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GENİŞLETİLMİŞ MESSİNGER MODELİ İLE BUZ VE SU 

KALINLIKLARININ ZAMANA GÖRE BULUNMASI 

ÖZET 

Gün geçtikçe daha da yaygınlaşan hava taşımacılığında, buzlanma büyük bir sorun 

oluşturmaktadır. Buzlanma oluşumunun uçuş güvenliği açısından yarattığı tehlikenin 

yanında, istenmeyen ekonomik götürüleri de olmaktadır. Buzlanma, uçağın 

aerodinamik performansını olumsuz etkileyerek, kanadın oluşturduğu kaldırma 

kuvvetinin azalmasına neden olurken, sürükleme kuvvetini arttırıcı bir etki 

yapmaktadır. Uçak motoru girişinde buzlanma nedeniyle, içeri girecek hava 

debisinin azalması sonucu motor performansının azalmasına neden olabilmektedir. 

Buzlanmanın neden olduğu ağırlık artışı, uçak için gereken itki kuvvetinin artmasını 

gerektirecektir. Sensörlerde buz birikmesi sonucu oluşacak yanlış okumalar, telafisiz 

pilotaj hatalarına neden olabilmektedir ve kontrol yüzeylerinde oluşan buzlanma 

veya donma, uçağın stabilite ve kontrolünde sorunlar oluşmasına neden olabilir.  

Karşılaşılan bu çeşitli problemlerin yaşanmaması için, buzlanmanın giderilmesi veya 

önlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Tezde, buzlanmanın oluşumu ve 

etkileyen faktörler -sıvı su içeriği, gelen damlacıkların boyutu, serbest hava akış hızı, 

katı geometrinin boyutu, ortalama hava sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı- sonuçları ile 

açıklanmıştır. Buzlanma tipleri ve dereceleri detaylarıyla tanıtılmıştır ve günümüzde 

kullanılan buzlanma önleyici ve giderici sistemlerden bahsedilmiştir. 

Tezin amacı, Genişletilmiş Messinger Modeli kullanılarak, oluşacak buz ve su 

kalınlığının teorik olarak hesaplanmasıdır. Yöntem, buz birikimi durumunda her 

kontrol hacminde biriken buz ve su miktarının kütle ve enerji dengeleri denkliğinden 

oluşturulan denklemlerin başlangıç ve sınır koşulları aracılığıyla integrasyonu 

sonucu buz ve su kalınlıklarının zamana bağlı ifadelerini elde etmektir . Fortran 

programında kod yazılarak ve Runge-Kutta çözüm metodu kullanılarak, buz ve su 

kalınlığının zamana bağlı grafikleri elde edilmiştir. Elde edilen değişik hava 

sıcaklarına bağlı sonuçlar literatür ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ve 

gelecek çalışmalar için öngörülen bazı önerilerden bahsedilmiştir. 
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CALCULATION OF THE ICE AND WATER THICKNESS WITH THE 

TIME BY USING EXTENSION TO THE MESSINGER MODEL 

SUMMARY 

In air transportation, which is getting more widespread day by day, icing is a crucial 

problem. Besides the danger posed by the formation of icing in terms of flight safety; 

also, it has undesirable economic costs. While icing negatively affects the 

aerodynamic performance of the aircraft, it causes reduction of the lifting force that 

is created by the wing, and increasing the drag force. Aircraft icing may cause a 

decreasing engine performance as a result of the reduction in the air flow at the 

entrance of the aircraft engine. The increase in weight caused by icing will require a 

reduction in the thrust force required for the aircraft. Incorrect readings due to ice 

growth in the sensors can cause pilotage errors; also, frosting or freezing on the 

control surfaces can cause problems in aircraft stability and control. In order to avoid 

these various problems, studies are carried out to anti-icing and de-icing. 

In the thesis, the formation of icing and the influencing factors - liquid water content, 

size of incoming droplets, free air flow rate, size of solid geometry, average air 

temperature and surface temperature - are explained. The types and degrees of 

aircraft icing are introduced in detail and the anti-icing and de-icing systems are 

mentioned. 

The aim of the thesis is to calculate the ice and water thickness by using the 

Extension to the Messinger Model. The method is to obtain the time-dependent 

expressions of ice and water thicknesses as a result of the integration of the equations 

created by the mass and energy balances of the amount of ice and water accumulated 

in each control volume in case of ice accumulation through initial and boundary 

conditions. Time-based graphs of ice and water thickness were obtained by writing 

code in the Fortran program and using the Runge-Kutta solution method. The results, 

depending on the different air temperatures, obtained were compared with the 

literature. The results and some suggestions for future studies are mentioned. 
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1. GİRİŞ 

Buzlanma, aşırı soğumuş sıvıların varlığında ve çevre şartlarının da uygun olması 

sonucu havadaki buhar veya sıvı haldeki nemin soğuyarak yüzeyler üzerinde 

donmasıdır. Havacılıkta karşılaşılan bu problem, uçuş performansını olumsuz 

etkilediği için giderilmesi veya önlenmesi amacıyla araştırma konusu olmuştur. 

Geliştirilen bazı matematik modeller ve bunları temel alan algoritmalarla gerçekleşen 

simülasyonlar aracılığıyla buz kalınlığının hesaplanması gibi bazı temel veriler elde 

edilerek, buzlanma önleyici veya giderici çalışmalar verimli bir şekilde 

yapılabilmektedir. 

Tez kapsamında uçaklarda buzlanma oluşumunun temel tanımı yapılmıştır. 

Buzlanmayı etkileyen parametreler etkileriyle açıklanmış ve buzlanmanın yarattığı 

olumsuzluklara değinilmiştir. Görünüşleri, sıvı su içerikleri, yoğunlukları ve oluşum 

koşulları farklı özellikler gösteren buzlanma türleri üç ayrı başlık altında işlenmiştir. 

Uçuş güvenliği için diğer önemli bir kıstas olan buzlanma dereceleri dört grupta 

incelenmiştir. Diğer bir bölümde buzlanma giderici ve önleyici sistemlerin kullanım 

amaçlarından ve yaygın tiplerinden bahsedilmiştir. 

Buzlanma ile ilgili verilen bu genel bilgiler ardından, altıncı ve yedinci bölümde 

Genişletilmiş Messinger Modeli tanımlanarak kırağı ve camsı buz tipleri için buz ve 

-varsa- su kalınlığının zamana bağlı hesaplanması ayrıntıları ile açıklanmıştır. 

Messinger’ın 1953’te, termodinamik bir analiz sonucu oluşturduğu enerji dengesine 

dayanan model, Myers’in 2001 yılında yayınladığı makalesinde Genişletilmiş 

Messinger Modeli’i olarak çözümlenmiştir ve bu modeli temel alan bu tezde buz ve 

su kalınlığı zamana bağlı olarak elde edilmiş ve sonuçları irdelenerek literatür ile 

karşılaştırılmıştır. Benzer şekilde model, farklı yüzey ve hava sıcaklıkları şartlarında 

camsı buza geçiş kalınlığında olan değişimleri gözlemlemek amacıyla da çözülmüş 

ve çıktılar literatür ile tartışılmıştır. 
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1.1 Tezin Amacı 

Bu tezde, buz birikimi durumunda her kontrol hacminde biriken buz ve su miktarının 

kütle ve enerji dengeleri denkliğinden oluşturulan denklemlerin -başlangıç ve sınır 

koşulları aracılığıyla- integrasyonu sonucu, buz ve su kalınlıklarının zamana bağlı 

ifadelerini elde etmektir. Önemli parametreler olan buz ve su sıcaklık dağılımı 

profilleri ve camsı buza geçiş buz kalınlığı ve zamanı ifadeleri de ayrıca elde 

edilmektedir. Literatür ile karşılaştırma amacıyla değişik hava sıcaklıklarındaki buz 

ve su kalınlıkları, zamana bağlı olarak elde edilmektedir ve sonuçları irelenmektedir. 

Yüzey ve hava sıcaklığının farklı olduğu durumlardaki camsı buza geçiş kalınlığı 

değişimi ayrıca çözümlenmiş ve benzer şekilde literatür ile karşılaştırılarak 

tartışılmıştır. 

 

1.2 Literatür Araştırması 

Messinger (1953) çalışmasında; buzlanmaya maruz kalan yalıtılmış, ısıtılmamış bir 

yüzeyin denge sıcaklığını yöneten koşulların tam bir analizini sunmaktır. Analiz, 

Tribus (1949)’ın tezinde kısmen başlayan yaklaşıma dayanmaktadır ve bu çalışmanın 

geliştirilmiş halini içermektedir. Farklı rejimler için ısıtılmamış yüzeydeki buzlanma 

koşullarının sıcaklıklarını analiz etmiştir; grafik olarak alınan sonuçlarda yüzey 

sıcaklığının belirlenmesinin birçok değişkene bağlı olduğu kaydedilmiştir. Önemli 

bir çıktı olarak donma kesri; çarpan sıvının çarpma bölgesinde donan oranı olarak 

tanımlanmıştır (Messinger, 1953). 

Buz birikiminin önceden tahmin edilmesi amacıyla çeşitli bilgisayar programları 

geliştirilmiştir. LEWICE, Euler denklemlerinin çözümü ile sıkıştırılabilirlik etkilerini 

içeren iki boyutlu yüzeylerde buz büyümesini hesaplayarak buzlanmanın tahmini 

geometrisi çizdirebilir (Ruff ve Berkowitz, 1990; Potapczuk, 1992). ONERA'da 

geleneksel iki boyutlu kodlar kullanılarak tahmin edilemeyen aerodinamik 

bileşenlerin, buz birikimi şekillerinin hesaplanması için üç boyutlu bir buzlanma 

modeli geliştirilmiştir (Hedde ve Guffond, 1995). 

