

transferi artışının, silindir etrafından yatay yöndeki geçişin yanı sıra düşey yönde de 

etkili olarak geçmeye başlayan olan akışın silindir yüzeyindeki ısıl sınır tabakayı 

inceltmesinden kaynaklanmakta olduğu anlaşılmıştır.       

9. Titreşimli akışta silindirden akışa olan kütle transferinin ısı transferine tam bir 

benzerlik göstermekte olduğu ve yine A/(ftD)’nin 33.5 aralığındaki değerlerinde 

maksimum kütle transferinin ortaya çıkmakta olduğu belirlenmiştir.  

10. Titreşimli akışta Re=5000 ve ∆T=20
o
C sıcaklık farkı için, A/(ftD)=3.5 değerindeki 

titreşimde %40 bağıl nemli hava için olan kütle transferinin %80 bağıl nemli 

havaya göre yaklaşık %13 daha fazla olduğu hesaplanmıştır. 

11. Titreşimli akışta artan Re sayısının, belirli A/(ftD) değerlerinde kütle transferinin 

aldığı maksimum değerleri de çok önemli miktarda artırmakta olduğu görülmüştür. 

12. Bu çalışmada ele alınan inceleme parametrelerinin daha da artırılması ve farklı 

cisim geometrileri için de sayısal testlerin de yapılması ile pratik uygulamalar için 

gerekli olan teknik bilgiler üretilmelidir.   

13. Gıda, tekstil, sağlık vb. sektörlerde uygulaması bulunan kurutma işlemlerinde en 

yüksek performansı sağlayacak olan koşulların belirlenmesi amacıyla yeni sayısal 

modelleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.   

14. Bu çalışma sürecinde konu ile ilgili olarak literatürde yeterli deneysel verilerin 

bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle çalışmadan edilmiş olan sayısal sonuçların 

geçerli ve doğru olmalarını sağlayacak olan kıyaslamalar yapılamamıştır. Konu ile 

ilgili olarak yapılacak olan deneysel ısı ve kütle transferi çalışmaları literatüre çok 

önemli katkı sağlayacaktır.    
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