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İKİ AÇILI KONİ ETRAFINDA YÜKSEK HIZLI VİSKOZ AKIŞ 

ÖZET 

2000 yılında Wright ve diğerleri [21] tarafından eksenel simetrik iki açılı koni 

etrafındaki hipersonik akışta ortaya çıkan şok etkileşimlerini incelemek için bir dizi 

deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar bu çalışmada, iki farklı ikinci açı 

değeri için elde ettikleri deneysel sonuçları, kendi elde ettikleri hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Mevcut çalışma, Wright ve diğerlerinin 

deneysel çalışmasındaki iki açılı koni modelini temel alarak ikinci koni açısının genel 

akışa etkisini sistematik bir biçimde hesaplamalı olarak incelemeyi hedeflemektedir. 

Değişen ikinci rampa açısına bağlı olarak, hem şok-şok hem de şok-sınır tabaka 

etkileşimlerinin iki açılı rampa etrafında daimi, periyodik veya daimi olmayan akışa 

neden olabileceği bilinmektedir [5]. Benzer etkileşimlerin koni etrafında da 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirlenmesi bu çalışmanın ana hedefidir. Üzerinde 

çalışılacak iki açılı koni geometrisi 30o sabit ilk açıya ve sırasıyla 45, 50, 55 ve 60o 

olarak değişen ikinci açıya sahiptir. Bu çalışmada, 2.1 MJ/kg durma noktası entalpisine 

sahip M=7 akışı modellenmiştir. Modellenen akışkan azot olup modelleme sonucunda 

elde edilen şok yapıları ve akış alanları karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiş, akışın 

daimi veya periyodik olup olmadığı araştırılmıştır. İki açılı koni etrafındaki düşük 

entalpili Mach 7 akışını simüle etmek için, ilgilenilen akışın yapısına uygun olan 

yoğunluk bazlı sonlu-hacim Navier-Stokes çözücüsü kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan çözücü zamanda birinci dereceden ve uzayda 2. dereceden doğruluğa 

sahiptir. Çalışma kapsamında öncelikle literatürdeki bir deneysel çalışma temel 

alınmış ve elde edilen sonuçların doğrulaması yapılmıştır. Doğrulama çalışmasında 

elde edilen boyutsuzlaştırılmış basınç-uzunluk grafiği genel davranış olarak deneysel 

sonuçlarla benzerlik gösterse de, ayrılma şokundan dolayı farklılıklar gözlenmektedir. 

Genel akış yapısı, basınç değişimleri ve tepe noktası değeri bakımından uyumlu 

gözükse de ayrılma şokunun doğrulama vakasında neden gözlenemediğine dair bir 

çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma sonucunda artan arka açı değeri ile birlikte 

daimi duruma ulaşma süresinin arttığı gözlenmiştir. θ2=45o, θ2=50o ve θ2=55o 

durumları için daimi duruma ulaşma süreleri sırasıyla 120 μs, 700 μs ve 2500 μs’dir. 

θ2=60o durumu, 3500 μs çözüm süresinde daimi duruma ulaşamamaktadır. Bu durum, 

daimi duruma ulaşma koşulu için 55o ve 60o aralığında bir üst arka açı sınırının 

olduğunu göstermektedir. Belli bir arka açı değerinden sonra akış daimi duruma 

ulaşamamaktadır. Buna ek olarak sıkışma köşesindeki ayrılma bölgesi ve ikinci koni 

yüzeyindeki, transmitted şokun çarpması sonucu oluşan ayrılma bölgesinin boyutu, 

artan arka açı değeri ile birlikte artış göstermektedir. Bu durum, transmitted şokun 

gücünün de arka açı değerinin artmasıyla birlikte arttığını göstermektedir. Arka açı 

değeri, daha karmaşık akış ve etkileşim yapılarına neden olmaktadır. Artan arka açı 

değerlerinde sıkışma köşesindeki ayrılma bölgesinin boyutunu arttığı ve bu ayrılma 

bölgesindeki karmaşık akış fiziğinin, şok etkileşimi ve akış yapısı üzerinde baskın bir 

rol oynadığı düşünülmektedir. 
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HIGH VELOCITY VISCOUS FLOW OVER A DOUBLE CONE GEOMETRY 

SUMMARY 

Shock interaction mechanisms and shock-boundary layer interactions have great 

importance in the design and development of the hypersonic vehicles. In hypersonic 

flows, shock interactions can be complex and local high heat transfer rates and high 

pressure loads can be observed in these interaction areas, which can cause serious 

damage [2]. Therefore, understanding the physics of flow, modeling the shock 

interactions correctly and interpreting the results correctly play an important role in 

increasing the vehicle's reliability and performance. Various studies have been carried 

out for this purpose in the past. One of the oldest studies on this subject that was the 

basis for many studies was done by Edney [8]. Edney analyzed analytically and 

experimentally the interaction mechanisms of an oblique shock and a detached bow 

shock formed in front of a cylinder. As a result of the study, Edney classified the 

interactions into 6 different types and named them as Type I-VI.  This classification of 

Edney provided a basis for classifying the interactions seen in later studies. 

Olejniczak et al. investigate the shock-shock interaction mechanism on 2-D double 

wedge geometry at hypersonic speeds and obtained a new type of interaction 

mechanism that did not comply with Edney's classification and they named it as Type 

IVr [18]. 

Marini examined the flow around the 2-D compression ramp in the range of M = 6-

14.1 and ranging from 1.0 to 3.6 MJ/kg stagnation enthalpy with perfect gas 

acceptance and showed that the surface pressure, surface friction coefficient and heat 

transfer values are compatible with the test data [15]. 

Swantek and Austin experimentally studied both low and high enthalpy flow in a 4-7 

Mach range on a ramp geometry at 30-55o angles. During the experiment periods of 

327 µs, they obtained the Schlieren images of the shock structures and the heat flux 

distribution on the ramp surface by examining the shock formation and interaction 

mechanisms [20]. 

Gaitonde et al examined the nitrogen flow with an enthalpy of 4.2 MJ / kg at M = 9.5 

on the cone geometry with ramp angles of 25-55o with perfect gas acceptance. Surface 

pressure and heat transfer showed good compatibility with experimental data [10]. 

Druguet et al examined the air flow with 3.7 MJ / kg stagnation enthalpy at M = 11.3 

on the 25-55o angle cone geometry under perfect gas acceptance to understand the 

effect of 5 different non-viscous flux algorithms and 4 different flux limiters. It has 

been observed that the surface pressure and heat transfer data match the experimental 

data [4]. 

In this study, 25-50o cone geometry will be solved by computational fluid dynamics 

methods and then verified with experimental data. Then, the flow structure around an 

axisymmetric cone geometry with 30o fixed first angle and 45, 50, 55 and 60o varying 

aft angle will be examined at M = 7. The effect of angle change of the cone geometry 
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on the flow field and shock interactions will be investigated. The shock structures and 

flow areas to be obtained as a result of the analysis will be evaluated comparatively 

and it will be investigated whether the flow is steady, unsteady or periodic. 

The axisymmetric double cone geometry to be used in the study has 50.8 mm first cone 

length and 25.4 mm aft cone length. The first angle (θ1) of the cone geometry is fixed 

and 30o, and the second cone angle (θ2) will be changed to 45, 50, 55 and 60o. Detailed 

information about geometry can be found in Durna et al. [7]. 

In the case of high-speed flows, it is necessary to have a quality mesh around the 

boundaries in order to capture the interaction mechanisms and understand the nature 

of the flow. The basic rule to be considered in creating the computational mesh is to 

use a frequent mesh in places where flow and interactions are intense. In places where 

the flow and interaction are not intense and the change is less seen, an infrequent mesh 

should be used to save time and cost. 

In this study, the computational domain was created in accordance with the mentioned 

rules. The mesh has been tightened in places where the flow is changing direction and 

where the interaction and expansion areas are expected to interact. Mesh in regions 

that close to the cone surface were kept frequently.  

In this study a density-based, time-dependent compressible Navier-Stokes solver 

rhoCentralFoam was used. This solver is the open source cell-centered finite volume 

solver. It uses central schemes to capture strong discontinuities such as contact 

discontinuities and shock waves in the flow field. The solver has first degree accuracy 

in time and second degree accuracy in space. The rhoCentralFoam solver has also been 

used in past studies dealing with flow at M = 7 around the double wedge geometry [5-

7]. 

The left side of the computational domain is determined as the inlet and the right side 

as the outlet. The cone surfaces modeled as stationary and viscous at a constant 

temperature of 300K. 

Within the scope of the study, first of all, an experimental study in the literature was 

based on and the results obtained were validated. Although the dimensionles pressure-

length graph obtained in the validation study is similar to the experimental results in 

general behavior, differences are observed due to the separation shock. Although the 

overall flow structure seems to be compatible in terms of pressure changes and peak 

value, a study is needed on why the separation shock cannot be observed in the 

validation case. As a result of the study, it was observed that the time to reach the 

steady state increased with the increasing aft angle value. For θ2=45o, θ2=50o and  

θ2=55o the time to reach the steady state is 120 μs, 700 μs and 2500 μs, respectively. 

θ2=60o  case cannot reach the steady state in 3500 μs simulation time. This indicates 

that there is an upper aft angle threshold value between 55o and 60o for the condition 

of reaching a steady state. After a certain aft angle value, the flow cannot reach the 

steady state. In addition, the separation zone in the compression corner and the 

separation zone on the second cone surface resulting from the impact of the transmitted 

shock increases with increasing aft angle value. This shows that the power of 
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transmitted shock also increases with the increase of the aft angle value. The aft angle 

value is to cause more complex flow and interaction structures. Increasing aft angle 

values are thought to increase the size of the separation zone in the compression corner, 

and the complex flow physics in this separation zone play a dominant role on shock 

interaction and flow structure.
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1.  GİRİŞ 

İlk hava aracının tasarımından itibaren, mühendislerin ve tasarımcıların hedefi her 

zaman daha iyi, daha hızlı, daha güvenli bir tasarım olmuştur. Havacılık alanında 

yapılan çalışmalar ve havacılık alanına yardımcı diğer alanlardaki gelişmelere paralel 

olarak, üretilen hava araçları daha iyi, daha hızlı ve daha ekonomiğe doğru yol almıştır. 

Bahsedilen bu gelişmelerin üzerine, devletlerin savunma sanayiilerine verdikleri önem 

de eklenince bu alanda yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bunun neticesinde 

aerodinamik, akışkanlar mekaniği ve ilgili dallarda hipersonik akış üzerine yapılan 

çalışmalar ve hipersonik akış çalışmalarına ayrılan bütçeler önemli ölçüde artmıştır. 

Bu durum, hipersonik akış alanındaki faaliyetlerde hatırı sayılır bir artışa neden 

olmuştur. 

Hipersonik akışlar, yüksek enerjili akışlar olarak bilinir. Hipersonik hızlarda hareket 

edecek araçların tasarım ve geliştirilmesinde şok etkileşim mekanizmaları ve şok-sınır 

tabaka etkileşimleri büyük bir öneme sahiptir. Hipersonik akışlarda kompleks bir akış 

yapısı görülebilmekte ve şok etkileşimleri karmaşık bir davranış sergileyebilmektedir. 

Şok etkileşim bölgelerinde, ciddi hasarlara neden olabilecek seviyede yerel yüksek ısı 

transfer oranları ve yüksek basınç yükleri görülebilmektedir [2]. Bu nedenle akışın 

fiziğini anlayabilmek, şok etkileşimlerini doğru bir şekilde modelleyebilmek ve elde 

edilen sonuçları doğru yorumlayabilmek, hava aracının güvenilirlik ve performansının 

artırılması için önemli bir rol oynamaktadır. Hava araçlarının tasarım aşamasında 

ağırlık, maliyet ve yüzeydeki aşırı ısı transferini minimize etmek ve güvenliği 

maksimize etmek ana hedeftir. Bu hedeflerin sağlanabilmesi, ilgilenilen akışın 

fiziğinin ve mekanizmasının en iyi şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. İşte bu 

akışların fiziğini ve mekanizmasını anlayabilmek amacıyla yapılan çalışmalarda iki 

açılı koni ve iki açılı rampa konfigürasyonları yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Hipersonik akış alanında çalışma yapan araştırmacıların karşılaştığı en büyük 

zorluklardan birisi, yapılacak deneyin ve deney için gerekli olan ekipmanların 

maliyetinin çok yüksek olmasıdır. Bu sebeple deneysel bir çalışma ile çözüme gitmek 
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yerine HAD yardımı ile çözüme gitmek çok daha uygun ve tercih edilir hale 

gelmektedir. Yapılan hesaplamalı çalışmalar sayesinde deneyi gerçekleştirmek için 

gerekli yüksek maliyetten tasarruf sağlanabilmektedir. 

Mevcut çalışma, hipersonik akış alanında yapılan çalışmalarda yaygın olarak 

kullanılan geometrilerden biri olan iki açılı koni etrafındaki akış yapısını araştırmayı 

ve anlamayı hedeflemektedir. Çalışmada kullanılan iki açılı koni geometrisi, ses üstü 

hızlar söz konusu olduğunda oldukça yaygın bir kullanım göstermektedir. Bu 

çalışmada, iki açılı koni geometrisi etrafındaki akışı inceleyen deneysel bir çalışma 

temel alınarak HAD yöntemleriyle çözülecek ve elde edilen sonuçların deneysel 

veriler ile doğrulaması yapılacaktır. Sonrasında ise koni arka açısının değişiminin, akış 

alanı ve şok etkileşimleri üzerindeki etkisi ve şok-şok/şok-sınır tabaka etkileşimlerinin 

daimi, periyodik veya daimi olmayan akışa neden olup olmadığı sistematik bir biçimde 

hesaplamalı olarak araştırılacaktır. 
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2.  VAKA VE STRATEJİ TANIMI 

Yapılan çalışma sonucunda elde edilecek sonuçların doğruluğunu kontrol etmek için, 

literatürde daha önce yapılmış bir deneysel çalışma temel alınarak elde edilen sonuçlar 

bu deneysel çalışma sonucunda elde edilmiş olan deneysel sonuçlarla 

karşılaştırılmalıdır. Yapılan bu karşılaştırma işleme doğrulama çalışması denmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, doğrulama amacıyla kullanılacak olan deneysel çalışma 2000 

yılında Wright ve diğerlerinin [21] yaptığı deneysel çalışma olarak seçilmiştir. Wright 

ve diğerlerinin yaptığı bu çalışma kapsamında eksenel simetrik iki açılı koni 

etrafındaki hipersonik akışta ortaya çıkan şok etkileşimlerini incelemek için bir dizi 

deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarında 25/35o ve 25/50o koni 

geometrileri etrafındaki hava akışını M=8 ve 0.8 MJ/kg durma entalpisinde mükemmel 

gaz kabulü ile incelemişlerdir. Araştırmacılar bu çalışmada, iki farklı ikinci açı değeri 

için elde ettikleri deneysel sonuçları, yine kendi elde ettikleri HAD sonuçları ile 

karşılaştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda, hesaplanan yüzey basıncının deneyle 

uyum gösterdiği görülmüştür. Wright ve diğerlerinin yapmış olduğu bu çalışmanın 

deneysel verilerine erişilebildiğinden, iki açılı koni geometrisi etrafındaki akış, HAD 

yöntemleriyle çözüldükten sonra bu deneysel verilerle doğrulaması yapılacaktır. 