Messinger Modeli’nde, sıcaklığı denge sıcaklığında ayarladığı için buz 

oluşumundaki geçiş sıcaklığını yakalayamaz ve bu hesaplanan donma kesrinin, 
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gerçek değerinden küçük hesaplanmasına yol açar. Ayrıca buz ile su tabaklarının 

izotermal olduğu varsayımı, iki faz arası iletimin olmaması anlamına geldiği için, 

tahmin edilen buzlanma, oluşandan daima daha az olur. Myers (2001), Messinger’ın 

matematiksel modelini geliştirmiştir, öncelikle buz kalınlığını ardından su kalınlığı 

ve sıcaklık dağılımını numerik olarak hesaplamıştır. Myers ve Hammond (1999)’ın 

öncü çalışması, aşırı soğutulmuş bir sıvının varlığında buz büyümesi için tek boyutlu 

bir modelin Stefan problemi belirlenerek geliştirilir. Buz ve substrat arasında ısı 

transferi için bir model içeren daha önceki bu çalışma, başlangıçta buz veya hatta saf 

suyun gelişebileceği çözümlere izin verir. Myers ve diğ. (2002) çalışmalarını soğuk 

yüzey ve üç boyuta adapte ederek, runback etkiyi de dahil ederek basit bir metot 

geliştirmiştir, fakat akış halindeki su ICECREMO bilgisayar programı ile 

hesaplanabilmektedir. Cao ve Hou (2016) yaptıkları çalışmada; Myers modelini, bir 

uçak yüzeyinde üç boyutlu camsı buzlanmasının hesaplanması için iki kısmi 

diferansiyel denklem temel alınarak genişletilmiştir. Sayısal yöntem, bir kürenin ve 

süpürülmüş bir kanadın üç boyutlu tipik geometrilerindeki buz şekillerini 

hesaplamak için LEWIS bilgisayar programı ile uygulanılmıştır. Sang ve diğ. (2013) 

de, yazılarında hava şartlarına göre üç farklı buzlanma modelini farklı denklemleri 

baz alarak analiz etmiş ve üç boyutlu buz oluşumunun konfigürasyonlarını 

incelemişlerdir. 

Saeed (2003), yaptığı çalışmada buz birikmesini ve buzlanmayı önleyici simülasyonu 

elde etmek için kullanılan çeşitli modern matematiksel modellerin kısa bir 

açıklamasını vermektedir. Bu modelleri CANICE bilgisayar programında simüle 

ederek sonuçlarını deneysel veriler ve LEWIS bilgisayar programı sonuçları ile 

karşılaştırmıştır. 

Kong ve Liu (2012, 2014) çalışmalarında, aşırı soğutulmuş uçak buzlanması için 

buzlanma modeli geliştirerek ayrıntılı tanımlanır, buzlanma filmi ve buz şekli 

simülasyonu analizi yaparak Messinger modeli ile karşılaştırılır. 

Cao ve diğ. (2012), çalışmalarında uçak kanadındaki buz birikimini sayısal olarak 

simüle etmek için Euler iki fazlı akış teorisine dayanan bir yaklaşım geliştirilmiştir. 

Buz birikiminin termodinamik modeli, klasik Messinger modeline dayanmaktadır ve 

ısı transfer katsayısının hesaplanmasındaki pürüzlülük etkisini hesaba katmak için 

integral sınır tabaka yöntemi kullanılmıştır. 

Özgen ve Canıbek (2012a, 2012b) yayınlarında, sonlu kanatlarda ve düşük hızlı 

uçakların hava girişlerinde uçuş sırasında buz oluşumunu sayısal olarak 
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incelenmiştir. Çalışmanın termodinamik analizi Genişletilmiş Messinger Modeli 

kullanılarak geliştirilmiştir. Diğer bir çalışmaları olan, yüksek hızlı akışta uçuşun 

buzlanma oluşumuna etkisini modellerken benzer şekilde termodinamik analizi 

Genişletilmiş Messinger Modeli kullanılarak geliştirilmiştirler. Çalışmaları sonucu,  

sıkıştırılabilirliğin buzlanmada belirgin bir etki olduğunu ve tahminlerde hem buz 

kütlesini hem de buzlu bölgenin boyutunu etkilediğini gözlemlemişlerdir. Ayan ve 

Özgen (2018), yaptıkları yayında karışık fazlı durumda buz birikiminin simülasyonu 

üzerine çalışırken orijinal Messinger Modeli ile Genişletilmiş Messinger Modeli’nin 

çıktılarını karşılaştırmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2.  UÇAKLARDA BUZLANMANIN OLUŞUMU VE ETKİLERİ  

Buzlanma, havadaki buhar veya sıvı haldeki nemin soğuyarak yüzeyler üzerinde 

donmasıdır. Uçaklarda buzlanma, aşırı soğumuş sıvının uçuş sırasında uçağın kanadı 

veya denetim yüzeyleri üzerine birikmesidir ve mikro ölçekte başlar (Politovich, 

2003). Uçaklarda buzlanmanın olabilmesi için; uçak yüzeyinde sıvı halde suyun var 

olması, 0 ’nin altında atmosfer sıcaklığı ve 0 'nin altında uçak yüzey sıcaklığı 

gereklidir (Ünlü ve Durmaz Hilmioğlu, 2017). 

Suyun donma noktası 0 olmasına rağmen, atmosferdeki su her zaman bu sıcaklıkta 

donmaz ve genellikle aşırı soğutulmuş bir sıvı olarak bulunur. Bir uçağın yüzey 

sıcaklığı sıfırın altındaysa, atmosferdeki nem temasın hemen veya ikincil sonucu 

olarak buza dönüşebilir. Aşırı soğutulmuş su damlacıklarının büyüklüğü ve uçak 

yüzeyi etrafındaki hava akışının doğası, bu damlacıkların yüzeye ne ölçüde 

çarpacağını belirler. Buzlanmayı etkileyen parametreleri detaylandıracak olursak; 

sıvı su içeriği, birim metre küp içinde bulundurulan sıvı su miktarını temsil 

etmektedir ve oranı arttıkça oluşabilecek buz miktarı artmaktadır ayrıca benzer 

şekilde aşırı derecede soğumuş su damlacıklarının artışı buzlanmanın etkinliğini 

arttırır. Gelen damlacıkların boyutu; büyüdükçe atalet kuvvetleri de büyüyecek ve 

daha doğrusal bir yörüngeyi takip edebilecektir ve damlacık boyutu arttıkça 

buzlanmanın da etkinliği artacaktır. Serbest hava akış hızı arttıkça, ses altı hızlarda 

buzlanma miktarı artar. Katı geometrinin boyutunun artması ise buzlanmanın 

azalmasına neden olacaktır, örneğin küçük pervaneli uçaklarda buzlanma daha çok 

meydana gelmektedir. Buzlanma olabilmesi için gereken şartlarda da bahsedildiği 

gibi, ortalama hava sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı da buzlanmaya etkiyen 

parametrelerdir. 

Uçağın kanat, kuyruk yüzeyleri ve motor gibi parçaları üzerindeki buzlanma 

oluşumu uçuş güvenliği açısından tehlikeli bir durumdur. Oluşan buzlanma, uçağın 

aerodinamik performansını olumsuz etkileyerek, kanadın oluşturduğu kaldırma 

kuvvetinin azalmasına neden olurken, sürükleme kuvvetini arttırıcı bir etki 

yapmaktadır. Pitot-statik tüpü veya hücum açısı algılayıcısı gibi algılayıcılarda buz 
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birikmesi sonucu oluşacak yanlış okumalar, telafisiz pilotaj hatalarına neden 

olabilmektedir. Kanatçıklar gibi çeşitli denetim yüzeylerinde oluşan buzlanma veya 

donma, uçağın stabilite ve kontrolünde sorunlar oluşmasına neden olabilir. Uçak 

motoru girişinde buzlanma nedeniyle, içeri girecek hava debisinin azalması sonucu 

motor performansının ve itki kuvvetinin azalmasına neden olabilmektedir. 

Buzlanmanın neden olduğu ağırlık artışı, uçak için gereken itki kuvvetinin artmasını 

gerektirecektir (Özgen ve Canıbek, 2012a). 

Buzlanmanın neden olduğu tüm bu problemlerin yaşanmaması için, buzlanma 

önleyici veya giderici teknikler geliştirilmiştir. Oluşacak buzlanma tipi, sıcaklık 

dağılımı ve kalınlığı bilgisinin matematik modeller veya simülasyonlar ile tahmin 

edilmesi, geliştirilen bu tekniklerin verimliliğinin artmasını sağlamaktadır. 

.
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3.  BUZLANMA ÇEŞİTLERİ 

Uçaklarda buzlanma genellikle üç gruba ayrılır; kırağı buz, camsı buz ve karışık buz 

olarak adlandırılırlar. Görünüşleri, sıvı su içerikleri ve yoğunlukları bakımdan ayrılan 

bu buzlanma tipleri oluşum koşulları da farklı özellikler gösterir. 

3.1 Kırağı Buzlanma 

Aşırı soğutulmuş küçük su damlacıkları sıfırın altındaki sıcaklıkta bir yüzeyle temas 

ettiğinde hızla donarsa kırağı buz oluşur. Donan damlacıkların küçük olması ve 

neredeyse anında olan bu geçiş, küçük buz parçacıkları ve sıkışmış hava karışımının 

oluşturulmasına yol açmaktadır. Genellikle düşük hava hızı, düşük sıcaklık ve düşük 

sıvı su içeriği olan küçük boyutlu damlacıklar olduğunda görülür. Oluşan buzlanma 

kaba kristalli (kristalin yapısı nedeniyle kırılgandır) ve mattır. Uzaktan bakıldığında 

beyaz renkte görünür. Yüzeylere çok fazla tutunamayan kırağı buz, kanatlar üzerine 

yayılamaz ve dışa doğru keskin çıkıntılar halinde birikir. Buzlanmayı önleyici veya 

giderici sistemler kullanılarak giderilebilir. 

3.2 Camsı Buzlanma 

Camsı buz, sadece küçük bir kısmı hemen donan daha büyük aşırı soğutulmuş su 

damlacıkları ile oluşur. Geri kalan sıvı su ise geri akış (runback) hareketi yapar ve 

kademeli olarak donar. Daha ılık hava sıcaklığı, yüksek sıvı su içeriği ve yüksek 

hava hızı su damlacıklarının hemen donmasını zorlaştırmaktadır. Sonuçta oluşan 

buzlanma, nispeten az hava kabarcığı içerdiğinden şeffaf veya yarı saydamdır. 

Donma, suyun eşit bir şekilde dağılabileceği kadar yavaşsa, elde edilen şeffaf buz 

tabakasının saptanması zor olabilir çünkü damlacıklar büyüdükçe ve donma hızı 

yavaşladıkça, buzun şeffaflığı artar. 

