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NACA0012 KANAT PROFİLİ ETRAFINDA ISI TAŞINIM KATSAYISININ 

HESAPLANMASI 

ÖZET 

Havacılık alanında yapılan çalışmalara bakıldığında uçaklarda buzlanma önemli bir 

sorun teşkil etmektedir. Özellikle kanatlardaki buzlanma hava taşıtının aerodinamik 

performansını önemli miktarda düşürebilmektedir. Bu sebeple kanat kesiti etrafında 

biriken buzun şeklinin ve kalınlığının belirlenebilmesi için yıllardır matematiksel 

modeller geliştirilip çeşitli simülasyonlar yapılmaktadır. Bu hesaplamaların 

yapılabilmesi için kanat profili etrafındaki ısı taşınım katsayısının bulunmasının 

kritik önem taşıdığı değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirmeler ışığında kanat 

profili etrafındaki ısı taşınım katsayısının hesaplanması ihtiyacı olduğu açıktır. 

Bu çalışmanın amacı, kanat kesiti etrafındaki ısı taşınım katsayısını 

hesaplayabilmemizi sağlayan bir matematiksel modelin geliştirilmesi ve sayısal 

yöntemler aracılığıyla matematiksel modeli çözebilen programın elde edilip, son 

adımda da program yardımıyla ısı taşınım katsayısı değerlerinin dağılımının 

bulunmasıdır. Isı taşınım katsayısı, bir ısı geçişi özelliği olup akışkanın türüne ve 

akışın özelliklerine göre değişmektedir. Bu çalışmada 4 derece hücum açılı, veter 

uzunluğu 0.53m olan NACA0012 kanat profilinin 58 m/s serbest hava hızındaki ısı 

taşınım katsayısının, kanat profili boyunca hesaplanması amaçlanmıştır. ONERA, 

DRA, LEWICE, NASA,  Boeing gibi kurumların da benzer simülasyonları yapmak 

için temel aldığı Messinger Modelinin çözümü için gerekli olan ısı taşınım 

katsayısının değerleri hesaplanmış olup bahsedilen kurumların simülatif verileri ve 

deneysel verilerle bu değerler karşılaştırılmıştır. 
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CALCULATION OF HEAT CONVENTION COEFFICIENT AROUND THE 

NACA0012 AIRFOIL 

SUMMARY 

Looking at the past studies in the aviation field, icing has been an important problem 

for aircrafts. In particular, icing on the wing’s surface can significantly reduce the 

aerodynamic performance of the aircraft. For this reason, in order to determine the 

shape and thickness of the ice accumulated around the wing section, mathematical 

models have been developed for years and various simulations have been made by 

authorities. In order to make these calculations, it was evaluated that finding the 

convective heat transfer coefficient around the wing profile has critical importance. 

In the view of these evaluations, it is obvious that the convective heat transfer 

coefficient around the wing profile needs to be calculated. The aim of this study is to 

develop a mathematical model that allows us to calculate the convective heat transfer 

coefficient around the wing section. Also to obtain a program which can solve that 

mathematical model by using numerical methods and finally with the program 

finding the distribution of the convective heat transfer coefficient values. The 

convective heat transfer coefficient is a heat transfer property and varies according to 

the type of fluid and the properties of the fluid flow. In this study, it aimed to 

calculate the convective heat transfer coefficient, of the NACA0012 wing profile 

with an angle of attack of 4 degrees and a chord lenght of 0.53 m at a free air 

velocity of 58 m / s along the wing profile. The values of the convective heat transfer 

coefficient required for the solution of the Messinger Model, which the authorities 

such as ONERA, DRA, LEWICE, NASA, Boeing are based on to make similar 

simulations, were calculated and these values were compared with the simulative 

data and experimental data of the mentioned institutions. 
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1. GİRİŞ 

Havada asılı olan soğuk damlacıkların; sıcaklığı, donma sıcaklığının altındaki uçak 

yüzeyine, çarpmasıyla uçuş elemanın üzerinde gerçekleşen donma olayına hava 

taşıtının buzlanması denir.  