Wright ve arkadaşlarının deneysel çalışmasının ayrıntıları aşağıda verilmiştir: 

Çalışma 25/35o ve 25/50o koni geometrilerinde, her iki geometri için de iki farklı 

Reynolds sayısı için gerçekleştirilmiştir. 25/35o koni geometrisi için düşük Re sayısı 

3.7x105 ve yüksek Re sayısı 6.1x105’tir. İzotermal (eşısılı) duvar sıcaklıkları düşük ve 

yüksek Re sayısı durumları için sırasıyla 575 K ve 585 K’dir. 

25/50o koni geometrisi için düşük Re sayısı 2.7x105 ve yüksek Re sayısı 4.8x105’tir. 

İzotermal (eşısılı) duvar sıcaklıkları düşük ve yüksek Re sayısı durumları için sırasıyla 

590 K ve 630 K’dir. Düşük Re sayısı durumu için durma sıcaklığı 786 K, durma 

basıncı 3.48 MPa; yüksek Re sayısı durumu için durma sıcaklığı 803 K, durma basıncı 

6.58 MPa’dır. 
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Her iki durumda da akış, hesaplama alanına 8 M, 0.8 MJ/kg durma entalpisi ve 57 K 

sıcaklıkta girmektedir. Çalışmada, yüzey sıcaklığındaki değişimi elde edebilmek 

amacı ile ısıl-çiftler (thermocouples) kullanılmıştır. Wright ve diğerlerinin 

çalışmasında kullanılan ve bu çalışmada doğrulama çalışması için temel alınacak olan 

25/50o koni geometrisi Şekil2.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.1 : Wright ve diğerlerinin çalışmasında kullanılan 25/50o koni geometrisi. 

Şekil2.1’de görüldüğü üzere, geometri 1 Yüzeyi, 2 Yüzeyi ve Çıkış Yüzeyi olmak 

üzere 3 farklı yüzeyden oluşmaktadır. 1 Yüzeyi ve 2 Yüzeyi yatayla sırasıyla α ve β 

açısı yapmaktadırlar. 1 Yüzeyi ve 2 Yüzeyinin uzunlukları sırasıyla L1 ve L2 şeklinde 

gösterilmiştir. 1 Yüzeyi ve 2 Yüzeyini takip eden ve yatay eksene paralel olan yüzey 

Çıkış Yüzeyidir. Tablo2.1’de çalışmanın serbest akım koşulları ve çalışmada 

kullanılan iki açılı koni geometrisinin özellikleri verilmektedir. 
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Tablo 2.1 : Wright ve diğerlerinin çalışmasındaki (a) Serbest akım koşulları 

                           (b) geometri özellikleri. 

Serbest Akım Koşulları 

Mach Sayısı 8 

Durma Entalpisi (MJ/kg) 0.8 

Statik Sıcaklık (K) 57 

Durma Sıcaklığı (K) 786 

Durma Basıncı (MPa) 3.48 

Birim Reynolds Sayısı 270000 

(a) 

Geometri Özellikleri 

1 Yüzeyinin Uzunluğu (mm) 16 

2 Yüzeyinin Uzunluğu (mm) 19 

İlk Açı, α (o) 25 

İkinci Açı, β (o) 50 

(b) 

Durna ve Çelik [5], 30o sabit ilk açıya ve sırasıyla 45, 50, 55 ve 60o değerlerinde 

değişen ikinci açıya sahip iki açılı rampa etrafındaki akışın periyodikliğini hesaplamalı 

olarak incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, değişen ikinci rampa açısına bağlı olarak, 

hem şok-şok hem de şok-sınır tabaka etkileşiminin iki açılı rampa etrafında daimi, 

periyodik veya daimi olmayan akışa neden olabileceği görülmüştür. 

Durna ve Çelik’in çalışmasının koşulları şöyle özetlenebilir: 

Akış hesaplama alanına 7.11 Mach, 191 K sıcaklıkta ve 391 Pa basınçta girmektedir. 

Akış hızı 1972 m/s’ye ve Reynolds sayısı 55880’e karşılık gelmektedir. Durma 

entalpisi 2.1 MJ/kg’dır ve test süresi 327 μs’dir. Çalışmada kullanılan iki açılı rampa 

geometrisi Şekil2.2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2.2 : Durna ve Çelik’in çalışmasında kullanılan iki açılı rampa geometrisi 

Şekil2.2’de görüldüğü üzere, geometri A Rampası, B Rampası ve Çıkış Rampası 

olmak üzere 3 farklı yüzeyden oluşmaktadır. A Rampası ve B Rampası yatayla 

sırasıyla θ1 ve θ2 açısı yapmaktadır. A Rampası ve B Rampasının uzunlukları sırasıyla 

La ve Lb şeklinde gösterilmiştir. A Rampası ve B Rampasını takip eden ve yatay eksene 

paralel olan yüzey Çıkış Rampasıdır. 

Tablo2.2’de Durna ve Çelik’in çalışmasının serbest akış koşulları ve çalışmada 

kullanılan iki açılı rampa geometrisinin özellikleri verilmektedir. 
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Tablo 2.2 : Durna ve Çelik’in çalışmasındaki (a) Serbest akım koşulları 

                              (b) Geometri özellikleri. 

Serbest Akım Koşulları 

Mach Sayısı 7.11 

Durma Entalpisi (MJ/kg) 2.1 

Statik Sıcaklık (K) 191 

Statik Basınç (kPa) 0.391 

Hız (m/s) 1972 

Yoğunluk (kg/m3) 0.0071 

Birim Reynolds Sayısı 55880 

Test Süresi (µs) 327 

(a) 

Geometri Özellikleri 

A Rampası Uzunluğu (mm) 50.8 

B Rampası Uzunluğu (mm) 25.4 

İlk Açı, θ1 30 

İkinci Açı, θ2 55 

(b) 

Durna ve Çelik’in çalışmasında, çalışma akışkanı (working fluid) olarak azot 

kullanılmıştır. Azot, çalışma sırasında ulaşılabilecek maksimum sıcaklıklarda, havanın 

aksine ihmal edilebilir ayrışma (dissociation) etkisine sahiptir. Bu nedenle, olası 

reaksiyon ve reaksiyon etkilerini önlemek veya en aza indirmek amacıyla, daha az 

düzeyde kimyasal reaksiyon ve yüzeye daha az nüfuz sağlayan azot kullanılmıştır. Bu 

da minimum hata ile, kimyasal reaksiyonları hesaba katmayan bir çözücü kullanımına 

izin vermektedir. 

Bu çalışmada, Durna ve Çelik’in çalışmasındaki iki açılı rampa için elde edilen şok 

etkileşim mekanizmalarının, eksenel simetrik iki açılı koni durumunda nasıl 

davrandığı ve araştırılmak istenmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Durna ve Çelik’in 

çalışmasındaki geometri ve akış özellikleri benimsenecektir. 

Çalışmada iki açılı koni geometrisinin arka açısının değişiminin, akış alanına ve şok 

etkileşimlerine etkisi araştırılacaktır. Analiz sonucunda elde edilecek şok yapıları ve 
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akış alanları karşılaştırılmalı olarak değerlendirilecek, akışın daimi veya periyodik 

olup olmadığı araştırılacaktır. Bu amaca yönelik olarak Mach sayısı ve akış özellikleri 

sabit tutulacak ve ikinci koni açısı değiştirilecektir. Çalışma esnasında, amaca ulaşmak 

ve tutarlı bir sonuç elde edebilmek için sistematik bir yaklaşım benimsemek 

gerekmektedir. Bu sistematik yaklaşım şöyle açıklanabilir: I. aşamada, yapılacak 

çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi, çalışma esnasında daha doğru kararlar 

verilebilmesi ve çalışma sonunda elde edilen sonuçların daha iyi yorumlanabilmesi 

amacıyla teori ve literatür taramasına yer verilecektir. II. ve III. aşamada ağ örgüsünün 

oluşturulması, sınır/başlangıç koşullarının ve gaz modelinin belirlenmesi gibi 

hesaplama alanına ait detaylar verilecektir. IV. aşamada, elde edilen sonuçların 

doğruluğundan emin olmak amacıyla, literatürdeki bir deneysel çalışmanın sonuçları 

ile doğrulama çalışması yapılacaktır. V. aşamadan VI. aşamaya kadarki süreç, 

simülasyonun tamamlanması, elde edilen verilerin işlenmesi ve sonuçların 

gösterilmesi adımlarını içerir. Çalışma, sonuç kısmı olan VIII. aşama ile bitmektedir. 

Bu yaklaşım, doğrulanmamış ve doğruluğu az veriler elde etmemek açısından çok 

önemlidir. Bu düzen, çalışmada takip edilecektir. 
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3.  TEORİ VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Bu bölümde, çalışmanın daha doğru bir şekilde yapılabilmesi ve sonuçların daha iyi 

analiz edilebilmesi için değinilmesi, bilinmesi ve anlaşılması gereken konular ve 

literatür taramasına yer verilecektir. 

3.1 Teoriye Genel Bakış 

Çalışma ile ilgili teoriyi daha iyi anlayabilmek amacıyla bahsedilmesi uygun görülen 

başlıklar şunlardır: 

• Hipersonik akışın doğası 

• Navier-Stokes denklemleri 

• Eğik şok bağıntıları ve Prandtl-Meyer genişleme dalgaları 

• Şok-sınır tabaka etkileşimleri 

• Viskoz (viscous) akış ve viskoz olmayan (inviscid) akış 

3.1.1 Hipersonik akışın doğası 

Hipersonik bir akış söz konusu olduğunda, çok yüksek hızlı bir akışın doğası gereği 

karmaşık akış özellikleri ortaya çıkabilmektedir. Hipersonik akış konusunda 

hesaplamalı veya deneysel bir çalışma gerçekleştirecek olan araştırmacının, bu 

karmaşık akış yapısını analiz edebilecek ve sonuçları doğru yorumlayabilecek bir 

temele sahip olması gerekmektedir. 

Hipersonik akış, ismini bazı fiziksel fenomenlerin çok daha yüksek seviyeye çıkması 

sebebiyle almıştır. Çok yüksek hızlar söz konusu olduğunda, eğik şok dalgasının 

sapma açısı çok küçük olacak ve şok dalgası sınır tabakaya oldukça yakın olacaktır. 

Bu durum aşırı sürükleme ve çok yüksek ısı transferine yol açmaktadır. Daha yüksek 

Mach sayısı, daha yüksek akış alanı sıcaklığı anlamına gelmektedir. Mach sayısının 

çok yükseldiği durumlarda akış alanının sıcaklığı da bir o kadar yükselmektedir. Öyle 

ki bu sıcaklık akış alanındaki moleküllerin elektronlarını, kuantum seviyesini atlatacak 

şekilde uyarmakta ve böylelikle yüzeye ısı transferine önemli bir katkıda bulunan daha 

yoğun radyasyon oluşmasına sebep olmaktadır. Bu yüksek sıcaklığın sonucunda ise 

söz konusu akış alanındaki akışkan kimyasal tepkimeye uğramaktadır. Bu yüksek 

sıcaklıklarda akışkan ayrışmaya başlar ve bunun sonucunda yeni türler (specie) oluşur. 
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Bunun bir sonucu olarak akışkan özellikleri değişir. Akışkan özelliklerinin değişmesi 

sonucunda ise incelenen durumun çözümü de değişmektedir. 

3.1.2 Navier-Stokes denklemleri 

Navier-Stokes denklemleri çoğu aerodinamik uygulamasında kullanılmak için 

uygundur. Navier-Stokes denklemleri, hareketli bir akışkanın hızının, basıncının, 

sıcaklığının ve yoğunluğunun nasıl ilişkili olduğunu ifade eder. Denklemler 1800’lü 

yılların başında, birbirinden bağımsız olarak İngiltere’de G.G. Stokes ve Fransa’da M. 

Navier tarafından türetilmiştir. Kompleks bir yapıda olan bu denklemler, Euler 

denklemlerinin viskozite etkilerinin dikkate alınmış halidir. 

Denklemler bir dizi birleştirilmiş (coupled) diferansiyel denklemlerdir ve teorik 

olarak, hesap yöntemleri kullanılarak, verilen bir akış problemi için çözülebilirler. 

Ancak pratikte analitik olarak çözülmeleri zordur. Geçmişte mühendisler, 

çözülebilecek bir denklem grubu elde edilene kadar bu denklem setine çeşitli 

yaklaşımlar ve basitleştirmeler uygulama yolu ile çözüme ulaşmayı denemişlerdir 

[16]. Günümüzde ise sonlu farklar, sonlu hacim, sonlu eleman ve spektral yöntemler 

gibi teknikler yardımıyla denklemleri çözmek amacıyla yüksek hızlı bilgisayarlar 

kullanılmaktadır. Bu çalışma alanına HAD denir. 

Navier-Stokes denklemleri kütle korunumu için zamana bağlı süreklilik denklemi, üç 

adet zamana bağlı momentum korunum denklemi ve zamana bağlı enerji korunum 

denklemi içerir. Bu denklemler aşağıda verilmiştir. 