Bazen, belirli sıcaklık ve damlacık boyutu kombinasyonları, hem üst hem de alt ön 

kenar yüzeylerinden çıkıntılarla birlikte ön kenarda çift koçboynuzu şeklinde 

buzlanma oluşmasına neden olabilir. Bu boynuzların, bir ön kenar boyunca geniş bir 

aralıkta çeşitli formlarda meydana geldiği gözlenmiştir ve camsı buzun kırağı 
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buzundan daha sağlam ve yoğun bir yapıya sahip olması nedeniyle, daha büyük 

boyutlara ulaşabilirler ve giderilmeleri oldukça zordur. Oluşturdukları şekil ve 

içerikleri sebebiyle deneysel olarak matematik modellerinin oluşturulması veya 

simüle edilmesi, kırağı buza göre daha zordur (Cao ve diğ., 2018). 

3.3 Karışık Buzlanma 

Karışık buzlanma camsı ve kırağı buzlanma türlerinin karışımı olarak tarif edilebilir. 

Normal koşullarda, uçakların buzlanması genellikle sabit buz şekli olmayan camsı ve 

kırağı buz karışımının bir özelliğine sahiptir, çünkü atmosferdeki sıvı su içeriği ve su 

damlası boyutu büyük ölçüde değişir. 
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4.  BUZLANMA DERECELERİ 

Uçaklarda buzlanma dereceleri dört grupta incelenebilir; iz, hafif, orta ve şiddetli 

olarak. Önem derecelerini belirlenmesinde en önemli parametreler sıvı su içeriği, dış 

hava sıcaklığı ve damlacık boyutudur. Sıvı su içeriğinin fazla olması, gövde üzerinde 

daha fazla sıvı birikmesine neden olacaktır ve daha ciddi koşullarla ilişkilidir. 

Damlacık boyutu, damlacık yarıçapı 50 m’yi aşana kadar, şiddetin belirlenmesinde 

sıvı su içeriği veya sıcaklık kadar önemli değildir. Bu nedenle, ılık (ancak aşırı 

soğutulmuş) sıcaklıklarda yüksek damlacık çapına sahip yüksek miktarda sıvı suya 

sahip ortamlar, uçakların buzlanması için en tehlikeli koşullara neden olacaktır 

(Politovich, 2003). 

4.1 İz Buzlanması 

En hafif buzlanma şeklidir, kanatların hücum kenarında beyaz bir çizgi olarak 

görünür. Buzlanmanın oluşum hızı, uçunum hızından çok az yüksektir. Buzlanma 

durumu bir saatten fazla sürmediği sürece, buzlanma koruyucu sistemlere genellikle 

ihtiyaç olmaz. 

4.2 Hafif Buzlanma 

Kanatların hücum kenarında görülen beyaz çizgi halindeki iz buzlanması 

genişlemeye başlar ve uçak performansını etkileyecek seviyeye ulaşır. Bir saatten 

uzun sürerse, uçuş güvenliğini tehlikeye sokar ve buzlanma önleyici veya giderici 

sistemler kullanılarak giderilmesi gerekir. 

4.3 Orta Buzlanma 

Kısa sürede yüksek miktarda buz birikimi oluşur, buzlanma önleyici veya giderici 

süreçlerin uygulanması gereklidir. Buz derecede buzlanmanın, uçuşa elverişlilik için 

45 dakikadan fazla sürememesi gerekir. Buzlanma koruyucu sistemler yoksa iniş 

yapılarak buzlar tehlikeli hava sahasından derhal temizlenmelidir. 
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4.4 Şiddetli Buzlanma 

Bu şiddetteki buzlanmanın varlığında, buzlanma giderici ve önleyici sistemler 

kullanılsa dahi,  yüksek hızdaki buz birikimi önlenemez. Bu sebeple uçağın 

rotasından vazgeçilerek yön veya irtifa değiştirilmesi ve en kısa sürede iniş yapılması 

gerekir. 
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5.  BUZLANMA ÖNLEYİCİ VE GİDERİCİ SİSTEMLER  

Uçaklar buzlanmaya karşı iki temel yolla korunabilir. Buzun, örneğin termal veya 

kimyasal yollarla oluşması (anti-icing) tamamen önlenebilir veya şişirilebilir körük 

veya çevrimsel ısı uygulaması durumunda olduğu gibi, tolere edilebilir bir kalınlığa 

sahip olmasına ve periyodik olarak çıkarılmasına (de-icing) izin verilebilir 

(Messinger, 1953). 

5.1 Buzlanma Önleyici Sistemler 

Uçaklarda buzlanmayı önlemek için; termal, elektrikli ve kimyasal buz önleme 

sistemleri kullanılmaktadır. Genellikle, buzlanma ihtimalinin olduğu yerler elektrik 

akımı ile ısıtılarak buzlanmanın önlenmesi sağlanır. Termal ısıtma olarak ise 

motordaki kompresörden sağlanan sıcak havanın dolaşımı ile kanat ve motor girişi 

gibi buzlanmaya karşı hassas ve kritik parçalar ısıtılabilir. Diğer bir buzlanma 

önleyici yöntem olan kimyasal buz önlemede ise buz önleyici sıvı, su karışımı veya 

sadece buz önleyici sıvı uçağa tatbik edilir. Buz önleyici sıvı olarak, izopropil alkol, 

etilen glikol veya alkol karışımları (sudan daha düşük kristalizasyon sıcaklığına sahip 

sulu çözeltili sıvılar) kullanılır (Ünlü ve Durmaz Hilmioğlu, 2017). Bu kimyasal 

maddelerin kullanımı uçak üzerindeki suyun donma noktasını düşürür, yüzeyi 

kayganlaştırarak yüzey üzerinde buz oluşumunu önler. 

5.2 Buzlanma Giderici Sistemler 

Buz önleyici sistemlerin kullanımı sonucu çözülen buzların, tekrar donup buz 

oluşturması ve uçuşu olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla ek olarak buzlanma 

giderici sistemler kullanılır. Özellikle kanat ve kuyruk yüzeylerinde, buz gidermenin 

buz önleyici sistemlerden daha efektif olduğu görülmektedir. Yüzeylere kauçuk 

kaplamalar yerleştirilir, tüplerden oluşan bu kaplama pnömatik sisteme sahiptir ve 

şişirilip indirilebilir. Böylece yüzeyde biriken buz tabakasının kırılması ve 
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uzaklaştırılması sağlanır. Pervaneli uçaklar gibi bazı uçaklarda ise, kaplamaların 

içinden geçen elektrik direnç telleri ile buzun eritilip uzaklaştırılması sağlanır. 

Günümüzde, buz tutmayan kaplamalardan tasarlanan uçaklar veya ultrasonik 

dalgaların kullanımı ile mekanik ve tahribatsız buz çözümü yapabilecek buz önleyici 

ve giderici yeni teknolojiler geliştirilmektedir.  
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6.  GENİŞLETİLMİŞ MESSİNGER MODELİ İLE BUZ VE SU 

KALINLIKLARININ ZAMANA GÖRE BULUNMASI 

Messinger Modeli, termodinamik bir analiz sonucu oluşturulan enerji dengesine 

dayanmaktadır. Model, buz birikimi durumunda her kontrol hacminde biriken buz 

miktarının kütle ve enerji dengeleri denkliğinden oluşturulur. Buz ve suyun yüzeyde 

birikimi esnasındaki ısı enerjisi kaybına karşılık, buz miktarındaki artış ile üretilen 

gizli ısı enerjisi kazancı oluşmaktadır (Messinger, 1953). 

 

Tablo 6.1: Semboller. 

 

 x ve ye 

arasındaki ısı 

taşınım 

katsayısı 

(W/m2K) 

 Sınır tabaka 

dışındaki hava 

hızı (m/s) 

 Birim zamanda 

birim yüzeyden 

geçen ısı akısı 

(W/m2) 

 

k Isı iletim 

katsayısı 

(W/mK) 

 Geri kazanım 

çarpanı 
 Artım 

fonksiyonu 

T Sıcaklık (K)  Kütlesel debi 

(kg/s) 

M Mach sayısını 

t Zaman (s) B(t) Buz kalınlığı  (m)  Ses hızı (m/s) 

 Entalpi 

(KJ/kg) 

h(t) Su kalınlığı (m) R Gaz sabiti 

(J/kgK) 

 Kütle geçiş 

katsayısı (m/s) 
 Buz sıcaklığını 

(K) 
 Özgül ısılar 

oranı 

 Sıcaklığa 

bağlı doyma 

basıncı 

fonksiyonu 

(Pa) 

 Camsı buz ilk 

defa 

görüldüğündeki 

buz kalınlığı (m) 

 Camsı buzun ilk 

görüldüğü 

zaman (s) 

 Gizli ısı (J/kg)  Prandl sayısı  Donma kesri 

 Lewis sayısı  

 
 Boyutsuz sıcaklık 

 
 Sıvı su içeriği 

(kg/m3) 

 Buzun gizli 

ısısı (J/kg) 
 Boyutsuz uzunluk  Serbest akım 

hızı (m/s) 

 Çevre basıncı 

(Pa) 
 Boyutsuz zaman  Çarpma verimi 

 Özgül ısı 

(J/kgK) 
 Küçük parametre  Su sıcaklığı (K) 

 Yoğunluk 

(kg/m3) 
 Sıvı kalan su 

yüzdesi 
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Tablo 6.2: Alt indisler. 

 

h Hava 

s Su 

b Buz 

 

 

Enerji kaybına etken olan mekanizmalar; su yüzeyinden taşınım ile ısı kaybı 

( , buharlaşma ya da uçunum sonucu oluşan ısı kaybı (  ve 

yüzeye çarpan su damlacıklarının yüzeyi soğutması (  şeklindedir. Enerji 

kazancı sağlayan mekanizmalar ise; yüzeye çarpan su damlacıklarının kinetik enerjisi 

( , gizli ısının salınması (  ve aerodinamik ısınma (  (sınır 

tabakadaki viskoz veya sürtünme ısısı) şeklindedir.  

 

Şekil 6.1 : Messinger Modeli'ne göre enerji dengesi. 