Uçak kazalarının sebeplerinin analizine göre uçak buzlanması önemli bir neden teşkil 

etmektedir. Kanatın buzlanması sürükleme katsayısını yüksek miktarda artırmakta 

maksimum taşıma katsayısını ve taşıma katsayısı-hücum açısı grafiğinin eğimini de 

düşürmektedir. Kanat ve kuyruk yüzeylerinde yaşanacak olan buzlanma ayrıca ilgili 

uçuş elemanını stall durumuna sokarak yunuslama momenti kararsızlığına sebep 

olabilmektedir. Bunun dışında kanatlarda yaşanacak asimetrik buzlanma yuvarlanma 

momentine sebep olup hava taşıtı kazalarını oluşturabilmektedir. [12] 

Kanat kesiti etrafında buz oluşumu konusunda sayısal simülasyonlar çeşitli 

kuruluşlar (ONERA, LEWICE DRA, NASA, CIRA, Boeing Commercial Airplane 

Group, E´cole Polytechnique de Montre´ale) tarafından geliştirilmektedir. Tüm bu 

simülasyonların temelinde Messinger Modeli (1953) kullanılmaktadır. [1]  

Bu modele göre enerji dengesindeki en önemli terimlerden biri olan, q_c (taşımayla 

ısı kaybı) hesabı yapılması gerekmektedir.[2] Denklemlerdeki, yüksek bir kesinlikle 

elde edilmesi en zor olan terim, budur. NASA, ONERA ve DERA buz oluşumu 

simülasyonlarında, tümlevsel sınır tabak metodu (integral boundary layer method) 

kullanılmaktadır. [3] Tümlevsel sınır tabak metoduyla (integral boundary layer 

method) kanat üzerindeki durma noktasından, firar kenarına kadar olan integral 

hesabıyla sınır tabakanın özellikleri belirlenir. [7] 

Tezin ikinci bölümünde buzlanma çeşitleri incelenmiş ve farkları ortaya 

konulmuştur. Üçüncü bölümde Tümlevsel Sınır Tabaka Metoduyla ısı taşınım 

katsayısının bulunmasına dair matematiksel model; teorik, deneysel ve yarı deneysel 

yollardan elde edilmiş denklemler kullanılarak oluşturulmuştur. Dördüncü bölümde 

oluşturulan matematiksel modelin sayısal yöntemler kullanılarak çözülmesi 

incelenmiş ve buna uygun bir program yazılıp adım adım çözülmüştür. Beşinci ve 
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son bölümde matematiksel modelimizin doğruluğu, geçmiş simülatif ve deneysel 

verilerle karşılaştırılıp değerlendirilmek üzere ortaya konmuştur. 

 

1.1 Tezin Amacı 

Bu tezin asıl amacı kanat kesiti etrafında durma noktasından firar kenarına kadar 

kanatın üst ve alt bölgelerinde ısı taşınım katsayısının dağılımının hesaplanmasıdır. 

Isı taşınım katsayısını hesaplayan bir matematiksel modelin geliştirilip, sayısal 

yöntemler kullanılarak programın yazılıp, ısı taşınım katsayısı değerlerinin 

dağılımının bulunması amaçlanmıştır. Bulunan ısı taşınım katsayısı değerlerinin 

kullanılmasıyla da Messinger Modeliyle buz kalınlığı ve şekli, problemin devamı 

için simüle edilebilir hale getirilmiştir. Ayrıca buzlanma çeşitleri incelenerek 

havacılıkta çok  karşılaşılan önemli bir sorun farklı yönleriyle değerlendirilmiştir. En 

son olarak da geliştirilen modelin doğruluğu 0.53 m veter uzunluğuna sahip 

NACA0012’nin 58.1 m/s serbest hava hızındaki ısı taşınım katsayısı değerlerinin 

dağılımı deneysel ve simülatif sonuçlarla karşılaştırılarak geliştirilen modelin 

doğruluğu gösterilmeye çalışılmıştır. Bu kanat profilinin ve bu değerlerin 

seçilmesinin amacı, literatürdeki önceki araştırmalarla karşılaştırabilme olanağından 

dolayıdır. 

1.2 Literatür Araştırması 

Hava taşıtlarında kazalara sebep olan buzlanma çeşitleri konusunda akademik 

kaynaklar tarandı. Messinger Modeline göre kanat kesiti etrafındaki buz kalınlığının 

hesaplanabilmesi için, kanat kesiti etrafındaki ısı taşınım katsayısının hesabının 

yapılması gerekiyor olduğundan bununla ilgili araştırmalar yapıldı. Literatür taraması 

sonucunda hesaplamanın yapılacağı matematik modele ulaşmak amaçlandı. 