Süreklilik denklemi: 

∂ρ

∂𝑡
+ ∇. (ρ𝑈) = 0 (3.1) 

Momentum denklemi: 

𝜕(𝜌𝑈)

𝜕𝑡
+  ∇. (ρ 𝑈𝑈) +  ∇. p −  ∇. τ = 0 (3.2) 
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Enerji denklemi: 

𝜕(𝜌𝐸)

𝜕𝑡
+  ∇. (ρ 𝑈𝐸) +  ∇ .  (𝑈𝑝) −  ∇ .  (τ. 𝑈) +  ∇ .  (−𝑘∇ 𝑇) = 0 (3.3) 

Denklemlerde yer alan e, ρ, U, T, p, E, t, τ ve k sırasıyla yoğunluk, hız vektörü, 

sıcaklık, basınç, toplam enerji, zaman, stres tensörü ve termal iletkenliği temsil 

etmektedir. 

3.1.3 Eğik şok bağıntıları ve Prandtl-Meyer genişleme dalgaları 

Bu çalışma kapsamında, iki açılı koni geometrisi etrafındaki akış incelenirken eğik 

şoklar ve genişleme fanları ile sıklıkla karşılaşılacağından, bu iki konunun iyi 

anlaşılması, çalışmanın başarı ile tamamlanıp sonuçların düzgün bir şekilde 

yorumlanması açısından önem arz etmektedir. Çalışmanın bu kısmında Şekil3.1’de 

verilen eğik şok geometrisi yardımı ile eğik şok bağıntıları ve Şekil3.2’de verilen 

genişleme fanı geometrisi yardımı ile Prandtl-Meyer genişleme bağıntıları 

açıklanacaktır. 

 

 

Şekil 3.1 : Eğik şok geometrisi. 

Şok öncesi akış hızı ve Mach sayısı V1 ve M1 ile gösterilmektedir.  Şok öncesi hızın 

ve Mach sayısının teğetsel bileşeni w1 ve Mt1 ile; normal bileşeni u1 ve Mn1 olarak 

gösterilmiştir. Benzer şekilde, şok sonrası akış hızı ve Mach sayısı V2 ve M2 ile 



12 

 

gösterilmektedir.  Ve yine benzer şekilde, şok sonrası hız ve Mach sayısının teğetsel 

bileşeni w2 ve Mt2 ile; normal bileşeni u2 ve Mn2 olarak gösterilmiştir. 

Şekil3.1’in üst kısmında kesikli çizgilerle gösterilen kontrol hacmi göz önüne alınıp 

korunum denklemi uygulandığında süreklilik denklemi: 

∯ 𝜌𝑉. 𝑑𝑆

𝑆

= 0 (3.4) 

olacaktır. 

Bu denklemden −𝜌1𝑢1𝐴1 + 𝜌2𝑢2𝐴2 sonucu elde edilmektedir. a ve d uzunlukları eşit 

olduğundan A1=A2 olacaktır. Böylelikle, eğik şok dalgası için süreklilik denklemi: 

𝜌1𝑢1 = 𝜌2𝑢2 (3.5) 

şeklinde elde edilebilir.  

Momentum denkleminin integral formu, bir vektör denklemidir. Bu da teğet ve normal 

yönde olmak üzere iki bileşene ayrılabilmesine olanak sağlamaktadır. Momentum 

denkleminin teğetsel bileşeni için: 

∯(𝜌𝑉. 𝑑𝑆)𝑤

𝑆

= − ∯(𝑝𝑑𝑆)𝑡𝑒ğ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙

𝑆

 (3.6) 

yazılabilir. 

dS, kontrol yüzeyine dik olduğundan, a ve d yüzeylerindeki (pdS)teğetsel sıfır olacaktır. 

b ve f yüzeylerindeki dS vektörleri birbirine eşit ve zıt yönlü olduklarından birbirlerini 

götüreceklerdir. Aynı durum c ve e yüzeyleri için de geçerlidir. Böylece denklem şu 

hale gelmektedir: 

−(𝜌1𝑢1𝐴1)𝑤1  + (𝜌2𝑢2𝐴2)𝑤2 = 0 (3.7) 
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Elde edilen (3.7) denklemi (3.5) denklemine bölünürse: 

𝑤1 =  𝑤2 (3.8) 

elde edilir. 

Elde edilen bu eşitlikten, teğetsel hızın eğik şok boyunca değişmediği sonucu 

çıkarılmaktadır. 

Momentum denkleminin normal bileşeni ele alınırsa: 

∯(𝜌𝑉. 𝑑𝑆)𝑢

𝑆

= − ∯(𝑝𝑑𝑆)𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑆

 (3.9) 

b ve f ile c ve e uzunlukları birbirlerine eşit ve birbirlerine zıt yönlü olduklarından, 

birbirlerini elimine ederler. Ve A1=A2 olacağından: 

𝑝1 +  𝜌1𝑢1
2 = 𝑝2  +  𝜌2𝑢2

2 (3.10) 

elde edilir. 

Enerji denklemi şöyle yazılabilir: 

∯ 𝜌 (𝑒 +  
𝑉2

2
) 𝑉. 𝑑𝑆

𝑆

= ∯ 𝑝𝑉. 𝑑𝑆

𝑆

 (3.11) 

Akış b, c, f ve e’ye teğet ve VdS=0 olduğundan: 

−𝜌1𝑢1 (𝑒1 +
𝑝1

𝜌1
+  

𝑉1
2

2
) +  𝜌2𝑢2 (𝑒2 +

𝑝2

𝜌2
+  

𝑉2
2

2
) = 0 

veya 

𝜌1𝑢1 (ℎ1 +  
𝑉1

2

2
)  =  𝜌2𝑢2 (ℎ2 + 

𝑉2
2

2
) 

(3.12) 

şeklinde yazılabilir. 



14 

 

(3.12) denklemi (3.5) denklemine bölünürse: 

ℎ1 + 
𝑉1

2

2
= ℎ2 +  

𝑉2
2

2
 (3.13) 

elde edilir. 

ℎ +  
𝑉2

2
= ℎ0  olduğundan, şok dalgası boyunca toplam entalpi sabit kalır sonucu elde 

edilmiş olur. Ayrıca kalorik olarak mükemmel gaz için h0=Cp.T0 olduğundan şok 

dalgası boyunca toplam sıcaklığın değişmediği sonucuna da varılabilmektedir. 

 
Şekil 3.2 : Prandtl-Meyer genişleme fanı. 

Ses üstü akışlar akış doğrultusundan uzağa çevrildiğinde Şekil3.2’de görüldüğü gibi 

bir genişleme dalgası meydana gelir. Genişleme fanı, her biri lokal akış yönü ile μ 

Mach açısı yapan sonsuz sayıda Mach dalgası olarak görselleştirilebilen, sürekli bir 

genişleme bölgesidir. Dalga boyunca genişleme sürekli ve art arda gerçekleştiğinden 

ve her Mach dalgası için ds=0 olduğundan, genişleme izantropiktir. Genişleme 

dalgasından geçen akışın izantropik olması, yapılacak hesaplamayı oldukça 

kolaylaştıran bir durumdur. 
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Şekil 3.3 : Sonsuz küçük güçsüz Mach dalgası boyunca sonsuz küçük değişimler. 

Ses üstü akışların genişlemesi, genişleme dalgalarının davranışını açıklayan Prandtl-

Meyer teorisi ile incelenir. Şekil3.3’e bakıldığında Mach dalgasının önündeki hızın V 

olduğu görülebilir. Akış dθ açısıyla genişlediğinde, akış hızı dV miktarında bir artış 

gösterir ve akışın yeni hızı V+dV olur. Şekil3.3’teki ABC üçgeninde sinüs kuralı, 

trigonometrik özellikler ve küçük açı yaklaşımı (sin dθ ≈ dθ , cos dθ ≈ 1)  yardımıyla 

şu eşitlik elde edilebilir: 

1 +  
𝑑𝑉

𝑉
=  

𝑐𝑜𝑠𝜇

𝑐𝑜𝑠𝜇 − 𝑑𝜃𝑠𝑖𝑛𝜇
=  

1

1 − 𝑑𝜃𝑡𝑎𝑛𝜇
 (3.14) 

Bu denklem, ikinci ve daha yüksek mertebeden terimleri ihmal edilerek şöyle seriye 

açılabilir: 

1 + 
𝑑𝑉

𝑉
= 1 + 𝑑𝜃𝑡𝑎𝑛𝜇 + ⋯ (3.15) 

Bu denklemden dθ çekilirse: 

𝑑𝜗 =  
𝑑𝑉 𝑉⁄

𝑡𝑎𝑛𝜇
 (3.16) 

elde edilir. 

 

 



16 

 

𝜇 = arcsin(1 𝑀⁄ ) olduğu bilinmektedir. Şekil3.3’te sağ taraftaki üçgenden: 

𝑡𝑎𝑛𝜇 =
1

√𝑀2  −  1
 (3.17) 

bulunabilir. 

(3.17) denklemi (3.16) denkleminde yerine konulursa: 

𝑑𝜃 =  √𝑀2 − 1
𝑑𝑉

𝑉
 (3.18) 

elde edilir. 

Elde edilen bu denklem, sapma açısının 0 ve Mach sayısının M1 olduğu 1. bölgeden; 

sapma açısının θ ve Mach sayısının M2 olduğu 2. bölgeye integre edilirse: 

∫ 𝑑𝜃
𝜃

0

=  𝜃 =   ∫ √𝑀2 − 1
𝑀2

𝑀2

𝑑𝑉

𝑉
 (3.19) 

elde edilir. 

Denklemde dV/V teriminin M cinsinden yazılması gerekmektedir. Mach sayısı 

tanımından (𝑉 =  
𝑀

𝑎
) faydalanılarak: 

𝑙𝑛𝑉 = 𝑙𝑛𝑀 + ln 𝑎 (3.20) 

yazılabilir. 

(3.20) ifadesinin türevi alınırsa: 

𝑑𝑉

𝑉
=  

𝑑𝑀

𝑀
+  

𝑑𝑎

𝑎
 (3.21) 

elde edilir. 
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Ses hızının formülü (𝑎 = √𝛾𝑅𝑇) hem durma ses hızı hem de ses hızı için yazılıp 

buradan sıcaklıklar çekilip, sıcaklık oranı (
𝑇0

𝑇
= 1 +  

𝛾 – 1

2
𝑀2) denklemlerinde 

yerlerine yazılırsa: 

(
𝑎0

𝑎
)

2

=
𝑇0

𝑇
= 1 +  

𝛾 − 1

2
𝑀2 (3.22) 

elde edilir. 

Bu denklemde ses hızı çekilip türevi alınırsa: 

𝑑𝑎

𝑎
= − (

𝛾 − 1

2
) 𝑀 (1 +  

𝛾 − 1

2
𝑀2)

−1

𝑑𝑀 (3.23) 

elde edilir. 

(3.23) denklemi (3.21) denkleminde yerine yazıldığında: 

𝑑𝑉

𝑉
=  

1

1 + [(𝛾 − 1) 2⁄ ]𝑀2

𝑑𝑀

𝑀
 (3.24) 

elde edilir. 

Elde edilen bu denklem, dV/V ifadesinin sadece Mach sayısına bağlı ifadesidir. Bu 

ifade (3.19) denkleminde yerine yazılırsa: 

𝜃 = ∫
√𝑀2 − 1

1 +  [
(𝛾−1)

2
] 𝑀2

𝑑𝑀

𝑀

𝑀2

𝑀1

 
(3.25) 

veya 

𝜐(𝑀) ≡  ∫
√𝑀2 − 1

1 +  [
(𝛾−1)

2
] 𝑀2

𝑑𝑀

𝑀
 

(3.26) 

elde edilir ve 𝜐, Prandtl-Meyer fonksiyonu olarak adlandırılır. 
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İntegral işlemi yapılırsa: 

𝜐(𝑀) ≡  √
𝛾 − 1

𝛾 + 1
 tan−1 √

𝛾 − 1

𝛾 + 1
(𝑀2 − 1)  − tan−1 √𝑀2 − 1 (3.27) 

ifadesi elde edilir. 

İntegral belirli olduğu için denklemdeki sabitlerin bir önemi yoktur. 

𝜃 = 𝜐(𝑀2) −  𝜐(𝑀1) (3.28) 

(3.28) ifadesi, Prandtl-Meyer eşitliği olarak adlandırılır ve genişleme dalgalarının 

çözümünde kullanılmaktadır. 

3.1.4 Şok-sınır tabaka etkileşimleri (SWBLI)  

Hipersonik hızlar söz konusu olduğunda önemli hale gelen ve ısı trasferi ve yüzey 

basıncını önemli derecede etkileyen diğer bir fenomen ise şok sınır tabaka 

etkileşimleridir. Bu etkileşimler ısı transferini etkiler, entropi yükselmesi ile enerji 

kaybına, titreşim ile stabilite sorunlarına neden olur. Bu etkileşimin arkasındaki temel 

neden, akış basınç gradyanı, incident şokun gücü, sınır tabaka parametreleri (kalınlık, 

rejim ve şekil), Reynolds sayısı ve Mach sayısıdır. Bir şok dalgası sınır tabakaya 

çarptığında, ses altı ve ses üstü bölgedeki akışlar, Navier-Stokes davranışının farklı 

olması nedeni ile karışmazlar. Bunun yerine basınç gradyanı, sonik sınır tabaka 

boyunca sonlu ters (finitely adverse) hale gelir. Bu durum akım ayrılması ve devridaim 

balonuna (recirculation bubble) sebep olur. Şekil3.4’te incident şok-sınır tabaka 

etkileşimi gösterilmiştir. 
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Şekil 3.4 : Incident şok dalgası sınır tabaka etkileşimi. 

Tıpkı şok-şok etkileşimlerinde olduğu gibi, şok-sınır tabaka etkileşimleri de 

sınıflandırılmıştır. Kim ve Setoguchi [13], düz bir plaka üzerinde şok sınır tabaka 

etkileşimlerini güçsüz, orta, güçlü ve çok güçlü olarak 4 tipe ayırmışlardır. Bu 

etkileşimler, ayrılma balonunun (separation bubble) büyüklüğü ve ilgili şok sistemi ile 

değişmektedir. Şekil3.5 bu etkileşimleri göstermektedir. 