 

Yüzeyindeki enerji kaybına neden olan mekanizmalar; 

1) Su yüzeyinden taşınım ile ısı kaybı; 

     (6.1) 

2) Buharlaşma ya da uçunum sonucu oluşan ısı kaybı; 

Buharlaşama sonucu oluşan ısı kaybı için; 

   (6.2) 

Buharlaşma sırasında açık su yüzeyi ile temas halindeki hava arasında iki yönlü su 

transferi vardır. Bunlar, havadaki su moleküllerinin buhar basıncına bağlı olarak 
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yoğuşup yüzeye geçişi ve yüzeydeki su moleküllerinin sıcaklık etkisiyle gaz haline 

geçerek buharlaşmasıdır. İki oran birbirine eşit olduğunda, buharlaşma durur ve hava 

doymuş olur. Bu denklemdeki sıcaklığa bağlı doyma basıncıdır (Pa). 

  buharlaşma kütle geçiş katsayısını (m/s)  ifade eder ve şu şekilde 

formülize edilebilir; 

     (6.3) 

, hava ile uçak gövdesi arasındaki ısı geçiş katsayısıdır.   buharlaşma 

gizli ısısı,  Lewis sayısını,  ise çevre basıncını ifade etmektedir. 

Benzer şekilde uçunum sonucu oluşan ısı kaybı için; 

   (6.4) 

Bu denklemde  uçunum kütle geçiş katsayısıdır ve şu şekilde formülize 

edilebilir; 

    (6.5) 

3) Yüzeye çarpan su damlacıklarının yüzeyi soğutması; 

     (6.6) 

Bu denklemdeki  çarpma verimini,  sıvı su içeriğini (kg/m3) ifade etmektedir. 

 

Yüzeyindeki enerji kazancına neden olan mekanizmalar; 

1) Yüzeye çarpan su damlacıklarının kinetik enerjisi; 

    (6.7) 

2) Gizli ısının salınması; 

     (6.8) 

3) Aerodinamik ısınma; 

     (6.9) 

Geri kazanım oranı sınır tabakası boyunca gerçek sıcaklık artışının, ortam havası 

yüzeye göre adyabatik olarak dinlenmeye bırakıldığında ortaya çıkan sıcaklık artışına 

oranı olarak tanımlanır. (Gruenewald, 1953) 

Açık sistemleri incelerken iç enerji ve akış enerjisi toplamı entalpi (  olarak 

tanımlanır. Akışkanın kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal edildiği durumda entalpi 
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akışkanın toplam enerjisini belirtir. Fakat yüksek hızlı akışkanların olduğu bu gibi 

uygulamalarda, kinetik enerjinin (  varlığı gözardı edilemez. Akışkanın entalpisi 

ve durma entalpisi toplanarak durma entalpisi veya toplam entalpi (  tanımlanır 

(Çengel ve Boles, 1996). 

     (6.10) 

Akışkanın mükemmel gaz olduğu varsayımıyla entalpi  şeklinde ifade edilebilir. 

Denklem (6.10) şu şekilde yazılabilir; 

     (6.11) 

Sıcaklık farkı şeklinde; 

     (6.12) 

 durma sıcaklığı veya toplam sıcaklığı,  terimi ise oluşacak sıcaklık 

yükselmesini ifade eder ve dinamik sıcaklık olarak adlandırılır (Çengel ve Boles, 

1996). 

Aerodinamik ısınma için , dinamik sıcaklık ifadesi buradan gelmektedir. 

Sonuç olarak enerji dengesi şu şekilde yazılabilir; 

   (6.13) 

 

Bu enerji dengesi denklemini kırağı ve camsı buz için ayrı kontrol hacimleri olarak 

kabul edilip kütle dengesi ile birlikte şu şekilde ifade edebilir (Cao ve diğ., 2012);  

Kırağı buz için; 

   (6.14) 

 

 (6.15) 
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Şekil 6.2: Kırağı buz oluşumu kütle dengesi. 

Camsı buz için; 

  (6.16) 

 

  (6.17) 

 

Şekil 6.3: Camsı buz oluşumu kütle dengesi. 

 

Buzlanma ile ilgili yapılan termodinamiğe dayalı bu hesaplamalar, buzlanma 

koşullarının sadece bir yüzü hakkında bilgi edinmemize olanak vermektedir. 

Havanın buzlanma sonrası akım şekli ve damlacıkların oluşan bu buz tabakasına göre 

yörüngeleri gibi detaylı hesaplamalar ise CFD (Computational Fluid Dynamics) 

hesaplamaları ile elde edilebilmektedir. Bu sebeple uzun zamandır buz kalınlığı 

büyümesi hesabında kullanılan birçok matematik modelde ve bilgisayar 

kodlamalarında bazı sabit değer kabullerine ve bazı varsayımlara gidilmiştir. 
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7.  MATEMATİK MODEL 

Daha önce bahsedilen ısıl denge denklemleri ile yüzeyde oluşan buz ve su için 

sıcaklık dağılımları elde edilerek, buz kalınlığı veya kırağı buzdan camsı buza geçiş 

ile ilgili veriler bazı varsayımlar yardımıyla elde edilebilmektedir. Uzun zamandır 

buz kalınlığı büyümesi hesabında kullanılan Messinger Modeli’nde de bazı 

yaklaşımlar uygulanmıştır (Myers, 2001). 

7.1 Matematik Modelde Yapılan Varsayımlar 

Problemleri kolaylaştırmak amacıyla bazı akılcı varsayımlar yapılmıştır. 

1) Buharlaşama sonucu oluşan ısı kaybı  hesabında kullanılan 

 buharlaşma fonksiyonu T ∈ [233,320] K aralığında altıncı dereceden 

polinom ifadesi iken, T ∈ [257, 273.15] K aralığında lineer bir yaklaşım 

yapmaktadır (Lowe, 1977); 

    (7.1) 

Bu denklemde (Pa/K) alınabilir ve bu denklem için %8 üstü doğrulukta 

hesap yapılması sağlanabilir. 

2) Su ve buzun fiziksel özelliklerinin sıcaklık değişimi ile değişmediği kabul 

edilmektedir. Fakat buzun iki farklı yoğunluk değeri olduğu kabul 

edilmektedir; kırağı buz ( ) ve camsı buz ( ). Bu iki yoğunluk 

arası değer geçişinin ise aniden olduğu kabul edilir. 

3) Yüzeyin sıcaklığının bilindiği ve sabit olduğu kabul edilmiştir. Bu kabul 

gereğince; oluşan buza göre yüzeyin ısıl iletkenliğinin ve termal kütlesinin 

çok yüksek olması gerekmektedir. 

4) Damlacık, hava ve geri kazanım sıcaklıkları eşit alınır ve sıralaması 

kolaylıkla değiştirilebilir. 

5) Faz değişimleri tek bir sıcaklıkta ( ) olur. 

Bu varsayımlar sonucu kinetik enerji ve aerodinamik ısınma terimlerinde değişiklik 

olmamıştır. Fakat  terimi içeren taşınım ile ısı kaybı, buharlaşama sonucu oluşan 

ısı kaybı ve yüzeye çarpan su damlacıklarının yüzeyi soğutması ifadelerinde, henüz 

bilinmeyen hava/su ara yüzey sıcaklığı nedeniyle =  kabulü ile şu düzenlenmelere 

gidilmiştir; 
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    (7.2) 

   (7.3) 

   (7.4) 

 

Buz yüzeyinde oluşan taşınım ile ısı kaybı, uçunum sonucu oluşan ısı kaybı ve 

aerodinamik ısınma koşulları ise şu şekilde ifade edilebilir; 

    (7.5) 

   (7.6) 

    (7.7) 

Bahsedilen bu ifadelerdeki B(t) buz kalınlığı, h(t) su kalınlığı,  buz sıcaklığını, 

 ise su sıcaklığını ifade etmektedir. 

 

Şekil 7.1: Su ve buz oluşum şeması. 

Yukarıdaki şekilden de anlaşılabileceği gibi; yüzey üzerinde önce kırağı buz 

oluşmaktadır. Ardından kırağı buzdan camsı buza geçiş olarak, üst yüzeyde su 

birikmeye başlamaktadır. 

7.2 Problemin Formülasyonu 

Buz birikimi problemi faz değişikliğine veya Stefan problemine dayanır. Buz ve 

suyun birikimi ile oluşacak sistemde dört ana denklem ile buz/su arayüzeyinde analiz 

yapılabilmektedir. Bu temel denklemler şu şekildedir; buz ve su oluşumu için ısı 

geçişi denklemleri, kütle dengesi denklemi ve faz değişimi denklemi diğer adıyla 

Stefan koşuludur (Myers, 2001). 
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Buz ve su oluşumu için ısı geçişi denklemleri; 

     (7.8) 

 

    (7.9) 

Temel bir boyutlu ısı geçişi denklemi, buz ve su için ayrı ayrı bulundukları bölgelere 

göre ifade edilmiştir.  ve  sırasıyla buz ve su için ısı iletim katsayıları,  ve  

özkütleler,  ve  özgül ısılardır. 

Sistem için kütle dengesi; 

  (7.10) 

Denklemdeki  ifadesi yüzeye gelen kütledir, zaman içinde buz ve su 

kalınlığına göre ne kadarının hangi faza dönüşeceği kütle denklemi ile ifade 

edilmiştir (Özgen ve Canıbek, 2012a). 

 

Faz değişimi / Stefan koşulu; 

    (7.11) 

Stefan Probleminin amacı faz değişimine uğrayan homojen bir ortamdaki sıcaklık 

dağılımını, örneğin buzdan suya geçişi tarif etmektir. Maddenin faz dönüşümü 

sırasındaki enerji korunumu yasası olarak ifade edilen bir durumdur (Myers ve 

Hammond, 1999). Buzlanma (katılaşma) için buz/su (katı/sıvı) arayüzündeki enerji 

denklemi; buz (katı) fazın ısı akısından, su (sıvı)  fazın ısı akısının çıkarılması 

sonucunun buzlanma (katılaşma) sırasındaki ısı çıkışı hızına eşitlenmesi ile Denklem 

(7.11)’deki gibi ifade edilir.  terimi arayüzün pozitif yöndeki hızını ifade eder,  

katılaşma (buzlanma) gizli ısısıdır (Özışık, 1993). Yani, sudan çekilecek ısı miktarına 

karşılık oluşacak buz kalınlığının ne kadar olacağı Stefan denklemi ile bulunacaktır. 

Denklemlerde buz için kullanılan yoğunluk teriminin kırağı buz ve camsı buz için iki 

farklı değer aldığı unutulmamalıdır; ve . Matematik Model için 

yapılan varsayımların ikinci maddesinde buna değinilmiştir. 