Yaptığımız çalışmada kullanılacak veriler çeşitli kitaplardan, makalelerden ve 

deneysel çalışmalardan elde edildi. Literatür araştırması sonucu ulaşılan bilgiler 

aşağıda referanslarıyla birlikte verilmiştir. 

 Cao et al. [11] tarafından yazılan yazıda ilk olarak, uçak buzlanmasının nedenleri, 

tipleri, havacılık açısından ciddiyeti ve doğal parametreleri tanıtılmış. Ardından, buz 

birikiminin uçak aerodinamik performansı, kararlılığı, kontrol edilebilirliği ve 

mevcut tahmin yöntemleri üzerindeki çeşitli etkileri özetlenmiş ve analiz edilmiştir. 
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Son olarak, son yıllarda buzlanmadan kaynaklanan bir dizi uçuş kazası analiz 

edilmiştir. 

 Messinger [2] tarafından yazılan yazıda, ısıtılmamış bir yüzeyin buzlanma 

şartlarındaki sıcaklığı;  hava hızı, rakım, ortam sıcaklığı ve yüzeydeki sıvı suyun bir 

fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın önemli sonuçlarından biri, "donma 

katsayısı" olarak tanımlanan ve çarpma bölgesinde yüzeye çarpıp donan  sıvının 

oranını belirten temel değişkendir. Sıkıştırma bölgesinde sıvının bir kısmının 

donmaması olayı; oluşan buzun şekli, sıcaklık, hava hızı ve yüzeyin suyu yakalama 

miktarı ile açıklanmaktadır. Bu çalışmada geliştirilen matematiksel model ilerde 

geliştirilecek olan tüm simülasyonların temelini oluşturacağından ayrıca önemlidir. 

 Mingione et al. [1] yazısında CIRA tarafından tekli veya çoklu kanat profilleri için 

geliştirilmiş İtalyan buzlanma programının; sunumu, tartışılması ve 

değerlendirilmesini amaçlamıştır. Bahsedilen programın, aerodinamik modülü 

Potansiyel Panel Metoduna, termodinamik modülü ise klasik Messinger Modeline 

dayanmaktadır. Zamana bağlı buz birikimi problemini çözmenin farklı yolları 

dikkate alınmıştır. Çoklu zaman adımı, tekli zaman adımı ya da tahmin edip düzeltici 

prosedürler ve deneysel veriler kullanılarak; teorik hesaplamalar arasında bir 

karşılaştırma yapılmıştır. Akışkan viskozitesinin damlacık yörüngeleri üzerindeki 

etkisi ve ısı taşınım katsayısı hesaplaması için farklı yaklaşımların etkisi dikkate 

alınmıştır.  

 Gent et al. [3] yazısında su damlacığı yörünge hesaplama yöntemleri, buz birikimi 

tahmini, aerodinamik performans bozulması ve buzlanma önleyici sistem 

modellemesine genel bir bakış sunulmaktadır. Bu makale, problem formülasyonu ve 

varsayımları, çözüm tekniklerinin değerlendirilmesi ve tamamen teorik bir 

yaklaşımın mümkün olmadığı durumlarda ampirik girdilerin dahil edilmesi gibi 

buzlanma analizlerinin geliştirilmesinde yer alan konuları ele almaktadır. Isı transfer 

katsayısının bulunmasında, damlacık yörüngelerinin saptanması gibi LEWICE, 

TRAJICE, ONERA, DRA, NASA gibi kurumların geliştirdiği programların 

benzerlik ve farklılıklarından da bahsetmektedir. 

 Wright ve Gent [4] ise yazılarında DRA, NASA, ONERA tarafından geliştirilen 

programların karşılaştırılıp değerlendirilmesini amaçlamıştır. Bu programlar üç temel 

amaç için yapılmaktadır bunlar: su damlacığı yörünge tahmini, buz oluşumunun 

modellenmesi ve elektrotermal buz çözücü analizidir. Bu yazıda bu kurumların teker 

teker programlarının tahminlerinin ve deneysel verilerin karşılaştırılmasına yer 
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verilmiştir. Bu programların kırağı buz için oluşum tahminlerinin doğruluğunun, 

camsı buz için oluşum tahminlerinin doğruluğuna göre çok daha yüksek olduğu 

saptanmıştır; ayrıca bu programlarda kanat kesitindeki durma noktasına yakın 

bölgelerde ısı transfer katsayısını yüksek bir doğrulukla tahmin edebilirken, buzun 

boynuz şekli oluşturduğu bölgelerde tahminin doğruluğunun azalmakta olduğu 

saptanmıştır. 