 

                   (a) Güçsüz SWBLI                                           (b) Orta Güçlü SWBLI 

 

                     (c) Güçlü SWBLI                                             (d) Çok güçlü SWBLI 

Şekil 3.5 : Şok dalgası sınır tabaka etkileşim (SWBLI) tipleri. 
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Güçsüz etkileşimde, sınır tabaka kalınlaşma etkisi göstermektedir. Orta güçlü 

etkileşimde, ses altı bölgeye çevrilen ters basınç arttıkça, ayrılma balonu oluşmaya 

başlamaktadır. Güçlü etkileşimde bu balon genişlemekte ve sonunda kompleks şok 

dalgası sistemi şeklinde geri tepme etkisine (rebounding impact) neden olmaktadır. 

Ayrılma balonunun (seperation bubble) boyutu arttıkça, bahsedilen etkilerin 

büyüklüğü de artar ve akışın yapısı çok güçlü etkileşimde görüldüğü şekline doğru 

evrilir. 

3.1.5 Viskoz (viscous) akış ve viskoz olmayan (inviscid) akış 

Akışkan akışları genel olarak 2 geniş kategoriye ayrılmaktadır: viskoz akışlar ve 

viskoz olmayan akışlar. Viskoz olmayan (veya ideal) bir akışta, viskozite etkileri 

tamamen göz ardı edilmektedir. Yani akışkanın viskozitesinin olmadığı ve akışın 

türbülanssız olduğu kabul edilir. Inviscid akışlar daimidir ve bitişik akışkan katmanları 

birbirleri üzerinden sürtünme veya sürükleme olmadan geçebilirler. Sonuç olarak, 

hareketli katmanlar arasında karışma, momentum transferi, ısı transferi ve kütle 

transferi yoktur. Viskoz olmayan akış teorisi, katı yüzeylere veya yoğunluk 

arayüzlerine yakın bir yere uygulandığında bazı ciddi ikilem ve tutarsızlıklara neden 

olur. Bu ikilemler ancak viskozite veya türbülans etkilerinin göz ardı edilmediği sınır 

tabakası veya arayüzey karışımı (interfacial mixing) tabakasının varlığının kabulü ile 

çözülebilir. Sınırlardan ve yoğunluk arayüzlerinden uzak bölgelerde, akışkan 

viskozitesi göz ardı edilebilir. Bahsedilen bu uzak bölgelerde viskoz olmayan akış 

modeli, mühendislik uygulamalarında karşılaşılan birçok gerçek sıvı akışına çok iyi 

bir yaklaşım sağlar. 

Akışkan viskozitesi, akışkanın deformasyona karşı olan direncinin bir ölçüsüdür. Sıvı 

veya gaz tüm gerçek akışkanlar, kendilerine özgü sonlu bir viskoziteye sahiptir. 

Viskozitenin etkisinin bir sonucu olarak akışkan parçacıkları temas ettikleri bir katı 

yüzeye yapışırlar ve bunun bir sonucu olarak akışkan ile bu katı yüzey arasında bağıl 

hareket olmaz. Eğer yüzey hareketsiz ise bu yüzeye temas eden akışkan da hareketsiz 

olmalıdır. Bu no-slip sınır koşulu olarak adlandırılır ve bu sınır koşulu yoğunlukları 

çok farklı iki akışkan arasında uygulanabilir. Bir akışta viskozite bitişik akışkan 

tabakaları arasındaki sürtünmeden sorumludur. Birim alan başına direnç kuvvetine 
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kesme gerilmesi (shear stress) denir. Bu durumun temsili bir gösterimi Şekil3.6’da 

verilmiştir. 

 

Şekil 3.6 : Hız ve kesme stresi profillerinin şematik gösterimi. 

Şekil3.6’da biri sabit biri Uh hızı ile hareket eden ve aralarındaki mesafe h olan 2 

paralel düzlem arasındaki düzgün, laminar akış görülmektedir. Yeterince küçük Uh ve 

h değerleri için laminar akış sağlanabilir ve akışkan hızı 0’dan (sabit düzlem) U hızına 

(hareketli düzlem) lineer bir şekilde değişebilir. Newton, böyle bir akıştan edindiği 

gözlemler sonucunda kesme gerilmesinin, gerinim oranı (rate of strain) veya hız 

gradyanı ile orantılı olduğu sonucuna varmıştır. Gerilim ve gerinim oranı arasında 

lineer bir ilişki takip eden akışkanlar Newtonian akışkan olarak bilinirler. 

𝜏 =  𝜇(𝜕𝑢 𝜕𝑧⁄ ) (3.29) 

μ akışkanın dinamik viskozitesidir. 

Özellikle gaz halindeki akışkanlar için kesme gerilmesi ve hız gradyanı arasındaki 

ilişki, kinetik teoriden elde edilebilir. Kinetik teori, viskozitenin akışkanın sıcaklık ve 

basıncına bağlı moleküler bir özellik olduğunu açıkça göstermektedir. Fakat bu 

bağımlılık zayıftır ve genelde atmosferik uygulamalarda göz ardı edilir. 

(3.29) denklemi yalnızca tek yönlü akış için kesin olarak geçerlidir. Çoğu gerçek akışta 

genellikle farklı yönlerdeki hızın uzaysal (spatial) değişimleri, farklı yönlerde kesme 

gerilmesi oluşumuna sebep olur. Akışkanın herhangi bir lokasyonunda kesme 

gerilmesi ve hız gradyanı arasında ilişki kuran daha genel bağıntılar şunlardır: 
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𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥 =  𝜇(𝜕𝑢 𝜕𝑦⁄ +  𝜕𝑢 𝜕𝑥⁄ ) 

𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 =  𝜇(𝜕𝑢 𝜕𝑧⁄ +  𝜕𝑤 𝜕𝑥⁄ ) 

𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 =  𝜇(𝜕𝑢 𝜕𝑧⁄ +  𝜕𝑤 𝜕𝑦⁄ ) 

(3.30) 

Denklemlerde τ’nun ilk alt indisi, kesme geriliminin düzlemine normal yönü 

gösterirken ikinci alt indisi ise gerilimin yönünü gösterir. Denklem, Newtonian 

akışkanlarda kesme gerilimlerinin, uygulanan gerinim oranı ile veya deformasyonla 

orantılı olduğunu ifade eder. Burada stres ve deformasyonlar, akıştaki bir noktadaki 

anlık miktarlardır. 

Viskozitenin bir başka önemli etkisi, sürekli bir şekilde ısıya dönüştürülen, sıvı 

hareketinin kinetik enerji yayılımıdır. Bu nedenle, hareketi korumak için enerji sürekli 

olarak dışarıdan desteklenmeli veya akışkanın içinde basınç veya yoğunluk gradyanı 

olarak bulunan potansiyel enerjiden çevrilmelidir. 

Viskozitenin yukarıda anlatılan etkileri tüm gerçek akışkan akışlarında değişik 

büyüklüklerde ve her zaman hissedilse de sadece belirli bölgelerde ve belirli akış 

tiplerinde özellikle önemli oldukları bulunmuştur. Bahsi geçen bu akış tipi viskoz 

akışlar olarak adlandırılır. Viskoz akışlara örnek olarak sınır tabaka akışları, karışma 

tabakası (mixing layer) akışları, jet akışları, duman bulutu (plume) akışları ve wake 

akışları örnek verilebilir. 

3.2 Literatür Araştırması 

Literatür taraması, çalışma alanında daha önce yapılmış ilgili çalışmaların detaylı bir 

şekilde incelenmesi, bu alandaki verilerin sistematik bir şekilde toplanması işidir. 

Literatür taraması, çalışmaya hazırlığı ve çalışma için izlenecek yolu belirlemekte 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu bölüm kapsamında, yapılacak çalışma alanında daha 

önce gerçekleştirilmiş çalışmalar sunulacaktır. 

Birçok çalışmaya temel oluşturan ve bu konuda yapılan en eski çalışmalardan biri 

Edney tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir silindirin önünde oluşan ayrık yay şok 

(detached bow shock) dalgası ile bu şoka çarpan bir eğik şokun (oblique shock) 

etkileşim mekanizmasını analitik ve deneysel olarak inceleyen Edney, çalışma 

sonucunda etkileşimleri 6 farklı tipe ayırarak Tip I ve Tip VI aralığında olmak üzere 
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isimlendirmiştir. [8]. Edney’in bu sınıflandırması, daha sonraki çalışmalarda görülen 

etkileşimlerin sınıflara ayrılmasında bir temel oluşturmuştur. 

Olejniczak ve diğerleri hipersonik hızlarda iki boyutlu iki açılı rampa geometrisi 

üzerinde viskoz olmayan akışta şok-şok etkileşim mekanizmasını incelemek için 

yaptıkları çalışmada, Edney’in sınıflandırmasına uymayan, yeni bir tip etkileşim 

mekanizması Tip IVr’yi elde etmişlerdir [18]. Ayrıca yaptıkları çalışma kapsamında 

farklı etkileşim tipleri arasındaki geçişleri de araştırmışlardır. 

Yine Olejniczak ve diğerleri iki açılı rampa etrafındaki laminar viskoz akışı 

hesaplamalı olarak incelemişlerdir. Viskoz akışın, sıkışma köşesinde oluşan ayrılma 

bölgesinden ve ilk rampanın burnundan gelen eğik şok ile etkileşen ayrılma şoku 

sebebiyle viskoz olmayan durumdan daha karmaşık olduğunu belirtmişlerdir. Çoğu 

durumda viskoz etkiler etkileşimin temel doğasını değiştirebilmekte ve bu durum, 

etkileşimin tipini Edney’in şemasına göre sınıflandırmayı zorlaştırabilmektedir. 

Ancak yapılan çalışma sonucunda Edney Tip VI ve Tip V şok etkileşimlerine benzer 

bir akış paterni gözlenmiştir. [17]. 

Wright ve diğerleri, Princeton Üniversitesi Mach 8 rüzgar tünelinde iki açılı koni 

üzerinde bir dizi deneyler gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada, üç boyutlu son etkilerini 

elimine etmek amacıyla iki açılı rampa geometrisi yerine eksenel simetrik iki açılı koni 

geometrisi seçilmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen akış paternlerinin Edney Tip V 

ve Edney Tip VI olduğu gözlenmiştir. Elde edilen yüzey basıncı verileri ve Schlieren 

görüntüleri laminar HAD sonuçları ile karşılaştırılmış ve Tip VI etkileşimi durumu 

için deneysel ve hesaplamalı veriler arasında iyi bir uyum gözlenmiştir. Fakat Tip V 

etkileşiminin deneysel sonuçları, laminar HAD tarafından tahmin edilenden daha 

küçük bir ayrılma bölgesi sonucunu vermektedir. [21]. 

Marini iki boyutlu sıkışma rampası etrafındaki akışı M=6-14.1 aralığında ve 1.0 

MJ/kg-3.6 MJ/kg durma entalpisine kadar değişecek şekilde mükemmel gaz kabulü ile 

incelemiş ve yüzey basıncı, yüzey sürtünme katsayısı ve ısı transferi değerlerinin 

deney verileri ile uyumlu olduğunu göstermiştir [15]. 

Swantek ve Austin 30/55o açılarına sahip iki açılı bir rampa geometrisi üzerinde 4-7 

Mach aralığında hem düşük hem yüksek entalpiye sahip akışı deneysel olarak 

incelemişlerdir. 327 µs olan deney süresi boyunca şok oluşumu ve etkileşim 
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mekanizmalarını inceleyerek şok yapılarının Schlieren görüntülerini, rampa 

yüzeyindeki ısı akısı dağılımını elde etmişlerdir [20]. 

Gaitonde ve diğerleri, 25/55o açılarına sahip iki açılı koni geometrisi üzerinde 

M=9.5’te 4.2 MJ/kg durma entalpisine sahip azot akışını mükemmel gaz kabulü ile 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen yüzey basıncı ve ısı transferi deneysel 

verilerle iyi bir uyum göstermiştir [10]. 

Druguet ve diğerleri, 25/55o açılarına sahip iki açılı koni geometrisi üzerinde 

M=11.3'te 3.7 MJ/kg durma entalpisine sahip hava akışını, 5 farklı viskoz olmayan akı 

algoritması ve 4 farklı akı sınırlayıcısının etkisini anlamak amacı ile mükemmel gaz 

kabulü altında incelemişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen yüzey basıncı ve ısı 

transferi verilerinin, deney verileri ile uyuştuğu görülmüştür [4]. 
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4.  HESAPLAMALI DETAYLAR 

Bu bölümde, çalışma kapsamında üzerinde çalışılacak geometrinin ağ örgüsünden, bu 

ağ örgüsünün özelliklerinden, sınır ve başlangıç koşullarından, gaz modeli ve 

termofiziksel özelliklerden bahsedilecektir. 

Ağ örgüsü oluşturma, simülasyonları çözme ve gerekli son işlemleri (postprocess) 

gerçekleştirmek için çalışma sırasında aşağıdaki programlar kullanılmıştır: 

• OpenFOAM v7 

• Paraview 

Simülasyonların çözülmesinde UHEM (Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama 

Merkezi) bünyesindeki, paralelde çözüme izin veren çok çekirdekli, yüksek hızlı ve 

yüksek hafızalı makineler kullanılmıştır. 

Bir program aracılığı ile çalışma geometrisinin simülasyonunu yapabilmek için, 

geometriyi oluşturmak, çözümü elde edebilmek için gerekli olan özellik ve 

parametreleri tanımlamak gerekmektedir. Çalışma geometrisi ancak gerekli adımlar 

izlendikten sonra simülasyona hazır hale gelmektedir. Çalışmanın simülasyona hazır 

hale gelmesi için takip edilen adımlar şöyle sıralanabilir: 

1- Ağ örgüsü ve fiziksel domain 

2- Sınır/Başlangıç koşulları 

3- Gaz modeli ve termofiziksel özellikler 

4.1 Ağ Örgüsü ve Fiziksel Alan (Domain) 

Bir çalışmada, hesaplama alanının oluşturulması ve gereken ağ örgüsünün 

oluşturulması en önemli ve en çok dikkat gerektiren kısımdır. Bu aşamada yapılacak 

bir hata, çalışmadan elde edilecek sonuçların tamamen yanlış olmasına neden 

olabilmektedir. Bu adımlarda, çözüm için gerekli olmayan hesaplama alanı 

kısımlarının elimine edilerek hesaplama süresinin azaltılması ve akış yapısının uygun 
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şekilde oluşabileceği kadar bir hesaplama alanının sağlanmasına dikkat edilmelidir. 