Bir enerji dengesi kuran Stefan koşulu, Messinger Modelinin kurduğu enerji 

dengesindeki diferansiyel denklemlere benzemektedir. Farklı olarak her bir tabaka 

için sıcaklık gradyanı bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple buz ve su oluşumu 

için ısı geçişi denklemlerinin çözülmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca her tabakasının 
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sıcaklığının belirlenebilmesi için öncelikle başlangıç ve sınır koşulları belirlenmelidir 

(Myers, 2001). 

7.2.1 Başlangıç ve sınır koşulları 

1) Buz temas yüzeyi iyi tamamen temas durumundadır ve yüzey ısıl iletkenliği 

ve ısıl kütlesi biriken buzdan oldukça fazladır. 

     (7.12) 

Yüzey sıcaklığı, geri kazanım sıcaklığı ve hava sıcaklığı ile ilgili bilgi edinmemize 

yardımcı olmaktadır (Kays,2012); 

    (7.13) 

Mach sayısı ifadesi cinsinden benzer şekilde (Gent ve diğ., 2000; Özgen ve Canıbek, 

2012a); 

    (7.14) 

M, Mach sayısını ifade eder ve  iken; , ses hızı  

ifadeleridir. r, geri kazanım çarpanı akış tipine bağlı olarak ifade edilmektedir 

(Gruenewald, 1953); 

Laminar akış; 

     (7.15a) 

Türbülanslı akış; 

     (7.15b) 

2) Faz değişim sıcaklığı, donma sıcaklığına eşittir; 

    (7.16) 

 genellikle hesaplamalarda değer olarak ifade edilmez, fakat edilecekse 

273.15 K olarak alınır. 

3) Hava/su (camsı buz için) veya hava/buz (kırağı buz için) ara yüzeylerindeki 

ısı akısı; taşınım, gelen damlacıkların ısısı, buharlaşma veya uçunum, kinetik 

enerji ve aerodinamik ısınma, ışınım, gizli ısının salınımı ifadeleri ile 

formülüze edilmektedir. 
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Camsı buz oluşumu için sınır koşulları; 

 

   (7.17) 

 

 

           (7.18) 

 

Kırağı buz oluşumu için sınır koşulları; 

 

   (7.19) 

 

(7.20) 

Denklem (7.20)’nin son parantezi içindeki son iki ifadesi, kırağı buza çarpan su 

damlacıklarının donması esnasında yüzeye verdikleri donma gizli ısısını ifade 

etmektedir. 

4) Başlangıç durumunda yüzey temiz kabul edilir; 

 

Mevcut yaklaşımda, geometriyi oluşturan her panel aynı zamanda bir kontrol 

hacmidir. Yukarıdaki denklemler her bir panel için yazılmıştır ve bir panele dik 

olarak buz biriktiği varsayılmaktadır. Bu koşullar sıcaklık profillerinin çıkarılması ve 

buz ve su tabakalarının kalınlığının belirlenmesi için kullanılacaktır. 

7.3 Kırağı Buzun Kalınlaşması 

Kırağı buz için yapılacak kalınlık hesabında, kütle korunumu denklemindeki;  

  (7.10) 

Su kalınlığı, h=0 alınarak çözüm yapılabilir ve kırağı buz kalınlığı hesaplanabilir;  

    (7.21) 
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Sıcaklık dağılımı ise buz oluşumu ısı geçişi denklemi ile elde edilebilir; 

    (7.8) 

Bu denklemi boyutsuzlaştırmak için;  

Sıcaklığı; 

     (7.22) 

Uzunluğu; 

      (7.23) 

Zamanı; 

   (7.24) 

Şekillerinde ifade eder ve denklemde yerine koyarsak; 

  (7.25) 

 ise bu denklem güç serisi ile çözülebilmektedir ve bu durumda B kalınlığı için 

şu eşitsizlik sağlanmalıdır; 

   (7.26) 

 

Tablo 7.1: Değişken değerleri. 

 

Parametre Değer 

, (J/kgK) 1040 

, (J/kgK) 2050 

, (J/kgK) 4218 

(Pa/K) 27.03 

(kg/m3) 0.001 

 (W/m2K) 500 

 (W/m2K) 1000 

, (W/mK) 2.18 

, (W/mK) 0.571 

 13.4 

, (J/kg) 3.344 x 105 

, (J/kg) 2.26 x 106 

P0, (Pa) 6.3 x 104 

(m/s) 90 

 0.55 

, (kg/m3) 917 

, (kg/m3) 880 

, (kg/m3) 1000 

, (m/s) 11.0 
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Tablo 7.1’deki parametrik değerleri kullanarak (Myers, 2001); 

   (7.27) 

olduğu hesaplanır. Seri çözümü yapılacak ise kalınlık bulunan 2.4 cm değerinden 

küçük olmalıdır. Bu durumda buz oluşumu ısı geçişi denklemi şu hale gelir;  

     (7.28) 

Sanki daimi hal yaklaşımı yapılmış bu adi diferansiyel denklem, incelenen bölge çok 

ince alındığında geçerlidir. Gelen su miktarı ile oluşan buz büyümesi için zaman 

ölçeği, buzun kendi içindeki ısı iletimden oldukça yavaştır bu da daimi hal kabulünü 

olağan kılmaktadır (Myers, 2001). 

Denklemin birinci integrali; 

     (7.29) 

İkinci integrali; 

     (7.30) 

Bu integraller önceden bahsedilen birinci ve üçüncü sınır koşullarından çözülecektir.  

Birinci sınır koşuluna göre; 

     (7.31) 

Üçüncü sınır koşulu; 

  (7.20) 

 ve ifadesi sınır koşulu ifadesinde yerine konursa;  

      (7.32) 

 

Sonuç olarak T(x) sıcaklık dağılımı şu şekilde elde edilir; 

    (7.33) 
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7.4 Camsı Buz Kalınlaşması 

Yüzey sıcaklığının donma sıcaklığı altında ve sabit olduğu durumda, aşırı soğuk 

damlacıkların yüzeye çarparak, buz oluşturmasının iki aşaması vardır. İlk durumda, 

gelen tüm su damlacıkları neredeyse tamamı temas ettiği anda donar. İkinci durumda 

ise, su ve buz birikimi birlikte ve aniden gerçekleşir. Isı transferi, gelen su 

damlacıkları ve yüzey arasında iki aşamalı birikim için doğru bir şekilde 

modellenmelidir. 

İlk gelen damlacıklar uçak yüzeyindeki çekirdeklenme bölgesinde donma sıcaklığı 

altındaki sıcaklığın da etkisiyle donarlar. Ardından su görülebilmesi için, yeterli 

kalınlıkta bir yalıtım kalınlığı oluşmalı ve yeterli enerji girdisi sağlanmalıdır. Bu 

kalınlık oldukça ince olabilir ve sadece başlangıçta gelen damlacıkları içerebilir. Bu 

az miktarın oluşturduğu buzlanma, geri ısıtma yaparak suyun sıvı kalması ve geri 

kaçma (runback) hareketiyle akışta kalması için yeterli gizli ısıyı sağlayabilir. Bu 

sebeple başta belirtilen damlacıkların aşırı soğutulmuş ve yüzeyin donma sıcaklığı 

altında sabit olduğu varsayılmıştır. 

Kırağı buz kalınlaşması hesabında da olduğu gibi burada da ısı denklemlerinin sanki 

daimi halde olduğu düşünülebilir; 

  ve         (7.34) 

Kırağı buz kalınlaşması hesabında da olduğu gibi temel denklemlerdeki kütle 

dengesi denkleminin gerekli varsayımlar yapılıp boyutsuzlaştırılması sonucu şu 

eşitsizlikler elde edilir. 

 (m)    (7.35) 

(m)    (7.36) 

Çıkarılan bu son iki eşitsizliğe göre;  şartının geçerli olması için buz 

kalınlığı en fazla 2.4 cm olmalıdır. Aynı zamanda   ( , sıvı kalan su yüzdesi) 

olması şartı ile su kalınlığı 3mm altında sabit olmalıdır (Myers, 2001). 

Bu şartlar sağlanıyorsa  denklemi, birinci ve ikinci sınır koşulları kullanılarak 

çözülür. 

Denklemin birinci integrali; 

     (7.37) 
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İkinci integrali; 

     (7.38) 

Birinci sınır koşuluna göre; 

     (7.39) 

İkinci sınır koşulu; 

    (7.16) 

Sınır koşulları ikinci integralde yerine konursa; 

     (7.40) 

Sonuç olarak buz içindeki sıcaklık dağılımı T(x) şu şekilde elde edilir; 

    (7.41) 

Suyun ısı geçiş denkleminden gelen   ifadesi de, ikinci ve üçüncü sınır 

koşulları kullanılarak çözülür. 

İkinci sınır koşulu; 

    (7.16) 

Üçüncü sınır koşulu; 

 

           (7.18) 

Diğer çözümlere benzer şekilde çözüm yapıldıktan sonra. Sonuç olarak su içindeki 

sıcaklık dağılımı şu şekilde elde edilir; 

 

  (7.42) 

Önceki başlık olan kırağı buz kalınlığı ve sıcaklık profili hesabında, buz kalınlığı 

kütle dengesi denkleminden elde edilmişti (su kalınlığı olmadığı için) ve sıcaklık 

profili bilgisine gerek duyulmamıştı. Fakat camsı buz hesabında görüldüğü gibi su ve 

buz için ayrı ayrı kalınlıklara bağlı sıcaklık profilleri vardır. Kalınlıklar Stefan 

denkleminde de görüleceği gibi sıcaklıklara bağlıdır; 

    (7.11) 

Birbirine bağlı bu problemi çözmek için kütle dengesi denklemi integre edilirse;  

  (7.43) 



 

28 

Su kalınlığı h; B ve t’nin fonksiyonu olarak bulunur. 

  (7.44) 

, camsı buz yani su oluşumu ilk defa görüldüğündeki buz kalınlığı,  ise bu 

durum gerçekleştiği anki zaman ifadesidir. 