Smith ve Spalding [5] yazılarında, iki boyutlu ve aksisimetrik akışlar için laminar 

akış bölgesinde  ısı taşınım katsayısının hesaplayan bir metod oluşturmuşlardır. Bu 

metod Eckert Metodunun basitleştirilip, genelleştirilmesiyle elde edilmiştir. Kays ve 

Krawford [6] ise kitaplarında, türbülanslı bölgede yüzey sürtünmesi katsayısı, 

pürüzlülük kayma hızı, pürüzlülük Reynolds sayısı ve Stanton sayısının; Makkonen 

yarı deneysel bağıntısıyla hesaplanabileceğini göstermişlerdir. 

Lavoie ve Laurendeau [7] buzlanma ile ilgili geniş kapsamlı yazılarında ısı transfer 

katsayısının bulunması için geliştirilen Tümlevsel Sınır Tabaka Metodunu 

detaylarıyla birlikte inceleyip bu metodu temel alan bir matematiksel model 

geliştirmişlerdir. Buz şeklinin saptanmasındaysa, Messinger Metodunu; elde edilen 

ısı transfer katsayısını kullanarak, kırağı ve camsı buzlanma gibi farklı buzlanma 

türleri için, 2 boyutlu ve ok açılı sonsuz kanatlar üzerinde sonuçlandırmışlardır. Bu 

geniş çalışmada buzlanmayla ilgili çalışmalar yapan kurumların simülasyonlarının ve 

matematik modellerinin ayrıntılı incelemesi yer almaktadır. 

Cao et al [8] yazılarında bir uçak kanadındaki buz birikimlerini sayısal olarak simüle 

etmek için, hava akış alanının Euler iki fazlı akış teorisine dayanan akış 

hesaplamasıyla, elde edildiğini belirtmiştir. Su damlacıklarının akış alanı, 

damlacıkların çarpışmasını simüle etmek için geçirgen bir duvar önererek çözülür. 

Damlacık toplama verimliliği, damlacıkların hızına ve yoğunluk dağılımına göre 

hesaplanır. Buz birikiminin termodinamik modeli ise klasik Messinger modeline 

dayanmaktadır ve ısı transfer katsayısının hesaplanmasındaki pürüzlülük etkisini 

hesaba katmak için Tümlevel Sınır Tabaka Metodu kullanılmıştır. Buz şekli, buzun 

kanat yüzeyine normal yönde büyüdüğü varsayımıyla inşa edilmiştir. Farklı 

buzlanma koşulları altında bir NACA0012 kanat profili ve GLC-305 kanat modeli 

üzerindeki buz birikimleri incelenmiş ve tahmin edilen sonuçlar ile deneysel veriler 

arasındaki karşılaştırma yapılmıştır. 

 Doenhoff [10] çalışmasında Langley düşük basınç tünelinde, akışın geçiş bölgesinin 

belirlenmesi için pürüzlülük Reynolds sayısının saptanmasını amaçladı. Pürüzlülük 
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Reynolds sayısının 600 değerini geçer geçmez akışta türbülanslı bölgeler 

gözlendiğini saptadı ve bunun kritik Reynolds sayısı değeri olduğunu gösterdi. 

Cebeci ve Bradshaw [9] kitaplarında Thaweite’s Denkleminin türbülanslı hız 

bölgelerine genişletilmesiyle türbülanslı bölgede momentum kalınlığının 

hesaplanabileceği bir model gösterdiler. 

 Liu et al. [12] tarafından Iowa State University’deki Icing Research Tunnel’da 

yaptıkları deneysel çalışmalarda kanat profili etrafındaki kırağı buzlanma ve camsı 

buzlanma gibi farklı buzlanma türleri için ısı transfer katsayısı değerleri ve buz 

oluşumu süreçleri incelenmiştir. Bu çalışmada ısı taşınım katsayısının maksimum 

değerine, kanat profili üzerindeki durma noktasında ulaştığı ve akım çizgisinin 

ilerleyen noktaları için bu değerin giderek azaldığını saptamışlardır. Ayrıca kanat 

profilinin hücum kenarında buz pürüzlülüğü oluşmasının ısı transfer katsayısını daha 

da artırdığını ve bunun da sonuç olarak buz oluşumunu besleyici bir mekanizmaya 

dönüşüp, buz kalınlığının artığını göstermişlerdir. 