Örneğin ses üstü bir akışta, belirlenen hesaplama alanı (domain) sınırlarının akış 

esnasında oluşacak şoklar ile kesiştiği durumda, elde edilecek olan akış yapısı gerçeği 

yansıtmayacaktır. Tam tersine, gerekenden büyük bir hesaplama alanı seçildiği 

durumda ise hesaplama için gerekli zaman ve maliyet artacaktır. Bu nedenle 

hesaplama alanı ne çok büyük ne de çok küçük olmalıdır ve araştırmacı tarafından 

titizlikle oluşturulmalıdır. 

Yüksek hızlı akışlar söz konusu olduğunda, etkileşim mekanizmalarının 

yakalanabilmesi ve akışın doğasının anlaşılabilmesi için sınırlar etrafında kaliteli bir 

ağ örgüsüne sahip olmak gerekmektedir. Hesaplama ağının oluşturulmasında dikkat 

edilmesi gereken temel kural, akışın ve etkileşimlerin yoğun olduğu veya yoğun 

olması beklenilen yerlerde sık bir ağ kullanılmasıdır. Akışın ve etkileşimin yoğun 

olmadığı, değişimin az görüldüğü yerlerde ise zaman ve maliyetten tasarruf amacı ile 

sık olmayan ağ kullanılabilir. Bu çalışmanın ağ örgüsü, rampa ucu, sıkışma ve 

genişleme köşeleri gibi geometri yüzeylerinin değişim gösterdiği yerlerde şok ve 

genişleme fanları oluşumu gözlenebileceği düşüncesi ile, meshlerin bu bölgelerde 

sıklaştırılması ile dikkatlice oluşturulmuştur. Bunun yanında, çalışma kapsamında 

viskoz bir akış ile ilgilenildiğinden, hesaplama alanının yüzeye yakın kısımlarında 

sınır tabaka oluşumu gözlenecektir ve sınır tabakanın doğru bir şekilde çözülmesi 

önem arz etmektedir. Bu amaca yönelik olarak, yüzeye yakın bloklarda sınır tabakayı 

içeren ağlar çok yoğun olmalıdır. Şekil4.2’de görülebileceği gibi rampa yüzeylerine 

bitişik bloklardaki ağlar, duvar normali yönünde önemli derecede yoğun tutulmuştur. 

Bu strateji sayesinde sınır tabakanın düzgün bir şekilde çözülmesi sağlanmaktadır. 

İzlenen bu yol, sınır tabaka için istenen sonuçları elde etmeyi sağlar. Mesh 

oluşturulurken dikkat edilmesi gereken diğer özellikler ise diklik (orthogonality), 

açıklık oranı (aspect ratio) ve çarpıklıktır (skewness). Isı transferi bakımından 

doğruluğu yüksek sonuçlar elde etmek hedefleniyorsa, duvar yakınındaki meshlerin 

dik (orthogonal) olması gerektiği bilinmektedir [1]. Kaliteli bir mesh için yukarıda 

bahsedilen tüm özelliklere dikkat edilmeli ve bu özellikler kaliteli bir mesh ortaya 

çıkaracak düzeyde tutulmalıdır. 
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Şekil 4.1 : Çözüm ağının genel görünümü. 

 

Şekil 4.2 : Sıkışma köşesi civarındaki ağ sıklığı. 

Bu çalışmada hesaplama alanı yukarıda bahsedilen kriterlere dikkat edilerek 

oluşturulmuştur. Akışın yön değiştirdiği sıkışma ve genişleme bölgeleri ile etkileşim 

olması beklenen yerlerde ağ örgüsü sıklaştırılıp, koni yüzeyine yakın bölgelerdeki sınır 

tabakayı içeren ağlar önemli ölçüde sık tutulmuştur. Şekil4.1’de yapısal çözüm ağı 

görülmektedir. Şekil4.2’de ise muhtemel etkileşim bölgelerinden biri olan sıkışma 

köşesinin yakından görüntüsü verilmiştir. Yine Şekil4.2’de sınır tabaka ağı da 

görülebilmektedir. 
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4.2 Sınır/Başlangıç Koşulları 

Çözüm ağı için seçilen sınır koşulları Şekil4.3'te gösterilmektedir. Alanın sol sınırı 

giriş ve sağ sınırı çıkış sınır koşulu olarak belirlenmiştir. Alanın sağında (outlet) 

sıcaklık, hız ve basınç için zero-gradient sınır koşulu olarak ayarlanmıştır. Alanın sol 

kısmında (inlet) ve tüm hesaplama alanında serbest akım koşulları uygulanmıştır. Koni 

geometrisinin yüzeyi hareketsiz, viskoz ve sabit T=300K sıcaklığına sahip olacak 

şekilde modellenmiştir. Belirlenen sınır koşullarında verilen basınç, sıcaklık ve hız 

değerleri Tablo4.1’de verilmektedir. Simülasyon serbest akım koşullarında 

başlatılmıştır. 

 

Şekil 4.3 : Çözüm ağı üzerinde sınır koşulları. 

Tablo 4.1 : Sınır koşulları. 

 Basınç [Pa] Sıcaklık [K] Hız [m/s]  

Giriş 391 191 1972 

Çıkış zeroGradient zeroGradient zeroGradient 

Duvar zeroGradient 300 0 
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4.3 Gaz Modeli ve Termofiziksel Özellikler 

Bu çalışmada, Durna ve Çelik’in [5] çalışmalarında kullanılan iki açılı rampa 

geometrisinin eksenel simetrik hale getirilmiş hali olan iki açılı koni geometrisi 

kullanıldığ için onların çalışmalarındaki sınır/başlangıç koşulları, serbest akım 

koşulları ve onların çalışmalarında kullanılan çalışma akışkanı (working fluid) yani 

azot kullanılacaktır. Bu bölüm kapsamında azotun termofiziksel özelliklerinden 

bahsedilecektir. 

Azot oldukça inert bir gaz olduğundan, çalışma akışkanı (working fluid) olarak azot 

kullanıldığı durumlarda mükemmel gaz kabulünde bulunulabilir. Azotun inert bir gaz 

olması, mükemmel gaz kabulü sonucunda doğacak olan hatayı azaltmakta ve bu kabul 

basitlik sağlamaktadır. Azot, molar kütlesi 28.0134 yoğunluğu ise 0.0071 kg/m3 olan 

saf N2 gazıdır. 

Bir akışkanın viskozitesinin sıcaklığa büyük ölçüde bağlı olduğu bilinmektedir. 

Viskoz akışta, ısı transferi üzerinde büyük bir etkiye sahip olan kompleks şok dalgası-

sınır tabaka etkileşimleri görüldüğünden, düzgün bir sınır tabaka gelişimi 

istenmektedir. Böyle bir gelişim, sıcaklık tabanlı bir viskozite modeli kullanılması ile 

mümkün olmaktadır. Bu amaca yönelik olarak sıcaklık tabanlı viskozite modeli olan 

Sutherland modeli kullanılabilir. Olejniczak, Wright ve Candler’ın [18], Durna ve 

Çelik’in [5,6] ve Durna ve diğerlerinin [7] çalışmalarında Sutherland viskozite modeli 

kullanılmıştır. Bu durum, bu çalışma kapsamında Sutherland modelinin 

kullanılabilirliğini haklı çıkarmaktadır.  

Akışkanın termofiziksel ve taşınım (transport) özellikleri, çalışılan düşük entalpi 

durumu için geçerli olan JANAF tabloları ve Sutherland’ın Yasası kullanılarak 

hesaplanır. 
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5.  ÇÖZÜCÜ 

Çalışmada kullanılacak çözücünün seçimi, ilgilenilen akışın doğasına bağlıdır. 

Doğruluğu yüksek sonuçlar elde etmek için çözücü seçimi de önemli bir hale 

gelmektedir. Bu çalışmada ilgilenilecek olan akışın hipersonik hızlardan düşük ses altı 

hızlara kadar geniş bir aralıkta değişeceği ve bunun yanı sıra şok dalgaları gibi 

süreksizlikler sergileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca kütle, enerji ve momentum 

korunumu da sağlanmalıdır. Tüm bunların sonucunda OpenFOAM’ın sıkıştırılabilir 

akış için kullanılan açık kaynak HAD çözücüsü olan rhoCentralFoam kullanılması 

uygun görülmüştür. rhoCentralFoam, sonlu hacim metoduna dayanan, yoğunluk bazlı, 

kararsız, sıkıştırılabilir Navier-Stokes çözücüsüdür ve momentum ve enerji 

denklemlerinin çözümünde operatör ayrıştırma (operator-splitting) yaklaşımı 

kullanmaktadır. Ayrıca akı çözümü için Kurganov ve Tadmor tarafından geliştirilen 

merkezi şemaları kullanan yoğunluk temelli bir çözücüdür. Bu da şok dalgaları ve 

temas süreksizliği (contact discontinuity) gibi akış alanındaki güçlü süreksizlikleri 

salınımsız olarak yakalamayı sağlamaktadır. Çözücü yarı-ayrık (semi-discrete), 

dereceli olmayan (non-staggered), Gudonov tipi merkezi ayrıklaştırma şemaları 

kullanır. Şema hakkında ayrıntılı bilgiler Ref.12’de bulunabilir. Çözücü zaman ve 

uzayda (space) sırasıyla 1. ve 2. dereceden doğruluğa sahiptir. Bu durum analitik ve 

deneysel veri setleriyle doğrulanmıştır [9,12,14,19]. Yukarıda anlatılan tüm bu 

özellikler, rhoCentralFoam çözücüsünü bu çalışma için çok uygun bir çözücü 

konumuna getirmektedir. 
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6.  DOĞRULAMA ÇALIŞMASI 

Elde edilecek sonuçların doğruluğunun kontrol edilmesi için, literatürdeki deneysel bir 

çalışma temel alınarak, elde edilen sonuçların bu deneysel çalışma sonucunda elde 

edilmiş olan sonuçlarla karşılaştırılacağından bahsedilmişti. Doğrulama amacıyla 

kullanılacak olan deneysel çalışma, Wright ve diğerlerinin [2] yaptığı deneysel 

çalışmadır. Wright ve diğerlerinin yaptığı çalışma kapsamında eksenel simetrik iki 

açılı koni etrafındaki hipersonik akışta ortaya çıkan şok etkileşimlerini incelemek için 

bir dizi deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. 25/35o ve 25/50o koni geometrileri 

etrafındaki hava akışını M=8 ve 0.8 MJ/kg durma entalpisinde mükemmel gaz kabulü 

ile inceleyen çalışmadan, doğrulama amacıyla 25/50o durumu ele alınmıştır. 

Araştırmacılar bu çalışmada, iki farklı ikinci açı değeri için elde ettikleri deneysel 

sonuçları, yine kendi elde ettikleri HAD sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Çalışmanın 

sonucunda, hesaplanan yüzey basıncının deneyle uyum gösterdiği görülmüştür. 

Bitirme çalışması kapsamında, deneysel çalışmadan elde edilen deneysel sonuçlar ve 

yine deneysel çalışmanın laminar HAD sonuçlarının grafiği ile bitirme çalışmasında 

doğrulama aşamasında elde edilen hesaplamalı sonuçlar karşılaştırılmıştır. Buna 

yönelik olarak Wright ve diğerlerinin çalışmasında yer verilen boyutsuz basınç-

boyutsuz uzunluk grafiği kullanılmıştır. Bitirme çalışmasından elde edilen basınç-

uzunluk grafiği boyutsuz hale getirilmiş ve Wright ve diğerlerinin çalışmasında yer 

verilen grafik ile birleştirilmiştir. Elde edilen grafik Şekil6.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 6.1 : Wright ve diğerlerinin çalışmasından elde edilen verilerin doğrulama  

                       vakası ile karşılaştırılması 
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Grafikten görülebileceği üzere Wright ve diğerlerinin laminar HAD sonuçları, ufak 

sapmalar haricinde deneysel verilerle uyum göstermektedir.  

Şekil6.1’de elde edilen grafik, Wright ve diğerlerinin sonuçları ile genel yapı itibarı 

ile uyumluluk göstermektedir. 0-0.006 arasındaki değerler tamamen uyuşmaktadır. 

Boyutsuz basıncın tepe noktası değeri de uyum içindedir. Genişleme köşesine denk 

gelen kısım için basınçtaki ani düşüş davranışı da benzerlik göstermektedir. Grafikte 

basınçtaki artış ve azalış davranışları genel olarak uyumlu olmakla birlikte, Wright ve 

diğerlerinin çalışmasında bu değişimler, boyutsuz mesafe olarak daha büyük 

değerlerde gerçekleşmektedir. Doğrulama vakasında, ayrılma bölgesinin yeterince 

büyük olmadığı ve bu nedenle oluşan ayrılma şokunun gözlenemediği anlaşılmıştır. 

Grafikler arasındaki farklılığın nedeninin bu olduğu düşünülmektedir. Ayrılma 

şokunun akış ve etkileşimler üzerindeki etkisi, genel yapıyı genişleme köşesine doğru 

hareket ettirecek şekilde olmaktadır. Doğrulama amaçlı yapılan çalışmada ayrılma 

şokunun görülememesi, etkileşimlerin sıkışma köşesine daha yakın bir yerde 

gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle akış genel anlamda Wright ve 

diğerlerinin çalışması ile uyumlu olmasına rağmen, etkileşimler neticesinde oluşan 

basınç değişimleri, doğrulama vakasında daha düşük bir boyutsuz uzunluk değerinde 

yani sıkışma köşesine daha yakın bir lokasyonda gerçekleşmektedir. 