Stefan koşulu denklemine göre; 

    (7.11) 

Bulunan  (Denklem (7.41)) ve  (Denklem (7.42)) denklemlerinin x’e göre 

türevlerinin alınıp yerlerine konulması ve ayrıca su kalınlığı h’nin yerine 

yerleştirilmesi sonucu Stefan koşulu yeniden düzenlenirse; 

 (7.45) 

  (7.46) 

 

Zamanın bir fonksiyonu olan, camsı buz kalınlığını hesaplayabilmek için Denklem 

(7.46) numerik olarak integre edilmelidir. Runge-Kutta Metodu kullanılarak zamana 

bağlı olarak camsı buz kalınlığı saptanacaktır (Özgen ve Canıbek, 2012a). 

Kırağı buz modelinden camsı buz modeline yumuşak bir geçiş için buz ve su 

kalınlıkları ve kalınlaşma hızları sürekli olmalıdır. Geçiş durumunda su kalınlığı ve 

oluşum hızı sıfırdır. 

Geçiş anında  veya ; 

     (7.47) 

Bu oluşum sırasında kütle dengesi denklemi, yeniden düzenlenmiş Stefan koşulu 

(Denklem (7.46)) ifadesinde yerine konursa; 

Kütle denklemi; 

  (7.10) 
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Yeniden düzenlenmiş Stefan koşulu; 

  (7.46) 
 

  (7.48) 

Denklemde  yalnız bırakılırsa; 

 (7.49) 

 

Bu denkleme göre ; pozitif, negatif veya sonsuz değerlerini alabilir. 0 değeri ile 

sonsuz arasındaki değerleri için, camsı buzun ilk oluştuğu yerdeki buz kalınlığını 

ifade eder. Eğer  sonsuz veya negatif bir değer alıyorsa, camsı buz görülmeyeceği 

anlamına gelir. Bu durumun gerçekleşmesi için ya  olmalıdır ki bu 

durumda yüzey sıcaklığı donma sıcaklığından büyüktür yani buz büyüyemez ya da 

denklemin paydası sıfırdan küçüktür veya eşittir, bu ise su oluşumu için yeterli enerji 

olmadığı anlamına gelmektedir (Myers, 2001). 

Buz kalınlığı iki rejim arasında sürekli olmalıdır, bu sebeple kırağı buz kalınlığı 

hesabında bulunan buz kalınlığı denkleminden (Denklem (7.21)) geçiş zamanı şu 

şekilde hesaplanabilir; 

    (7.50) 

7.5 Donma Kesri ve Suyun Geri Kaçma Akış Hareketi 

Belirli bir kontrol hacmi için donma kesri (FF), kontrol hacmine çarpan su miktarının 

ve panele geri akış (runback) suyu olarak giren suyun, katılaşan su miktarına 

oranıdır. 

Kırağı buz için; 

                 (7.51)  

Camsı buz için; 

       (7.52)  
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Camsı buza, buz tabakası üzerinde, yerçekimi ve /veya aerodinamik kuvvetler altında 

geri kaçma akışıyla (runback water denir) akabilen veya dökülebilecek ince bir su 

tabakası eşlik eder. 

 

Şekil 7.2: Suyun geri kaçma akış hareketi şeması (Liu ve diğ., 2017). 

Geri kaçma hareketi yapan suyun kütlesel debisi; 

    (7.53) 

, aşağı akış paneli geçen kütlesel debi ifadesidir, dondurulmamış tüm suyun, 

geometrinin üst yüzeyi için bir sonraki aşağı akış paneline geçtiği varsayılmaktadır. 

Alt yüzey için, tüm donmamış suyun döküldüğü varsayılmaktadır (Özgen ve 

Canıbek, 2012a). 

Buharlaşma debisi ,  ; uçunum debisi 

 ile ifade edilir. 

Geri kaçma akışı yapan suyun getirdiği enerji ise şu şekilde ifade edilir; 

    (7.54) 
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8.  SAYISAL ÇÖZÜM  

8.1 Çözüm Metodu 

Buz birikim probleminin çözüm adımları şu şekildedir; 

Öncelikle gerekli bütün parametreler (yüzeye çarpan su damlacıklarının kinetik 

enerjisi ve aerodinamik ısınma gibi enerji bileşenleri), Tablo 7.1’deki değişkenlerin 

değerleri kullanarak hesaplanır. Camsı buzun ilk görüldüğü anki buz kalınlığı ve 

zaman Matematik Modelde ayrıntılı çıkarımları yapılmış  (Denklem (7.49)) ve  

(Denklem (7.50)) denklemleri ile hesaplanır. 

 

(7.49) 

 

   
(7.50) 

 

Denklem (7.49) ve Denklem (7.49) kullanılarak elde edilen değerlere göre; 

 

1)  ise; varsayımlar geçersizdir ve camsı buz oluşmaz ya da  buz 

oluşması için gerekli maruz kalma süresinden (  ) azsa camsı buz 

oluşması için yeterli süre sağlanamayacaktır.  

Kırağı buz kalınlaşması başlığındaki buz kalınlığı formülünden (Denklem 

(7.21)) kalınlık, sıcaklık denkleminden (Denklem (7.33))  de buz boyunca 

sıcaklık hesaplanır ve hesaplamalar kırağı buz için burada sona erer. 

 

2)  ve  ise; buzlanma hesapları süresince camsı buz 

oluşacaktır. Buz kalınlığı Denklem (7.46)’nın integre edilmesi ile elde edilir. 

Buz kalınlığı bilindikten sonra, su kalınlığı Denklem (7.44), buz sıcaklığı 

Denklem (7.41) ve su sıcaklığı Denklem (7.42)’dan hesaplanır. 

 

Bu çalışmada, kullanılan değişken değerleri sonucu ikinci durum için çözüm 

yapılmıştır. Buz kalınlığının (B) hesaplanabilmesi için, Denklem (7.46) çözülmelidir. 
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  (7.46) 

 

Denklem (7.46); zaman, buz kalınlığı ve buz kalınlığının zamana göre türevi 

ifadelerini içermektedir. Böyle bir ifadedenin çözümünde;  

,   formundaki başlangıç değeri bilinen adi diferansiyel 

denklemlerin çözümünde kullanılan Runge-Kutta Yöntemi kullanılabilmektedir. 

Değişen zamana göre, değişen buz kalınlıklarının elde edilmesi sağlanır. Denklem 

(7.44) kullanılarak elde edilen değişen buz kalınlığı ve zaman verileri ile zamana 

göre su kalınlığında olan değişim çıktıları da elde edilir. 

 

  (7.44) 

Zamana göre değişen buz ve su kalınlığı, camsı buzun ilk görüldüğü kalınlık ve 

zamanın hesaplanması bu çözüm metodu ile sağlanabilmektedir. 

 

Ayrıca, görüldüğü gibi Denklem (7.49) hava ve yüzey sıcaklığı 

parametrelerini içermektedir. 

(7.49) 

 

Değişen hava sıcaklığına (Th) göre camsı buza geçiş kalınlığının (Bg) değişiminin 

gözlenmesi için,  denklem ayrıca çözdürülebilir. 

8.2 Runge-Kutta Yöntemleri 

Camsı buz kalınlığının hesaplanabilmesi için, önceden de bahsedildiği gibi zamanın 

bir fonksiyonu olan, Denklem (7.46) numerik olarak integre edilmelidir.  

,   formundaki başlangıç değer problemi biçimindeki birinci 

mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılan Runge-Kutta 

Felhberg Yöntemi, Denklem (7.46)’nın çözümünde kullanılır.  

 

 



33 

Uygulayacağımız Runge-Kutta sayısal yöntemleri genel olarak şu şekilde ifade 

edilebilir; 

 

Matematiksel olarak; 

     (8.1) 

Şeklinde ifade edilir. Bu denkleme göre h adım aralığı boyunca eski bir  

değerinden yeni bir  değeri ekstrapolasyonla bulunabilir, bunun içinse eğim 

tahmini (  kullanılır. Eğim tahmininde değişik yöntemler kullanılır. 

Runge-Kutta yöntemlerinde, yüksek dereceli türevlerin hesaplanmasına gerek 

olmaksızın Taylor serisi yaklaşımının doğruluğuna yaklaşılmaktadır. Genel formu şu 

şekildedir; 

    (8.2) 

 ifadesi, artım fonksiyonudur ve aralık boyunca temsili türev olarak 

yorumlanabilir. Genel formu şu şekildedir; 

    (8.3) 

’lar sabit  sayılar , k’lar ise; 

                 (8.4a)

          

                                                                            (8.4b)        

. 

. 

. 

 

                  (8.4c)  
 

Burada p ve q’lar sabit sayılardır, k’ler ise tekrarlı bağıntılardır. 

n ile tanımlanmış artım fonksiyonunda farklı sayıda terim almak suretiyle Runge-

Kutta yönteminin değişik türleri elde edilebilir. Terim sayısı n, yaklaşımın derecesini 

göstermektedir. Seçilen n değeri arttıkça oluşacak hata değeri azalır. Daha yüksek 

doğruluklu bir yönteme gitmenin gerekli olmadığı durumlarda daha düşük dereceden 

olan yaklaşımlar tercih edilir çünkü ek hesaplama zorluğu olmaması tercih edilir. 

Daha fazla doğruluk gerekirse ise, daha küçük bir adım aralığı boyutu 

kullanılmalıdır. (Mathews ve Fink, 2004). Örneğin; n=1 seçilirse, bu birinci 

dereceden Runge-Kutta Metodu’dur, aynı zamanda Euler Metodu’dur (Chapra ve 

Canale, 2010). 



 

34 

, 
 ifadesinde başlangıç değeri verilen x için seçilen uygun 

adım aralığına göre, değişen x’e göre y değerindeki değişim kaydedilir ve 

diferansiyel denklemin çözümü sağlanır. 

 

   8.2.1 Runge-Kutta-Fehlberg Metodu 

 

Denklem (7.46)’nın çözümünde, Runge-Kutta-Fehlberg Metodu kullamılır.
 

Başlangıç değeri probleminin çözümünde doğruluğu garanti etmek için, h ve h/2 

adım aralığı (seçilen adımın yarısı) boyutlarını kullanarak,  iki kez çözüm yapılır ve 

daha büyük adım boyutuna karşılık gelen değerlerin doğruluğunu karşılaştırmak 

amaçlanır. Bu çözüm daha küçük adım boyutu için fazla miktarda hesaplama 

gerektirir ve karşılaştırılan değerlerin yeterince benzer olmadığı belirlenirse çözüm 

adım boyutu azaltılarak tekrarlanmalıdır (Mathews ve Fink, 2004).  