Ding et al. [13] çalışmalarında bir havacılık motorunun kaplaması için elektrotermal 

bir buzlanma önleyici sistem ile ilgili, Messinger Modelini temel alan, bir sayısal 

metod geliştirmişlerdir.  Geliştirdikleri modeli, FENSAP-ICE ve FLUENT 

kullanarak mevcut çalışmalarla karşılaştırıp değerlendirmişlerdir. 
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2. BUZLANMA TÜRLERİ 

Hava taşıtları üç farklı türde buzlanabilir bunlar: kırağı buz (rime ice), camsı buz 

(glaze ice) ve karışık buzdur (mixed ice). 

 

2.1 Kırağı Buz (Rime Ice) 

 

Kırağı buz, donma sıcaklıklarının altında olan yüzeylere küçük aşırı soğutulmuş su 

damlacıklarının temasıyla oluşur. Genellikle düşük hava hızı, düşük sıcaklık, düşük 

sıvı su içeriği ve küçük damlacık çapı olan bir ortamda görülür. Aşırı soğutulmuş su 

damlacıkları kanat yüzeyine ulaşır ulaşmaz, hemen donar ve yarım küre şeklinde 

kalırlar, böylece ön kenarda mızrak benzeri bir buz şekli oluştururlar. 

 

 

Şekil 2.1: Tipik kırağı buzlanma [11]. 

 

2.2 Camsı Buz (Glaze Ice) 

 

Camsı buz nispeten sıcak koşullarda oluşur. Büyük su damlacıkları, kanat 

yüzeyindeki yüksek sıvı su içeriği ve yüksek hava hızı ortamı, su damlacıklarının 

yüzeye çarpar çarpmaz donmasını zorlaştırır. Bu nedenle, damlacıklar aerodinamik 



8 

 

 

kuvvetler tarafından havaya uçuncaya kadar yüzey boyunca akar. Su damlacıkları 

birbirine yakınken birleşip donduğundan, camsı buz genellikle daha büyük bir 

yoğunluğa ve daha pürüzsüz bir görünüme sahiptir. Özellikle geceleri kolayca 

gözlenmez.  Ayrıca camsı buz genellikle uçak yüzeyine sıkıca tutturulur, bu nedenle 

çıkarılması daha zordur. Çoğunlukla şekli tek veya çift boynuzludur, çünkü su hava 

akışı yönü boyunca taşar. Bu süreçte, donmaya ve tek veya çift boynuzlu bir şekil 

oluşturmaya devam eder. Bu boynuzlu şekil kırağı buza göre çok daha ciddi şekilde 

akım ayrılmalarını artırıp taşıma kaybına, hücum açısı azalmasına ve sürükleme 

artışına sebep olur. 

 

Şekil 2.2: Tipik camsı buz şekli [11] 

 

2.3 Karışık Buz (Mixed Ice) 

 

Gerçekte uçak yüzeylerinin buzlanması, genellikle net bir buz şekli olmayan yani 

camsı ve kırağı buzların karışımı şeklinde olup bunun sebebi atmosferdeki sıvı su 

içeriği ve su damlası çapının büyük bir çeşitliğe sahip olmasıdır. Karışık buzlanma, 

bu sebepten diğer iki buzlanma çeşitinin de farklı özelliklerini gösterebilir. 

 

 

 

 

 



9 

3. BUZLANMA ŞİDDETİ SEVİYELERİ 

Dört farklı buzlanma şiddeti seviyesi vardır. Bunlar: Esere seviyede buzlanma (trace 

icing), hafif şiddetli buzlanma (light icing), orta şiddetli buzlanma (moderate icing), 

yüksek şiddetli buzlanmadır (severe icing). 

 

3.1 Eser Seviyede Buzlanma (Trace Icing) 

 

Genellikle tehlike oluşturmayan bir buzlanma şiddeti seviyesidir. Kanatın hücum 

kenarında beyaz bir çizgi şeklinde görünür. Bu düzeyde, buz oluşum hızı 

süblimleşme hızından sadece biraz daha yüksektir. Buzlanma durumu bir saatten 

fazla sürmediği sürece, buzlanma koruma sistemlerinin kullanımı genellikle gerekli 

değildir. 

 

3.2 Hafif Şiddetli Buzlanma (Light Icing) 

 

Uçak bir saatten uzun bir süre buzlanma durumundaysa, normal uçuşu etkileyebilir. 