Doğrulama çalışması sonucunda genel akış yapısının, basınç değişimlerinin ve tepe 

noktası değerinin uyumlu olduğu gözlense de ayrılma şokunun doğrulama vakasında 

neden gözlenemediğine dair çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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7.  SONUÇ VE TARTIŞMA 

7.1 Şok Etkileşim Mekanizması 

Ses üstü akışlarda şok etkileşim mekanizması ve şok-sınır tabaka etkileşimi büyük bir 

öneme sahiptir. Bu etkileşimler büyük ölçüde Mach sayısı ve sıkışma köşesi açısına 

bağlıdır. Hipersonik akışlarda bu şok etkileşimleri karmaşık bir davranış 

sergileyebilmekte ve bu etkileşim bölgelerinde ciddi hasarlara neden olabilecek 

seviyede yerel yüksek ısı transfer oranları ve yüksek basınç yükleri görülebilmektedir 

[2]. Bu nedenle akışın fiziğini anlamak ve şok etkileşimlerini doğru bir şekilde 

modellemek ve sonuçları doğru yorumlamak önemlidir. Geçmişte bu amaca yönelik 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Birçok çalışmaya temel oluşturan ve bu konuda yapılan 

en eski çalışmalardan biri, Edney tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir silindirin önünde 

oluşan ayrık yay şok (detached bow shock) dalgası ile bu şoka çarpan bir eğik (oblique) 

şokun etkileşim mekanizmasını analitik ve deneysel olarak inceleyen Edney, çalışma 

sonucunda etkileşimleri 6 farklı tipe ayırarak Tip I ve Tip VI aralığında 

isimlendirmiştir [8]. Edney’in bu sınıflandırması, daha sonraki çalışmalarda görülen 

etkileşimlerin sınıflandırılmasında bir temel oluşturmuştur. Edney’in çalışmasında, 

çarpma noktasının lokasyonu veya harici olarak (externally) üretilmiş şok, oluşacak 

etkileşimin tipini belirlemektedir. İki açılı rampa ve iki açılı koni geometrilerinde ilk 

yüzey impinging şok üretmektedir. İkinci yüzey ise yatayla yaptığı açıya bağlı olarak 

eğik (oblique) veya kavisli yay şoku (curved bow şok) üretir. Ortaya çıkacak etkileşim 

türü Mach sayısı, özgül ısı oranı, rampa uzunlukları oranı ve rampa açılarına bağlıdır. 
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Şekil 7.1 : Edney Tip IV etkileşim mekanizması. 

Edney Tip IV etkileşimi, duvardaki aerotermal yüklemeler açısından en kritik şok-şok 

etkileşimidir [11]. Şekil7.1’de bu etkileşim tipinin şematik bir çizimi gösterilmiştir. 

İki üçlü nokta arasında ses üstü jet oluşur ve yay şokunun (bow shock) ardındaki ses 

altı bölgeye ulaşır. Konveks şekilli jet, birkaç genişleme ve sıkışma dalgasının bir 

kombinasyonu ile oluşan şok etkileşimi ile karakterize edilir. Bu jetin, bahsedilen şok 

paterninden geçip duvara vurması, duvar yüzeyinde yüksek sıcaklık ve basınca neden 

olur. Bu konfigürasyon kararsız bir davranış sergiler ve şokun çarpma noktasının 

lokasyonuna son derece bağlıdır. Çarpan şok yukarı yönde hareket ettiğinde jet silindir 

yüzeyi boyunca yukarı bükülmeye başlar ve bu durumda etkileşim tipi değişerek 

Edney Tip IVa etkileşimi olarak adlandırılır [3]. 

 

                            (a)                                                                     (b) 

Şekil 7.2 : (a) Edney Tip VI ve (b) Edney Tip V şok etkileşim mekanizması. 
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Tip V ve Tip VI etkileşimlerinin şematik çizimleri Şekil7.2’de verilmiştir. İki 

konfigürasyonda da hücum kenarı ve ikinci yüzey bir şok dalgası (LP ve BP) 

üretmektedir. Bu iki şok dalgası da yapışık eğik şok (attached oblique shock) 

dalgalarıdır. Sabit bir ilk açı için, nispeten küçük bir arka açı değerinde Tip VI 

(Şekil7.2(a)) etkileşimi oluşmaktadır. LP ve BP, P üçlü noktasında kesişirler ve 

sonrasında güçlü bir şok dalgası PS ve genişleme dalgası PE ile birleşirler. 4. bölge ile 

3. bölgeyi birbirinden ayıran (PC) temas süreksizliği (contact discontinuity) de 

gözlenir. Arka açı θ2 belli bir değere kadar artırıldığında, tek bir eğik şok (PS) 3. bölge 

ve 4. bölge için gerekli koşulları sağlayamaz ve Tip VI etkileşimi Tip V’e döner. 

Şekil7.2(b), Tip V etkileşimini göstermektedir. P noktası, üçlü noktadaki temas 

süreksizliği (contact discontinuity) yüzeyini temsil etmektedir. 

Bu bölüm kapsamında, 30o ön açıya ve 45, 50, 55 ve 60o değişen arka açıya sahip iki 

açılı koni geometrisi için etkileşim mekanizmaları ve akış fizikleri incelenecektir. 45 

ve 50o arka açıya sahip koni durumları 1000 μs süre ile simüle edilmiştir.  45 ve 50o 

arka açıya sahip koni durumları için bu süre, simülasyonların daimi duruma ulaşmaları 

için yeterlidir. 55 ve 60o arka açıya sahip koni geometrileri ise başlangıçta 1000 μs 

simülasyon zamanında simüle edilmiştir. Bu sürenin, eğer ulaşıyorsa daimi duruma 

veya periyodik duruma ulaştığının gözlenmesi için yeterli olmadığı anlaşılmış ve bu 

durumlar 3500 μs’ye uzatılmıştır. θ2=55o ve 60o durumları için 3500 μs anına kadar 

olan akış ve etkileşim yapısı bu çalışma kapsamında incelecektir. 

7.2 θ2=45o İçin Etkileşim Mekanizması 

Şok-şok ve şok-sınır tabaka etkileşimlerinden kaynaklanan karmaşık akış fiziğini daha 

iyi anlayabilmek amacı ile θ2=45o  durumu için simülasyonun belirli zaman aralıkları 

ile görüntüleri alınarak incelenmiştir. 0 μs’den 120 μs’ye kadar 30 μs aralıklarla Mach 

konturu görüntüleri alınmış ve alınan bu Mach konturu görüntüleri Şekil7.3’te 

gösterilmiştir. Akışın daimi duruma ulaştığını göstermek amacı ile 200 μs anının 

görüntüsüne de yer verilmiştir. Bu görüntülere ek olarak, geometri üzerindeki 3 farklı 

nokta için basınç-zaman ve duvar ısı akısı-zaman grafikleri elde edilmiş ve akışın 

daimi duruma ulaştığı, bu grafikler yardımı ile de gösterilmiştir. 
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Şekil 7.3 : θ2=45o durumu için Mach konturu görüntüleri. 

 

Simülasyonun erken adımlarında (0-30 μs), akış ilk olarak ön koninin hücum kenarı 

ile karşılaşmakta ve akışın hız doğrultusu, 30o sapma açısına sahip koni yüzeyine 

paralel olacak doğrultuda değişmektedir. Hız doğrultusunun değişimi sonucunda 

birinci koni yüzeyi boyunca hücum kenarı şoku (LES) oluşumu gözlemlenmektedir. 

Akış ikinci koni yüzeyine geldiğinde hız doğrultusu, birinci koni yüzeyine göre 15o 

sapma açısına sahip ikinci koni yüzeyine paralel olacak şekilde değişir ve sıkışma 

köşesinden kaynaklanan şok dalgası (Reattachment shock) oluşumu gözlenir. θ2=45o 

durumu için, sıkışma köşesindeki ayrılma bölgesinden kaynaklanan ayrılma şoku 

Şekil7.3’te verilen Mach konturlarında gözlenmemektedir. Sıkışma köşesinden 

kaynaklanan şok (Reattachment shock), hücum kenarı şoku (LES) ve yay şokunun 
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(Bow shock) birleştiği üçlü nokta adı verilen noktada etkileşirler. Üçlü noktada 

etkileşime girip kırılan şokların sonucunda, ikinci rampa yüzeyine doğru hareketlenen 

çok güçsüz bir transmitted şok oluşur. Oluşan bu transmitted şok çok güçsüz bir yapıda 

olduğundan, Mach konturlarında gözlenememektedir. Bu nedenle, transmitted şokun 

ikinci koni yüzeyine çarpması sonucunda oluşan şok oluşumu da gözlenememektedir. 

0-30ms zaman dilimi aralığında ses altı ve ses üstü bölgeleri birbirinden ayıran temas 

süreksizliğinin, yukarı yönde genişleme bölgesine kadar uzandığı görülmektedir. 

İkinci koni yüzeyinin sonunda oluşan genişleme bölgesinin, akışın hızını artırdığı, 

Mach kontularından anlaşılmaktadır. 0-30 μs aralığının başlarında sıkışma köşesi 

civarında oluşumu gözlenen üçlü noktanın, 30 μs sonuna kadar akış fiziği ve etkileşim 

mekanizmasından kaynaklı olarak yukarı yönde sürekli bir şekilde yukarı yönde 

hareket ettiği gözlenmiştir. 

30 μs’den 60 μs’ye kadar geçen sürede genel akış yapısı anlamında önemli bir 

değişiklik gözlenmemektedir. 30 μs anında görülen akış ve şok yapısı genel olarak 

geçerliliğini korumaktadır. Bu zaman aralığında, hücum kenarı şokunun (LES) ve 

sıkışma köşesinden kaynaklanan (Reattachment shock) boyunun uzadığı, yay şokunun 

(Bow shock) kavisli yapısının düzleştiği ve bu nedenle üçlü noktanın bir miktar daha 

yukarı doğru hareket ettiği gözlenmektedir. 0-30 μs aralığında güçsüz bir yapıda olan 

transmitted şokun hala güçsüz bir yapıda olduğu ve üçlü nokta gibi, arka koni 

yüzeyinin ortasına doğru hareket ettiği gözlenmiştir. Temas süreksizliğinin boyunun 

uzadığı ve genişleme bölgesinin arka bölgesine doğru uzandığı gözlenmektedir. 

Köşenin üzerindeki akış, temas süreksizliğinde olduğu gibi, genişleme fanının etkisi 

altında koni yüzeyine doğru eğilmektedir. 

60 μs’den 90 μs’ye kadar geçen sürede, yay şokunun (bow shock) düzleşmeye devam 

ettiği görülmektedir. 120 μs anında yay şoku (bow shock) en düz haline ulaşmaktadır. 

120 μs’den itibaren akış daimi duruma ulaşılmıştır ve bu zamandan sonra akış ve 

etkileşim yapısında herhangi bir değişiklik görülmemektedir. 

Şekil7.4(a), arka koni üzerinde seçilen 3 nokta için basıncın zamana göre değişimini 

ve Şekil7.4(b) arka koni üzerinde seçilen 3 nokta için duvar ısı akısının zamana göre 

değişimini göstermektedir. Seçilen 3 nokta, arka koninin önünde bir nokta (sıkışma 

köşesinin yakını), arka koninin orta noktasında ve arka koninin arka noktasında 

(genişleme köşesi yakını) olacak şekilde seçilmiştir. Basınç-zaman grafiğinden 

görüldüğü üzere 75 μs civarına kadar hareketli bir basınç dağılımı gözlenirken, 75 
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μs’den sonra değişimler yavaşlamakta, yaklaşık olarak 120 μs civarında kararlı 

duruma ulaşmakta ve bu andan sonra basınçta bir değişim görülmemektedir. Bu 

grafiklerden çıkarılan sonuçlar, Mach konturları üzerinde yapılan yorumları da 

destekler niteliktedir. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 7.4 : θ2=45o durumu için (a) basınç-zaman (b) duvar ısı akısı-zaman grafikleri. 
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7.3 θ2=50o İçin Etkileşim Mekanizması 

Akış fiziğini daha iyi anlayabilmek amacı ile θ2=50o durumunda da simülasyonun 

belirli zaman aralıkları ile görüntüleri alınarak inceleme yapılmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 7.5 : θ2=50o durumu için Mach konturu görüntüleri. 

θ2=50o durumunun erken adımlarındaki (0-30 μs) şok yapısı ve etkileşimleri, 45o 

durumundaki şok yapısı ve etkileşimleri ile benzerlik göstermektedir. θ2=45o 

durumunda olduğu gibi hücum kenarı şoku (LES) oluşumu, sıkışma köşesinden 

kaynaklanan şok dalgası (Reattachment shock) oluşumu gözlenir. Sıkışma köşesindeki 

ayrılma bölgesinin, θ2=45o durumuna göre hafifçe büyük olduğu gözlenmektedir. 

Ayrılma şoku bu aralıkta zayıftır ve Mach konturlarında gözlenemez. Sıkışma 
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köşesinden kaynaklanan şok (Reattachment shock), hücum kenarı şoku (LES) ve yay 

şoku (Bow shock) üçlü nokta adı verilen noktada etkileşirler. Bu etkileşim sonucu 

oluşan transmitted şok, θ2=50o durumu için Mach konturlarında görülecek şekilde 

belirgindir. İkinci koni üzerinde transmitted şokun çarpma noktasında bir ayrılma 

bölgesi oluşur. Fakat bu aralıkta, bu ayrılma bölgesinden kaynaklanan ayrılma şoku 

ve induced reattachment şok Mach konturlarında görülememektedir. Üçlü noktadan 

çıkan yay şokunun (Bow shock), θ2=45o durumuna göre daha kavisli olduğu 

görülmektedir. 

30 μs’den 60 μs’ye kadar üçlü nokta yukarı yönde hareket edip sabitlenir ve akış yapısı 

bu sabitlendiği noktada gelişir. Yine bu aralıkta sıkışma köşesindeki ayrılma 

bölgesinin boyutunun arttığı görülmektedir. İkinci koni yüzeyindeki ayrılma bölgesi 

boyutu da çok az bir miktarda artmaktadır. 