Denklem (7.46)’nın çözümünde, Runge-Kutta-Fehlberg Metodu kullamılır. Runge-

Kutta-Fehlberg yöntemi (RKF45) bu sorunu çözmeye çalışmanın bir yoludur. Doğru 

adım aralığı boyutunun (h) kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için bir süreci 

vardır. Her adımda, problem için iki farklı yaklaşım yapılır ve karşılaştırılır. Eğer iki 

cevap da aynı sonuçları verirse, yaklaşım kabul edilir. Eğer cevaplar belirtilen bir 

doğruluğu sağlamıyorsa, adım boyutu küçültülür.  

Runge-Kutta-Felberg yöntemi, h ve h/2 adımları ile hesaplamalar yerine dördüncü ve 

beşinci dereceden Runge-Kutta formülasyonlarının hesaplanmasına ve sonuçların 

karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bu yöntemin tercih edilme avantajı, her iki 

hesaplamada da aynı k bağıntıları ile hesaplama yapılmasıdır (Mathews ve Fink, 

2004). 

Hesaplanması için gereken k bağlanıları altı tanedir; 

                                                                                                     (8.5a) 

                                                                                 (8.5b) 

                                                                   (8.5c) 

                                           (8.5d) 

                                     (8.5e) 

                        (8.5f) 
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Çözüm dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemi ile yapılırsa; 

                                                      (8.6)  

 

Daha iyi bir yaklaşım için çözüm beşinci dereceden Runge-Kutta yöntemi ile 

yapılırsa; 

                     (8.7) 

 

Denklem (8.6) ve Denklem (8.7) denklemlerine göre seçilen uygun h adım aralığı 

boyunca eski bir  değerinden yeni bir  ve  değeri ekstrapolasyonla 

bulunabilir ve karşılaştırmaları sonucu, yaklaşımın uygunluğuna karar verilerek 

çözüm yapılır. 

Denklem (7.46) başlangıç değeri verilen zaman (t)  için seçilen uygun adım aralığına 

(h) göre, değişen t’ye göre buz kalınlığı (B) değerindeki değişim kaydedilir ve 

diferansiyel denklemin çözümü Runge-Kutta-Fehlberg Metodu kullanılarak sağlanır. 
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9.  BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bir önceki bölümde anlatılan çözüm yöntemi uygulanarak, gerekli bilgisayar 

programları ile elde edilen çıktılar sonucu çizdirilen şekiller ve literatürdeki şekiller 

bu bölümde karşılaştırılacaktır. 

 
 

Şekil 9.1: Ty=Th olduğu durumda, Th=263.15 K ( ___ ) ve Th=270 K (…..) için buz 

ve su kalınlıklarının zamanla değişimi (Myers, 2001). 

 

Myers (2001), buz birikiminin zamanla değişimini iki farklı hava sıcaklığı için Şekil 

9.1’deki gibi elde etmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre; Th=263.15 K için, camsı 

buzun ilk görüldüğü zaman 45.86 saniye ve kalınlık ise 2.58 mm’dir. T h=270 K için, 

camsı buz 7.95 saniyesinde görülürken, kalınlığı 0.45 mm’dir. 
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Şekil 9.2: Ty=Th olduğu durumda, buz ve su kalınlıklarının zamanla değişimi. 

 

Literatür ile karşılaştırılabilmesi için hava sıcaklığının 263.15 K ve 270 K olduğu iki 

farklı durum için Genişletilmiş Messinger Modeli kullanılarak çözüm yapılmıştır.   

Yüzey sıcaklığının bu iki durum için de hava sıcaklığına eşit (Ty=Th) olduğu kabul 

edilmektedir; bu uçak yüzeyinin, üzerinde biriken buz kütlesine göre çok daha büyük 

bir ısıl iletkenliğe ve kütleye sahip olmasından kaynaklanır. İki farklı hava sıcaklığı 

için, buz kalınlığı (B) ve buz artı su kalınlığının (B+h) zamanla değişimi eğrileri 

çizdirilmiştir. Uçak yüzeyi, -bu iki durumda da olduğu gibi- donma sıcaklığının 

altında ise yüzeye çarpan aşırı soğutulmuş su damlalarının yüzeye ilk temas edenleri 

uçak yüzeyindeki çekirdeklenme bölgesinde donma sıcaklığı altındaki sıcaklığın da 

etkisiyle donarlar. Ardından su görülebilmesi için, yeterli kalınlıkta bir yalıtım 

kalınlığı oluşmalı ve yeterli enerji girdisi sağlanmalıdır. Bu sebeple, her iki sıcaklık 

için de çizdirilen eğriler ilk zamanlarda çakışıktır çünkü henüz su birikimi yoktur 

.  263.15 K için, camsı buzun ilk oluştuğu yani suyun ilk görüldüğü zaman 

46.21 s’dir ve o anki buz kalınlığı 2.59 mm’dir. Hava sıcaklığını 270 K olduğu 
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durumda ise hava sıcaklığı daha yüksek olduğu için, suyun oluşumunu sağlayacak 

gizli ısının yayılımı daha hızlı gerçekleşebilir ve camsı buz oluşumu daha çabuk 

görülür. Bu ikinci durumda camsı buzun ilk oluştuğu zaman 7.99 s iken buz kalınlığı 

0.449 mm’dir. (Değerler yazılan programdan elde edilmiştir ve grafikte de 

gözlemlenebilmektedirler.) 

Şekil 9.1 (literatürde elde edilen grafik) ve Şekil 9.2 (yapılan çözüm sonucu elde 

edilen grafik) ve elde edilen değerler paralellik göstermektedir. Aralarındaki farklar, 

kullanılan integral çözüm yönteminin farklılığından veya aynı yöntemin farklı 

derecelerde veya adım aralıkları seçilerek kullanılması gibi farklılıklardan 

oluşabilmektedir. Bu iki grafikte de görüldüğü gibi hava sıcaklığının arttığı durumda, 

camsı buz oluşumu daha erken gerçekleşmektedir.  

 

 

 

Şekil 9.3: Ty=Th ( ___ ) ve Th=263.15 K (…..) olduğu durumlarda Bg ve Th değişim 

grafiği (Myers, 2001). 
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Şekil 9.4: Camsı buzun ilk görüldüğü buz kalınlığının değişen hava sıcaklığına göre 

değişimi. 

 

Camsı buzun ilk görüldüğü buz kalınlığının değişen hava sıcaklığına göre değişimi 

grafiği, Genişletilmiş Messinger Modeli kullanılarak çözdürülmüş ve dört farklı 

yüzey sıcaklığı durumu için çizdirilmiştir. Hava sıcaklığının yüzey sıcaklığına eşit 

(Ty=Th) kabul edildiği durumda (siyah eğri), hava sıcaklığının donma sıcaklığına eşit 

(Tdonma=Th)  olduğu anda diğer eğrilerden farklı olarak, camsı buzun ilk görüldüğü 

buz kalınlığının sıfır olduğu (Bg=0) görülmektedir. Bunun sebebi, camsı buzun ilk 

görüldüğü buz kalınlığının miktarının henüz sadece birikmiş kırağı buz kalınlığına 

eşit olmasıdır. Fakat yüzey, hava ve donma sıcaklığının eşit (Ty=Th= Tdonma)  olduğu 

bu durumda başlangıç buz tabakasının birikimi gerçekleşemez ve buz oluşumu 

görülmez. Hava sıcaklığı donma sıcaklığının altına düştükçe, camsı buzun ilk 

görüldüğü buz kalınlığı artmaya başlar çünkü donma sıcaklığı altındaki yüzey ve 

hava sıcaklığında buz tabakası birikimi uçak yüzeyindeki çekirdeklenme bölgesinde 

başlayabilir. Aynı zamanda kırağı buzdan camsı buza geçişi yani su oluşumunun ilk 

görüldüğü kalınlığı ifade eden Bg değeri, daha düşük yüzey ve hava sıcaklıklarında 

buzun daha az enerji girdisi oluşturması sebebiyle artmaktadır ve su oluşumu daha 

geç görülmektedir. Ty=Th olduğu durumda, camsı buzun oluştuğu en düşük sıcaklık 

değeri 254.75 K’dir ve camsı buz oluşum kalınlığı bu değere kadar artış gösterir.  
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Diğer üç eğri yüzey sıcaklığının donma sıcaklığı altında sabit değerlerde olduğu 

farklı sıcaklıklar için, camsı buzun ilk görüldüğü buz kalınlığının değişen hava 

sıcaklığına göre değişimini göstermektedir. Bu eğrilerde, hava sıcaklığının donma 

sıcaklığına eşit (Tdonma=Th)  olduğu anda, Ty=Th durumundan farklı olarak camsı buz 

oluşum kalınlığının sıfır olmadığı görülmektedir. Hava sıcaklığı, donma sıcaklığının 

üzerindeyken bile buz birikiminin olabileceğini gösteren bu duruma neden olan 

mekanizma donma sıcaklığının altındaki yüzey sıcaklığının, uçak yüzeyine çarpan 

aşırı soğutulmuş su damlalarının uçak yüzeyindeki çekirdeklenme bölgesinde 

donmasını sağlayabilmesidir. 

Hava sıcaklığı donma sıcaklığının altına düştükçe ise, camsı buzun ilk görüldüğü buz 

kalınlığı üç eğri için de farklı ivmelerde olsa da artmaya başlar. Sebebi ilk duruma 

benzer olarak Bg değerinin, daha düşük hava sıcaklıklarında buzun daha az enerji 

girdisi oluşturması sebebiyle artmasıdır ve su oluşumunun daha geç görülmesidir. 

Eğriler ayrı ayrı incelendiğinde, örneğin hava sıcaklığı Th=260.0K iken; Ty=250.0K 

durumunda Bg=0.0097 mm iken, Ty=263.15K durumunda Bg=0.0042 mm, 

Ty=270.0K durumunda Bg=0.0013 mm’dir. Bu değerlere göre, aynı hava 

sıcaklığında, yüzey sıcaklığının daha düşük olduğu durumda camsı buzun ilk 

görüldüğü kalınlık daha fazla olmaktadır. Bunun sebebi, 250.0K yüzey sıcaklığında 

su oluşması için gereken yeterli yalıtım kalınlığının ve enerji girdisi ihtiyacının 

270.0K yüzey sıcaklığına göre daha fazla olmasıdır. Bu sebeple 250.0K durumunda, 

263.15 K ve 270.0K durumlarına göre kırağı buz birikimi daha fazla olduktan sonra 

yeterli koşullar sağlanır ve camsı buza geçiş daha geç gerçekleşir. 