Bu noktada, kanatların ön kenarındaki "beyaz çizgi" genişlemeye başlar ve uçuş 

performansı etkilenir. Bu şiddet seviyesinde buzlanmaya hafif şiddetli buzlanma 

denilmektedir. Uçuş performansının korunması için buzlanma koruma sistemlerinin 

kullanmı bu seviyeden itibaren gerekli hale gelir. 

 

3.3 Orta Şiddetli Buzlanma (Moderate Icing) 

 

Bu durumda, çok kısa bir buzlanma süresi bile uçuş güvenliği için bir tehdit 

oluşturabilir. Bu buzlanma şiddet seviyesinde uçuş performansındaki azalma net bir 

şekilde farkedilmeye başlar. 
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3.4 Yüksek Şiddetli Buzlanma (Severe Icing) 

 

Bu buzlanma şiddetinde, buzlanma koruma sistemleri iyi çalışsa bile, kazaya sebep 

olabilecek buz birikmelerini önleyemez. Bu nedenle uçak türü farketmeksizin her 

uçak mümkün olan en kısa sürede güvenli hava sahasına geri dönmelidir. 
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4. BUZLANMA TÜRÜNÜ VE ŞİDDETİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER 

 Bu parametreleri çevresel ve uçakla ilgili olan parametreler olmak üzere iki alt 

başlıkta inceleyebiliriz. 

 

4.1 Çevresel Parametreler 

 

Su damlacıklarının boyutu çevresel parametrelerdendir. Damlacık çapı ne kadar 

büyük olursa, damlacıkların ataletleri o kadar büyük olur. Damlacıklarının çapı 

arttıkça kanat hücum kenarının buzlanma olasılığı artar, bu da daha büyük 

aerodinamik kayıplara neden olur. 

Havadaki birim hacime düşen, aşırı soğutulmuş su damlacıklarının miktarı da 

çevresel bir parametredir. Buz kristalleri gibi su halleri bu durumun içine girmez. 

Havadaki su miktarı bulut türleri ile yakından ilişkili olup, farklı bulut türleri için 

büyük farklılıklar gösterir. Kümüliform bulut (-20°C) en büyük damlacık boyutuna 

sahip ve en yüksek miktarda sıvı su miktarı içeren bulut türüdür. En büyük buzlanma 

tehditini bu tip bulutlar oluşturmaktadır. 

 

4.2 Uçakla İlgili Olan Parametreler 

 

Uçak seyir uçuşu irtifası, buzlanma riski aralığının dışındaysa buzlanma riskinin 

dikkate alındığı durumlar yalnızca tırmanma ve süzülüş aşamalarıdır. Bununla 

birlikte, genel uçakların çoğu yeterince yüksek irtifalara tırmanamaz, bu nedenle 

buzlanma olasılığı tüm uçuş rejimlerinde bulunur. Ayrıca uçuş ne kadar hızlı olursa, 

aşırı soğutulmuş su damlacıklarının kütlelesel debisi o kadar yüksek olur, bu da 

beklenildiği gibi buzlanmayı artırıcı bir etki yapar. Ancak artan uçuş hızıyla birlikte 

aerodinamik ısınma miktarı arttığından belli bir hızdan sonra (deniz seviyesinde 270 

m/s) kanat yüzeyinde buzlanma görülmez. Bunun dışında kanat profil seçimi ve 
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hücum açısı da buzlanmayı etkileyici parametrelerdendir. Farklı kanat türlerine göre 

simülasyonlar yapılıp bu etkiler görülebilir. Yapılmış olan çalışmalara göre özellikle 

NACA 230XX serisi kanat profillerinde buzlanma oluşumunun yüksek olduğu dikkat 

çekmetedir. Buzlanma sebepli uçak kazalarının 4’te birini NACA 23012 kanat profili 

kullanılan uçakların oluşturması dikkate değer bir istatistik olarak görülmektedir. 

[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

5. MATEMATİKSEL MODEL 

Pürüzlülük yüksekliğindeki (  hava hızına pürüzlülük yüksekliğindeki hava 

hızı denir. Benzer şekilde sınır tabakanın bitimindeki ( , hıza da sınır tabaka 

dışındaki hava hızı(  denir. [7] 

 

 
 

Şekil 5.1: Sınır tabaka kalınlığı ve püzürlülük yüksekliği. 