60 μs’den 90 μs’ye kadar geçen zamanda yay şokundan (Bow shock) sonraki ses altı 

bölgenin alanı büyürken, üçlü nokta bir miktar aşağı hareket eder. Üçlü noktanın aşağı 

hareketi sonucunda, üçlü noktadan yayılan transmitted şokun ikinci koni yüzeyine 

çarpma noktası da ikinci koni yüzeyinin ön kısmına doğru hareket ederken bu 

çarpmadan dolayı meydana gelen ayrılma bölgesi boyutu artar. Ayrılma bölgesinin 

boyutunun artması, transmitted şokun gücünün arttığını göstermektedir. Yaklaşık 90 

μs anında, transmitted şokun çarpma noktasında oluşan ayrılma bölgesi nedeniyle 

meydana gelen indüklenmiş ayrılma şoku (Induced seperation shock) açıkça 

görülebilir. 

90 μs’den 150 μs’ye kadar geçen sürede yay şokunun (Bow shock) büyümeye ve 

güçlenmeye devam eder. Büyüyen yay şoku (Bow shock), üçlü noktanın sıkışma 

köşesine doğru hareket etmesine neden olur. Bu nedenle transmitted şokun ikinci koni 

yüzeyine çarpma noktası da sıkışma köşesine doğru hareket eder. Bunun yanında 

sıkışma köşesinde ve transmitted şokun çarpma noktasında oluşan ayrılma 

bölgelerinin boyutlarının da büyüdüğü görülmektedir. Yaklaşık 150 μs’de, transmitted 

şokun güçlenmesi ve ayrılma bölgesi boyutunun artması nedeniyle induced 

reattachment şok oluşumu gözlenir. Oluşan induced reattachment şok, temas 

süreksizliği ile temas ettiği noktada temas süreksizliğini deforme edebilecek kadar 

güçlüdür (ŞEKİL7.5 150 μs anı). 
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150 μs’den 210 μs’ye kadar yay şoku (Bow shock) ve transmitted şok güçlenmeye, 

ayrılma bölgeleri büyümeye devam eder. 210 μs’den 330 μs’ye kadar üçlü nokta ikinci 

koni orta noktasına doğru hareket etmekte ve hücum kenarı şokunun (LES) boyu 

uzamaktadır. Üçlü nokta genişleme köşesine hareket ederken, ikinci koni yüzeyindeki 

ayrılma bölgesi bir miktar küçülmektedir. Bu durum transmitted şokun gücünün bu 

süre zarfında azaldığını göstermektedir. İkinci koni üzerindeki ayrılma bölgesinin 

küçülmesiyle gücü azalan induced reattachment şokun temas süreksizliği üzerindeki 

deformasyon miktarı da azalmıştır. İkinci koni üzerindeki ayrılma noktasının aksine 

sıkışma köşesindeki ayrılma bölgesinin boyutu 210 μs’den 330 μs’ye kadar olan süre 

boyunca büyümeye devam etmektedir. 

330 μs 450 μs aralığında tekrardan sıkışma köşesine doğru bir hareket gözlenmektedir. 

Sıkışma köşesine doğru olan bu hareket esnasında sıkışma köşesindeki ayrılma 

bölgesinin boyutu azalmakta, ikinci koni üzerindeki ayrılma bölgesinin boyutunun 

arttığı gözlenmektedir. Reattachment şokun ve induced reattachment şokun gücü 

artmaktadır. 450 μs 550 μs aralığında, sıkışma köşesine doğru hareket eden üçlü nokta, 

çok az bir miktar olmak üzere tekrar ikinci koni orta noktasına doğru hareketlenir. 

Sıkışma köşesindeki ayrılma bölgesi boyutunun bir miktar arttığı, ikinci koni yüzeyi 

üzerindeki ayrılma bölgesinin boyutunun aynı kaldığı gözlenmektedir. Üçlü noktanın 

ikinci koni orta noktasına doğru hareket etmesi nedeniyle transmitted şokun ikinci koni 

yüzeyine çarpma noktası da aynı yönde hareket etmektedir. 550 μs anından sonra üçlü 

nokta hareketleri son derece yavaş ve az miktarda gerçekleşmektedir. 550 μs’den 700 

μs’ye kadarki sürede üçlü nokta son defa sıkışma köşesine doğru hareket eder ve 700 

μs’den sonra tamamen hareketsiz kalır. 700 μs’de θ2=50o durumu daimi duruma 

ulaşmıştır yorumu yapılabilir. 

Şekil7.6(a), arka koni üzerinde seçilen 3 nokta için basıncın zamana göre değişimini 

ve Şekil7.6(b) arka koni üzerinde seçilen 3 nokta için duvar ısı akısının zamana göre 

değişimini göstermektedir. Seçilen 3 nokta, arka koninin önünde bir nokta (sıkışma 

köşesinin yakını), arka koninin orta noktasında ve arka koninin arka noktasında 

(genişleme köşesi yakını) olacak şekilde seçilmiştir. Her iki grafikten görüldüğü üzere 

450 μs’ye kadar hareketli bir dağılım gözlenirken, bu andan sonra değişimler 

yavaşlamakta, yaklaşık olarak 700 μs civarında daimi duruma ulaşmakta ve sonrasında 

bir değişim görülmemektedir. Bu grafiklerden çıkarılan sonuçlar, Mach konturları 

üzerinde yapılan yorumları da destekler niteliktedir. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 7.6 : θ2=50o durumu için (a) basınç-zaman (b) duvar ısı akısı-zaman grafikleri. 
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7.4 θ2=55o İçin Etkileşim Mekanizması 

Önceki iki durumda olduğu gibi, incelemeyi ve anlamayı kolaylaştırmak adına 

simülasyonun belirli aralıklarla görüntüleri alınmış ve bu görüntüler üzerinden akış ve 

etkileşim yapısı incelenmiştir. Belirli aralıklarla simülasyondan alınan Mach konturu 

görüntüleri Şekil7.7’de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 7.7 : θ2=55o durumu için Mach konturu görüntüleri. 
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İkinci koni açısının θ2=55o olduğu durumda, artan arka açı nedeniyle genel akış ve 

etkileşim yapısı, incelenmiş olan θ2=45o ve θ2=50o durumlarından farklılık 

göstermektedir. Önceki durumlar ve bu durumdan anlaşıldığı üzere, arka açının 

artması yay şokunun (bow shock) gücünü artırmaktadır. 

Simülasyonun erken adımlarında (0-30 μs) θ2=45o ve θ2=50o durumlarında olduğu gibi 

hücum kenarı şoku (LES) oluşumu, sıkışma köşesinden kaynaklanan şok dalgası 

(Reattachment şok) oluşumu θ2=55o durumu için de gözlenmektedir. Bu durumda, 

θ2=45o ve θ2=50o durumlarına göre sıkışma köşesindeki ve reattachment şokun 

çarpması sonucu ikinci koni yüzeyinde oluşan ayrılma bölgelerinin boyutunun daha 

büyük olduğu görülmektedir. Yay şokunun (Bow shock) gücünün artması, oluşan 

reattachment şokun gücünün artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple reattachment 

şokun yüzeye çarpması sonucu meydana gelen ayrılma bölgesinin boyutunun artması 

beklenen bir sonuçtur. θ2=45o ve θ2=50o  durumlarında simülasyonun erken 

adımlarında Mach konturlarında gözlenemeyen induced reattachment şok da 

reattachment şokun ve dolayısıyla ayrılma bölgesinin boyutunun artması ile 

güçlenmekte ve simülasyonun ilk anlarından itibaren Mach konturlarında görülebilir 

hale gelmektedir. Buna ek olarak, θ2=45o ve θ2=50o durumlarından farklı olarak, 

θ2=55o durumunda tek bir üçlü nokta oluşumu yerine bir Mach Stem oluşumu 

gözlenmektedir. Reattachment şok, LES ve yay şokunun (Bow shock) kesişim noktası 

doğrultusunda uzanmamakta ve bunun sonucunda Mach Stem yapısı oluşmaktadır. 

Mach Stemin her iki ucunda üçlü noktalar meydana gelmektedir ve transmitted şok ve 

reattachment şok bu Mach Stem aracılığı ile birbirine bağlamaktadır. 30 μs’ye kadar 

geçen zamanda, bahsedilen bu etkileşim yapısı oluşarak ve korunarak üçlü noktalar ve 

transmitted şok ikinci koni orta noktasına doğru hareket etmektedirler. Bu hareket 

esnasında hem sıkışma köşesindeki hem de ikinci koni yüzeyindeki ayrılma 

bölgelerinin boyutunun artığı görülmektedir. Yaklaşık 30 μs anında, üçlü noktalar ve 

transmitted şokun ikinci koni ortasına doğru olan hareketi durur. 

30 μs anından itibaren, yay şokunun (Bow shock) büyümesine bağlı olarak üçlü 

noktalar tekrardan sıkışma köşesine doğru aşağı hareket etmeye başlarlar. Bu hareket 

esnasında her iki ayrılma bölgesinin boyutunun artmaya devam ettiği görülmektedir. 

60 μs civarında, ikinci koni yüzeyi üzerindeki ayrılma bölgesinin aşağı hareketi sonucu 

bu iki ayrılma bölgesi birleşmektedir. Bu birleşmeden sonra yaklaşık 65 μs anında, 
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sıkışma köşesindeki ayrılma bölgesinin boyutu aniden artmaya başlamakta ve ayrılma 

bölgesinin içinde ses üstü balonu oluşumu gözlenmektedir. Oluşan bu ses üstü 

balonunun boyutu zamanla büyümektedir. Ayrıca ayrılma bölgesinin bu ani büyümesi 

sonucunda bir ayrılma şoku (Seperation shock) oluşumu görülmekte ve bu ayrılma 

şoku (Seperation shock), koni yüzeyine yakın olan üçlü noktaya doğru uzanmaktadır. 

Sıkışma köşesindeki ayrılma bölgesinin boyutunun artmaya devam etmesiyle birlikte 

bu ayrılma şokunun (Seperation shock) başlangıç noktası ilk koni yüzeyinin önüne 

doğru hareket etmekte uzandığı doğrultu koni yüzeyine yakın üçlü noktadan diğer üçlü 

noktaya doğru hareket etmektedir. Yaklaşık olarak 93 μs anında bu ayrılma şoku 

(Seperation shock), LES ve yay şokunun (Bow shock) kesiştiği nokta ile 

etkileşmektedir. Ayrılma şokunun (Seperation shock) bu konuma gelmesine kadarki 

geçen sürede, ayrılma bölgesinin büyüyüp düzleşmesi sonucunda reattachment şokun 

ikinci rampa ile yaptığı açı azalmakta ve ikinci koniye paralel bir duruma gelmektedir. 

Ayrılma şoku (Seperation shock) ve reattachment şokun bu hareketi sonucunda kesme 

tabakası boyu uzamakta ve ikinci koniye paralel bir konuma gelmektedir. Bununla 

birlikte, kesme tabakasının altındaki ses üstü bölge de uzamakta ve ikinci koni orta 

noktasına doğru uzanmaktadır. Ayrıca bu süre zarfında ayrılma bölgesi boyutu sürekli 

olarak büyümeye devam etmektedir. 

93 μs anında LES ve yay şokunun (Bow shock) kesiştiği noktaya temas eden ayrılma 

şoku (Seperation shock), ayrılma bölgesindeki büyümenin devam etmesi nedeniyle, 

önce LES ile etkileşime girmektedir. Etkileşen LES ve ayrılma şoku (Seperation 

shock), daha sonra yay şoku (Bow shock) ile etkileşime girmektedirler. Bunun 

sonucunda üçlü noktanın ikinci koni orta noktasına doğru hareket etmesine neden 

olmaktadırlar. Bu hareket esnasında, uzayan kesme tabakası kısalmaya başlamaktadır. 

Oluşan bu etkileşim yapısı, anlatılan şekilde gelişmeye devam ederek 300 μs anına 

kadar, genişleme köşesine doğru hareket etmektedir. Bu hareket esnasında ayrılma 

bölgesi büyümesini sürdürmektedir. 300 μs anında, ayrılma bölgesinin sürekli 

büyümeye devam etmesi nedeniyle, ayrılma bölgesinin sıkışma köşesinin üstüne denk 

gelen kısmında bir ayrılma şoku oluşumu daha gözlenir. Oluşan bu yeni ayrılma şoku, 

ayrılma bölgesi başlangıcından kaynaklanan ve LES ile etkileşime girip yay şoku 

(Bow shock) ile kesişen şokların etkileşim noktasına doğru uzanır. Oluşan bu yapı, 

300 μs anından itibaren değişmeden genişleme köşesine doğru hareket etmeye devam 

eder. Bu hareket 300 μs anlarında hızlıdır fakat 1400 μs civarında iyice yavaşlar. 
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Gittikçe yavaşlayan bu ilerleme, yaklaşık 2500 μs anında tamamen durur ve 3500 μs 

anına kadar bir değişim gözlenmemektedir. θ2=55o durumu için, 2500 μs’de steady 

duruma ulaşmaktadır yorumu yapılabilir. 

Şekil19(a), arka koni üzerinde seçilen 3 nokta için basıncın zamana göre değişimini 

ve Şekil19(b) arka koni üzerinde seçilen 3 nokta için duvar ısı akısının zamana göre 

değişimini göstermektedir. Seçilen 3 nokta, arka koninin önünde bir nokta (sıkışma 

köşesinin yakını), arka koninin orta noktasında ve arka koninin arka noktasında 

(genişleme köşesi yakını) olacak şekilde seçilmiştir. Her iki grafikten görüldüğü üzere 

750 μs’ye kadar hareketli bir dağılım gözlenirken, bu andan sonra değişimler 

yavaşlamakta, yaklaşık olarak 2250-2500 μs civarında değişimler yok denecek kadar 

azalmaktadır. θ2=55o durumu için 2500 μs civarında daimi duruma ulaşmaktadır 

yorumu yapılabilir. Bu grafiklerden çıkarılan sonuçlar, Mach konturları üzerinde 

yapılan yorumları da destekler niteliktedir. 