Ayrıca, Şekil 9.3 (literatürde elde edilen grafik) ve Şekil 9.4 (yapılan çözüm sonucu 

elde edilen grafik) ve elde edilen değerler paralellik göstermektedir. 

Kırağı buza göre daha tehlikeli ve tespiti zor olan camsı buzun varlığı ve varsa 

oluşum zamanı ve kalınlığının tespiti; önlenmesi ve giderilmesi için son derece 

önemlidir. Havacılıkta önemli bir sorun olan buzlanma konusunda yazılan bu tezde, 

buz ve su birikiminin zamanla değişimi ve camsı buza geçiş zamanı ve kalınlığının 

saptanması konusunda çalışılmıştır ve farklı sıcaklıklar için bu veriler elde edilmiştir. 

İlerleyen çalışmalarda, bu çalışma ile elde edilen zamana göre değişen buz ve suyun 

kalınlık verileri ve hava ve yüzey sıcaklığının camsı buza geçişe olan etkisi verileri 

kullanılarak, buzlanma önleyici ve giderici sistemlerin kullanımında yapılacak 

optimizasyonlar düzenlenebilir. 
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10.  SONUÇLAR  

 

Bulgular ve tartışma bölümünde elde edilen sonuçlar maddelenecek olursa; 

 

1) Camsı buzun ilk görüldüğü kalınlık ve zaman değerine kadar, buz kalınlığı ve buz 

artı su kalınlığı eğrileri çakışıktır (Şekil 9.2). Bunun sebebi, kırağı buz olan bu 

evrede yeterli kalınlıkta bir yalıtım kalınlığı oluşamadığı ve yeterli enerji girdisi 

sağlanamadığı için henüz su oluşumunun görülmemesidir  

 

2) Ty=Th olduğu durumda; Ty=263.15 K için, camsı buzun ilk oluştuğu yani suyun 

ilk görüldüğü zaman 46.21 s’dir ve o anki buz kalınlığı 2.59 mm’dir. T y=270.0K 

için, camsı buzun ilk oluştuğu zaman 7.99 s iken buz kalınlığı 0.449 mm’dir. 

 

3) Donma sıcaklığı altında olmak şartıyla, Ty=Th olduğu durumda hava ve yüzey 

sıcaklığının arttığı durumda, camsı buz oluşumu daha erken gerçekleşmektedir. 

(Sonuç 2’deki sayısal verilerden de görülmektedir) Çünkü hava sıcaklığı daha 

yüksek olduğu için, suyun oluşumunu sağlayacak gizli ısının yayılımı daha hızlı 

gerçekleşebilir ve camsı buz oluşumu daha çabuk görülür. 

 

4) Yüzey, hava ve donma sıcaklığının eşit (Ty=Th= Tdonma)  olduğu durumda, camsı 

buzun ilk görüldüğü buz kalınlığının sıfır olur (Bg=0). Çünkü camsı buzun ilk 

görüldüğü buz kalınlığının miktarı henüz sadece birikmiş kırağı buz kalınlığına 

eşittir ve (Ty=Th= Tdonma)  olduğu durumda başlangıç buz tabakasının birikimi 

gerçekleşemez ve buz oluşumu görülmez. 

 

5) Ty=Th olduğu durumda; camsı buzun oluştuğu en düşük sıcaklık değeri 

254.75K’dir ve camsı buz oluşum kalınlığı bu değere kadar artış gösterir, çünkü daha 

düşük yüzey ve hava sıcaklıklarında buzun daha az enerji girdisi oluşturması 

sebebiyle artmaktadır ve su oluşumu daha geç görülmektedir. 

 

6) Ty Tdonma olduğu durumlarda; hava sıcaklığı, donma sıcaklığının üzerindeyken 

bile buz birikiminin olabileceği görülmüştür (Şekil 9.4). Bunun sebebi, donma 

sıcaklığının altındaki yüzey sıcaklığının, uçak yüzeyine çarpan aşırı soğutulmuş su 
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damlalarının uçak yüzeyindeki çekirdeklenme bölgesinde donmasını 

sağlayabilmesidir. 

 

7) Ty Tdonma olduğu durumlarda ; aynı hava sıcaklığı değerinde, yüzey sıcaklığının 

daha düşük olduğu durumda camsı buzun ilk görüldüğü kalınlık daha fazla 

olmaktadır. Bunun sebebi, düşük yüzey sıcaklığında su oluşması için gereken yeterli 

yalıtım kalınlığının ve enerji girdisi ihtiyacının yüksek yüzey sıcaklığına göre daha 

fazla olmasıdır. Bu sebeple düşük yüzey sıcaklığı olan durumunda, kırağı buz 

birikimi daha fazla olduktan sonra yeterli koşullar sağlanır ve camsı buza geçiş daha 

geç gerçekleşir. 
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EK A 

 

PROGRAM RUNGAKAT 

      IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z) 

      PARAMETER (N=1) 

      DIMENSION F(N),FS(N) 

      COMMON /HAT/HATAKISTAS,HMIN,HMAX 

      COMMON /ACI/PR,GOZ,SETA 

      H=0.5  ! ADIM 

      DO I=1,N 

        F(I)=0.0 

        FS(I)=0.0 

      ENDDO 

      XSON=4.2 

        !BASLANGIC KOSULLARI x=0 da y=1 

        F1=1.0 

      X=0.0  ! IKEN 

      F(1)=F1 

      FS(1)=F(1) 

      OPEN(UNIT=8,FILE='sonuc.dat') 

      DO WHILE (X.LE.XSON)     !INTEGRAALIN BASLANGIC NOKTASI 

      WRITE(8,55) X,FS(1) 

       CALL RK4(X,F,FS,N,H,XSON) 

        FS(1)=F(1) 

       ENDDO                          !INTEGRALIN BITIS NOKTASI 

      close(8)  

   55 FORMAT(2F10.4) 

      CALL SYSTEM("gnuplot -p ciz.txt") 

c      CALL SYSTEM("gnuplot -p ciz.txt") !linux iÃ§in 

      result=SYSTEMQQ('GNUPLOT ciz.txt') windods iÃ§in 

      STOP 

      END 

      

      SUBROUTINE RK4(X,F,FS,N,H,XSON) 

      IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z) 

      DIMENSION CK1(N),CK2(N),CK3(N),CK4(N),CK5(N),CK6(N) 

      DIMENSION F(N),FS(N),EGIM(N),FARK(N) 

      COMMON /HAT/HATAKISTAS,HMIN,HMAX 

      COMMON /ACI/PR,GOZ,SETA 

      HATAKISTAS=1.0E-7 

      TOL=HATAKISTAS 

      HMIN=1.0E-8 

      HMAX=0.1 

C 

      CALL DENKLEM(X,F,CK1,N) 

C     CK1 BULUNUYOR 

      DO 10 I=1,N 

      F(I)=FS(I)+CK1(I)*H/4.0 

  10  CONTINUE 

   



49 

      CALL DENKLEM(X+H/4.0,F,CK2,N) 

C     CK2 BULUNUYOR 

      DO 11 I=1,N 

      F(I)=FS(I)+3.0*H*CK1(I)/32+9.0*CK2(I)*H/32.0 

   11 CONTINUE 

     

      CALL DENKLEM(X+3.0*H/8.0,F,CK3,N) 

C     CK3 BULUNUYOR 

      DO 12 I=1,N 

      F(I)=FS(I)+(1932.0*H*CK1(I)-7200.0*H*CK2(I)+ 

     &7296.0*CK3(I)*H)/2197.0 

  12  CONTINUE 

   

      CALL DENKLEM(X+12.0*H/13.0,F,CK4,N) 

C     CK4 BULUNUYOR 

      DO 13 I=1,N 

      F(I)=FS(I)+439.0*H*CK1(I)/216.0-8.0*H*CK2(I)+ 

     &3680.0*H*CK3(I)/513.0-845.0*CK4(I)*H/4104.0 

  13  CONTINUE 

     

      CALL DENKLEM(X+H,F,CK5,N) 

C     CK5 BUlUNUYOR 

      DO 14 I=1,N 

      F(I)=FS(I)-8.0*H*CK1(I)/27.0+2.0*H*CK2(I)-3544.0*H*CK3(I)/2565+ 

     &1859.0*H*CK4(I)/4104.0-11.0*CK5(I)*H/40.0 

  14  CONTINUE 

 

      CALL DENKLEM(X+H/2.0,F,CK6,N) 

C     CK6 BUlUNUYOR 

!     TUM CK TERIMLERI HESAPLANDI 

      DO I=1,N 

      FARK(I)=ABS(H*(CK1(I)/360.0-128.0*CK3(I)/4275.0- 

     &2197*CK4(I)/75240.0+CK5(I)/50.0+2.0*CK6(I)/55)) 

      ENDDO 

      HATA=SQRT(FARK(1)**2+FARK(2)**2) !FONKSIYONLARIN 

HATALARININ MATEMATIKSEL ORTALAMASI 

      IF(HATA.LT.TOL.OR.H.LT.HMIN)THEN 

!     FONSIYONLARIN YENI DEGERLERININ HESABI 

      DO I=1,N 

      EGIM(I)=16.0*CK1(I)/135.0+6656.0*CK3(I)/12825+ 

     &28561.0*CK4(I)/56430.0-9.0*CK5(I)/50.0+2.0*CK6(I)/55.0 

      F(I)=FS(I)+EGIM(I)*H 

      FS(I)=F(I) !ESKI DEGERLERI YENI DEGERLERLE DEGISTIREN KISIM 

      ENDDO 

      ENDIF 

      HSCALE=0.84*(TOL*H/HATA)**0.25     !ADIM KRITER SABITI 

C 

      IF(HSCALE.LT.0.75.AND.H.GT.2.0*HMIN) H=0.5*H 

      IF(HSCALE.GT.1.50.AND.2.0*H.LT.HMAX) H=2.0*H 

      X=X+H 
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      RETURN 

      END 

      

      SUBROUTINE DENKLEM(X,F,G,N) 

      IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z) 

      DIMENSION G(N),F(N) 

      COMMON /ACI/PR,GOZ,SETA 

      G(1)=-2.0*x**3+12.0*x**2-20.0*x+8.5 

      RETURN 

      END 
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