 

Öncelikle akışın karakteristik özelliklerini belirleyebilmemiz için pürüzlülük 

Reynolds sayısı hesaplanmalıdır. Pürüzlülük Reynolds sayısı hesaplayabilmemiz için 

de pürüzlülük yüksekliği (  hesaplaması gerekmektedir. ONERA’nın simülasyonu 

pürüzlülük yüksekliğini 0.001 m ederken, [3] LEWICE’nin daha yeni versiyonları ve 

MULTIICE [8] şöyle hesaplamaktadır,  

     (5.1) 

 

Pürüzlülük yüzeyi yüksekliği hesaplandıktan sonra, yerel pürüzlülük Reynolds sayısı 

hesaplanır. [4] 

      (5.2) 
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 Geçiş Reynolds sayısını tanımlamak için Von Doenhoff (1958) kriteri kullanılır. 

[10] Yani 600’den küçük değerler için akış rejimi laminar 600’den büyük değerler 

için türbülanslıdır. [4] 

 

 

 

 Geçiş bölgesi tanımlandıktan sonra laminar bölgedeki ısı taşınım katsayısı Smith ve 

Spaulding tarafından geliştirilen denklemiyle hesaplanabilir, [5]  

    (5.3) 

 Sınır tabakanın bitimindeki hız (  ile pürüzlülük yüksekliğindeki yerel hız 

arasındaki bağıntı,  

  (5.4) 

Bu denklemdeki sınır tabaka kalınlığı ( , 

     (5.5) 

Laminar momentum kalınlığı (  Thwaite’s Denklemi kullanılarak hesaplanır. [6] 

   (5.6) 

 

Thwaite’s Denkleminin türbülanslı hız bölgelerine genişletilmesiyle ise türbülanslı 

bölgedeki momentum kalınlığı hesaplanır. [9] 

 

  (5.7) 

 

Türbülanslı bölgedeki yüzey sürtünmesi katsayısı (  pürüzlülük kayma hızı , 

pürüzlülük Reynolds sayısı, , Stanton sayısı   Kays ve Crawford (1993) 

tarafından geliştirilmiş olan Makkonen yarı deneysel bağıntısıyla hesaplanır, [6]  
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                                                                         (5.8) 

  

Türbülanslı bölgedeki pürüzlülük kayma hızı,  [7] 

 

     (5.9) 

 

Türbülanslı bölgedeki pürüzlülük Reynolds sayısı,  [7] 

 

     (5.10) 

 

Türbülanslı akışta Prandtl sayısı  olarak alınıyor, [5] pürüzlülük Stanton 

sayısı;  [5] 

 

    (5.11) 

 

Stanton sayısı,  [3] 

    (5.12) 

Son olarak türbülanslı bölgedeki ısı taşınım katsayısı hesaplanır. ) [3] 

   (5.13) 
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6. MATEMATİKSEL MODELİN SAYISAL METODLARLA ÇÖZÜLMESİ 

6.1 Kanat Profili Üzerinde Sınır Tabaka Dışındaki Hız Değerlerinin 

Dağılımının Elde  Edilmesi 

Isı taşınım katsayısının dağılımının bulunabilmesi için ( ifadesi durma 

noktasından firar kenarına kadar kanatın üst ve alt bölgeleri için ayrı ayrı 

hesaplanmalıdır. Bunun için öncelikle durma noktası (  bulunmalıdır. Kanat 

profili üzerindeki durma noktası (  hava hızının yön değiştirdiği ilk nokta 

olacaktır. 

Dolayısıyla bu nokta da ara değer teoreminden, vektörel hız çarpımlarının ilk kez 

negatife döndüğü bölgede olacaktır. 

    (6.1) 

 

 
 

Şekil 6.1: NACA0012 kanat profilinin 201 noktasal bölgeye ayrılmış hali. 

 

Veter uzunluğu 0.53m olan 4 Derece hücum açılı NACA 0012 profilinin 58.1 m/s 

serbest hava hızındaki , sınır tabaka dışındaki noktasal hava hızlarına ( , 

(i=1,…,201) önceki yapılmış çalışmalardan sahiptik. Bu değerlere göre yukarıdaki 

hesaplamayı yaparak durma noktasını i=96 olarak bulmuş olduk.  

 

 
 

Şekil 6.2: 4 derece hücum açılı NACA0012’nin durma noktası ve hava hızı yönleri. 
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Bundan sonra kanat profilinin durma noktasına göre üst tarafı ve alt tarafını iki farklı 

parça gibi düşünüp her nokta için teğetsel hız değerlerini(mutlak) ve durma 

noktasına göre uzaklıklarını elde etmemiz gerekiyor. 