 

 

(a) 
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(b) 

Şekil 7.8 : θ2=55o durumu için (a) basınç-zaman (b) duvar ısı akısı-zaman grafikleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

7.5 θ2=60o İçin Etkileşim Mekanizması 

Akış fiziğini daha iyi anlayabilmek amacı ile θ2=60o durumunda da simülasyonun 

belirli zaman aralıkları ile görüntüleri alınarak karşılaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.9 : θ2=60o durumu için Mach konturu görüntüleri. 
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Akışın genel fiziği ve etkileşim mekanizması simülasyonun başlarında θ2 = 55o 

durumu ile benzerdir. Artan arka açı değeri ile yay şokunun (Bow shock) gücü daha 

da artmıştır ve yay şokunun (Bow Shock) arkasındaki ses altı bölgenin büyüdüğü 

görülmektedir. Simülasyonun erken adımlarında (0-30 μs) diğer durumlarda olduğu 

gibi hücum kenarı şoku (LES) oluşumu, sıkışma köşesinden kaynaklanan şok dalgası 

(Reattachment shock) oluşumu θ2=60o durumu için de gözlenmektedir. Bu durumda, 

diğer durumlara göre sıkışma köşesindeki ve reattachment şokun çarpması sonucu 

ikinci koni yüzeyinde oluşan ayrılma bölgelerinin boyutunun daha büyük olduğu 

görülmektedir. Yay şokunun (Bow shock) gücünün artması, oluşan reattachment 

şokun gücünün artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple reattachment şokun yüzeye 

çarpması sonucu meydana gelen ayrılma bölgesinin boyutunun artması da beklenen 

bir sonuçtur. Buna ek olarak, θ2=55o durumunda olduğu gibi Mach Stem oluşumu 

gözlenmektedir. Mach Stemin her iki ucunda üçlü noktalar meydana gelmektedir ve 

transmitted şok ve reattachment şok bu Mach Stem aracılığı ile birbirine 

bağlamaktadır. 30 μs’ye kadar geçen zamanda, bahsedilen bu etkileşim yapısı oluşarak 

ve korunarak üçlü noktalar ve transmitted şok ikinci koni orta noktasına doğru hareket 

etmektedirler. Bu hareket esnasında hem sıkışma köşesindeki hem de ikinci koni 

yüzeyindeki ayrılma bölgelerinin boyutunun artmaya devam ettiği görülmektedir. Bu 

durumda θ2=55o durumundan farklı olarak, iki ayrılma bölgesi sonradan 

birleşmemektedir. Simülasyonun başlarından itibaren iki ayrılma bölgesinin uçlarının 

birleşik olduğu Mach konturlarından gözlenebilmektedir. 

30 μs anından sonra, ayrılma bölgesinin boyutu büyümeye devam etmekte ve ayrılma 

bölgesinin içinde ses üstü balonu oluşumu gözlenmektedir. Oluşan bu ses üstü 

balonunun boyutu zamanla büyümektedir. Ayrıca ayrılma bölgesinin büyümesi 

sonucunda bir ayrılma şoku (Seperation shock) oluşumu görülmekte ve bu ayrılma 

şoku (Seperation shock), koni yüzeyine yakın olan üçlü noktaya doğru uzanmaktadır. 

Ayrılma bölgesinin boyutunun artmaya devam etmesiyle birlikte bu ayrılma şokunun 

(Seperation shock) başlangıç noktası ilk koni yüzeyinin önüne doğru hareket etmekte 

uzandığı doğrultu koni yüzeyine yakın üçlü noktadan diğer üçlü noktaya doğru hareket 

etmektedir. Yaklaşık olarak 65 μs anında bu ayrılma şoku (Seperation shock), LES ve 

yay şokunun (Bow shock) kesiştiği nokta ile etkileşmektedir. Ayrılma şokunun 

(Seperation shock) bu konuma gelmesine kadarki geçen sürede, ayrılma şoku 

(Seperation shock) ve reattachment şokun hareketi sonucunda kesme tabakası boyu 
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uzamakta ve ikinci koniye paralel bir konuma gelmektedir. Bununla birlikte, kesme 

tabakasının altındaki ses üstü bölge de uzamakta ve ikinci koni orta noktasına doğru 

uzanmaktadır. Ayrıca bu süre zarfında ayrılma bölgesi boyutu sürekli olarak 

büyümeye devam etmektedir. 

65 μs anında LES ve yay şokunun (Bow shock) kesiştiği noktaya temas eden ayrılma 

şoku (Seperation shock), ayrılma bölgesindeki büyümenin devam etmesi nedeniyle, 

önce LES ile etkileşime girmektedir. Etkileşen LES ve ayrılma şoku (Seperation 

shock), daha sonra yay şoku (Bow Shock) ile etkileşime girmektedirler. Bunun 

sonucunda üçlü noktanın ikinci koni orta noktasına doğru hareket etmektedir. Ayrıca 

ayrılma bölgesinden kaynaklanan ikinci ayrılma şoku (Seperation shock) Mach 

konturlarında görülmektedir. İkinci ayrılma şoku, tıpkı ayrılma bölgesi başlangıcından 

kaynaklanan ilk ayrılma şokunun hareket ettiği gibi hareket ederek yaklaşık 135 μs 

anında yay şokunun (Bow shock) başladığı nokta ile etkileşir. Bu etkileşimden sonra, 

yukarı hareketine devam ederek, önce kesişen LES ve ayrılma şoku ile kesişir. Kesişen 

bu şok yapısı, yay şoku (Bow shock) ile etkileşime girer.  Bu durum koni yüzeyine 

uzak olan üçlü noktanın ve akış yapısının genişleme köşesine doğru hareketine neden 

olur. 250 μs anına kadar anlatılan bu yapı büyüyerek genişleme köşesine doğru hareket 

etmektedir. 

250 μs-300 μs aralığında koni yüzeyine uzak olan üçlü nokta bir miktar sıkışma 

köşesine doğru hareket eder. 375 μs’den sonra, ayrılma bölgesinin büyümesine bağlı 

olarak, ikinci oluşan ayrılma şoku, yay şokuna (Bow shock) doğru hareket eder. İkinci 

oluşan ayrılma şoku 420 μs anında hareketi neticesinde yay şokunun (Bow shock) 

başlangıç noktası ile temas etmektedir. Bu temastan sonra, ilk oluşum gösterdiği anda 

izlediği hareketin tam tersi bir hareket yaparak, önce Mach Stem’e ve sonrasında ikinci 

koni yüzeyine doğru bir hareket yapar. Yaklaşık 440 μs anında, ayrılma bölgesinden 

kaynaklanan üçüncü bir ayrılma şoku oluşumu daha gözlenmektedir. İkinci ayrılma 

şoku, tekrardan koni yüzeyinden yay şokuna (Bow shock) doğru hareket edip 470 μs 

anında yay şoku (Bow shock) ile etkileşir ve ilerlemeye devam eder. Bu hareket 

sonucunda üçüncü ayrılma şokuna yaklaşır ve yaklaşık 485 μs anında üçüncü ayrılma 

şoku kaybolur. 375 μs-485 μs aralığında gerçekleşen bu patern, 1000 μs anına kadar 

yaklaşık 7-8 defa tekrarlanmaktadır. 1000 μs anından sonra ise, üçüncü oluşan ayrılma 

şoku oluşup kaybolmak yerine, ikinci ve üçüncü ayrılma şokları birbirlerine yaklaşıp 
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uzaklaşacak şekilde bir patern izlemektedirler. 1000 μs anından sonrası için ikinci 

oluşan ayrılma şokunun katettiği mesafe ilk paterne göre daha azdır. 

θ2=60o durumunun etkileşim ve akış yapısı üzerinde, ayrılma bölgesinin içindeki akış 

yapısı ve bu akış yapısı hareketinin baskın olduğu düşünülmektedir. Bu durum için 

oluşan şoklar ve bu şokların hareketi, ayrılma bölgesinin hareketi neticesinde 

olmaktadır. 

θ2=60o durumu için daimi duruma ulaştırmıştır yorumu yapılamamaktadır. 

Simülasyonun sonlarına doğru ayrılma şokları ve koni yüzeyine uzak olan üçlü nokta 

ikinci koni yüzeyi boyunca aşağı ve yukarı hareket etmektedirler. Fakat bu durum 

periyodik bir yapıya ulaşmıştır yorumunu yapmak için yeterli değildir. Fakat 

simülasyon süresi uzatılırsa, periyodik bir yapı elde edilebileceği düşünülmektedir. Bu 

durumu kanıtlamak için daha uzun bir süre ile çözüm gerekmektedir. 

Şekil20(a), arka koni üzerinde seçilen 3 nokta için basıncın zamana göre değişimini 

ve Şekil20(b) arka koni üzerinde seçilen 3 nokta için duvar ısı akısının zamana göre 

değişimini göstermektedir. Seçilen 3 nokta, arka koninin önünde bir nokta (sıkışma 

köşesinin yakını), arka koninin orta noktasında ve arka koninin arka noktasında 

(genişleme köşesi yakını) olacak şekilde seçilmiştir. Basınç-zaman grafiğinde, arka 

koni ön noktası için değişimin yaklaşık olarak 2000 μs’de yavaşladığı ve bu andan 

sonra hafif salınımlı bir yapı sergilediği gözlenmektedir. Arka koni orta noktası için 

değişimin yaklaşık olarak 1250 μs’de yavaşladığı ve bu andan sonra hafif salınımlı bir 

yapı sergilediği gözlenmektedir. Fakat arka koni arka noktası için bu durum diğer 

noktalardan farklılık göstermektedir. Arka koni arka noktasında değişim azalma 

göstermemektedir. Fakat son 3 tepe noktasına bakıldığında, ilerleyen zamanlar için 

periyodikliğe ulaşabilir yorumu yapılabilir. 

Duvar ısı akısı-zaman grafiğinde, arka koni ön noktası için değişimin yaklaşık olarak 

2000 μs’de yavaşladığı ve bu andan sonra hafif salınımlı bir yapı sergilediği 

gözlenmektedir. Arka koni orta noktası için değişimin yaklaşık olarak 1200 μs’de 

yavaşladığı ve bu andan sonra hafif salınımlı bir yapı sergilediği gözlenmektedir. Fakat 

arka koni arka noktası için bu durum diğer noktalardan farklılık göstermektedir. Arka 

koni arka noktasında değişim azalma göstermemektedir. Fakat son 2 tepe noktasına 

bakıldığında, ilerleyen zamanlar için periyodikliğe ulaşabilir yorumu yapılabilir. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 7.8 : θ2=60o durumu için (a) basınç-zaman (b) duvar ısı akısı-zaman grafikleri. 
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8.  SONUÇ 

Mevcut çalışmada, sabit ön açılı ve değişen arka açılı koni geometrisi etrafında 7 

Mach’ta azot akışı için etkileşim ve akış yapısını araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 

öncelikle literatürdeki bir deneysel çalışma temel alınmış ve elde edilen sonuçların 

doğrulaması yapılmıştır. Doğrulama çalışmasında elde edilen boyutsuzlaştırılmış 

basınç-uzunluk grafiği genel davranış olarak deneysel sonuçlarla benzerlik gösterse 

de, ayrılma şokundan dolayı farklılıklar gözlenmektedir. Genel akış yapısı, basınç 

değişimleri ve tepe noktası değeri bakımından uyumlu gözükse de ayrılma şokunun 

doğrulama vakasında neden gözlenemediğine dair bir çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Doğrulama çalışmasından sonra, koni arka açısının değişiminin, akış 

alanı ve şok etkileşimleri üzerindeki etkisi ve şok-şok/şok-sınır tabaka etkileşimlerinin 

daimi, periyodik veya daimi olmayan akışa neden olup olmadığı sistematik bir biçimde 

hesaplamalı olarak araştırılmıştır. 

Çalışma sonucunda ilk dikkat çeken, artan arka açı değeri ile birlikte daimi duruma 

ulaşma süresinin artması olmuştur. Daimi duruma en erken ulaşan durum θ2=45o 

olmuştur. Bunu θ2=50o ve sonrasında θ2=55o durumu takip etmektedir. θ2=45o, θ2=50o 

ve θ2=55o durumları için daimi duruma ulaşma süreleri sırasıyla yaklaşık olarak 120 

μs, 700 μs ve 2500 μs’dir. θ2=60o 3500 μs çözüm süresinde daimi duruma 

ulaşamamaktadır. θ2=45o, 50o ve 55o durumlarının daimi duruma ulaşması ve θ2=60o 

durumunun daimi duruma ulaşamaması, daimi duruma ulaşma koşulu için 55o ve 60o 

aralığında bir üst arka açı sınırının olduğunu göstermektedir. Belli bir arka açı 

değerinden sonra akış daimi duruma ulaşamamaktadır. Diğer bir sonuç ise, sıkışma 

köşesindeki ayrılma bölgesi ve ikinci koni yüzeyindeki, transmitted şokun çarpması 

sonucu oluşan ayrılma bölgesinin boyutunun artan arka açı değeri ile birlikte artış 

göstermesidir. Transmitted şokun çarpması sonucu oluşan ayrılma bölgesinin 

boyutunun arka açı artışı ile birlikte artış göstermesi, transmitted şokun gücünün de 

arka açı değerinin artmasıyla birlikte arttığını göstermektedir. Oluşan yay şokunun 

(Bow shock) gücü de artan arka açı değeriyle birlikte artış göstermektedir. Küçük arka 

açı değerlerinde bir adet üçlü nokta oluşumu gözlenirken, arka açının artışı ile üçlü 
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nokta sayısı ikiye çıkmaktadır. Tüm durumlar için simülasyonun başlangıcında şok 

oluşumlarının aynı şekilde olduğu gözlenmiştir. Simülasyonun ilerleyen 

zamanlarında, arka açı değerlerine göre farklı akış yapıları oluşmaktadır. Artan arka 

açı değerlerinde sıkışma köşesindeki ayrılma bölgesinin boyutunu arttığı ve bu ayrılma 

bölgesindeki karmaşık akış fiziğinin, şok etkileşimi ve akış yapısı üzerinde baskın bir 

rol oynadığı düşünülmektedir. θ2=60o durumu için ayrılma bölgesindeki hareketliliğin 

son derece fazla olduğu ve ayrılma bölgesinin hareketleri sonucu oluşan ayrılma 

şoklarının akış fiziğini son derece etkilediği gözlenmiştir. θ2=60o durumu için son 

derece karmaşık ve hareketli bir davranış gözlense de ilerleyen adımlarda daimi 

olmayan davranışın periyodik bir davranışa dönebileceği düşünülmektedir. 
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