Kanat Profinin Üst tarafı için bu hesaplama  ve ssb 

    (6.2) 

şeklinde yapılırken. 

 

Kanat profilinin Alt tarafı için bu hesaplama,  olacaktır. 

   (6.3) 

 

şeklinde yapılır. Böylece her i noktasındaki sınır tabaka dışındaki hız değerleri ve 

durma noktasına kanat profili üzerindeki uzaklıkları bulunmuş olur.  

 

Dolayısıyla  integrali, 

   (6.4) 

şeklinde çözülebilir hale getirilmiş olur. Hesaplanması gereken tüm integral değerleri 

bu yöntemle çözülmüş olacaktır.  

 

 
 

Şekil 6.3: NACA0012’nin üzerindeki bölgeler için sınır tabaka özellikleri. 
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7. LİTERATÜR KARŞILAŞTIRILMASI VE SONUÇLAR  

 

           Şekil 7.1: Kırağı buz ısı taşınım katsayısı. [7] 
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                                 Şekil 7.2: Camsı buz ısı taşınım katsayısı. [7] 
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EKLER 

 

EK A: Fortran Kodu 
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EK A 

 

PROGRAM HeatTC 

      IMPLICIT NONE 

      INTEGER :: I,J,M,N,IDUR,I1,I2,K,IYU,IVPRO 

      INTEGER :: ISTK,IFULLTUR,LAMINAR,NT,IT 

      PARAMETER(M=201,N=2) 

      INTEGER,DIMENSION(M,N)::LAMB  

      INTEGER,DIMENSION(M)::LAM  

      REAL(KIND = 8),DIMENSION(M):: X,Y,HTC,CF,TETA,RESK,HTCB 

      REAL(KIND = 8),DIMENSION(M):: 

UX,SS,VTA,RMACH,RMACHL,TREC,RECFAC 

      REAL(KIND = 8),DIMENSION(M):: CFB,TS  

      REAL(KIND = 8),DIMENSION(N):: STR 

      REAL(KIND = 8),DIMENSION(M,N):: UE,SSB,CF2,TETAM,HCIYU 

      REAL(KIND = 8),DIMENSION(M,N):: RE600 

      REAL(KIND = 8) USONSUZ,HUCACI,PI 

      REAL(KIND = 8) VETER,DS,SUMLAM,SUMTRAN,SUMTRBL 

      REAL(KIND = 8) 

CNU,CTRAN,CLAM1,CLAM2,CFLAM1,TETLAM,HCLAM,CKA 

      REAL(KIND = 8) BLH,DUEDS,SK,PKS,YKLB 

      REAL(KIND = 8) TETTUR,CTUR1,CTUR2,CTUR3,CTUR22 

      REAL(KIND = 8) THETATR,RHOINF,CPA,TBZ,TINF,AINF,VELINF  

      REAL(KIND = 8) CFTUR1,CFTUR2,CFTUR3,YKBL,UTAUW  

      REAL(KIND = 8) PRATUR,RETAUW,ST,STK,TETDEL,UK,PR,TD  

      REAL(KIND = 8) GAMMAS,A1,A2,TA,TCKA,RGAS,CMU  

      COMMON USONSUZ 

      OPEN(UNIT=13,FILE='cpxy.dat') 

      OPEN(UNIT=14,FILE='cpxyyaz.dat') 

      OPEN(UNIT=15,FILE='tegethizalt.dat') 

      OPEN(UNIT=16,FILE='tegethizust.dat') 

      OPEN(UNIT=17,FILE='ssust.dat') 

      OPEN(UNIT=18,FILE='ssalt.dat') 

      OPEN(UNIT=19,FILE='hclam1.dat') 

      PI=4.0*ATAN(1.0) 

      HUCACI=4.0 

      USONSUZ=58.1 

      VETER=0.53 

      IFULLTUR=0 

      CTRAN=1.87 

      CLAM1=5.0 

      CLAM2=1.435 

      CFLAM1=0.225 

      TETLAM=0.45 

      HCLAM=0.296 

      CTUR1=3.29 

      CTUR2=3.86 
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      CTUR22=0.8 

      CFTUR1=0.1681 

      CFTUR2=864.0   

      CFTUR3=2.568 

      TETDEL=315.0/37.0 

      PKS=1.0E-03  !m PURUZLULUK YUKSEKLIGI 

      RHOINF=1.2849 

      PRATUR=0.9 

      CPA=1014.0 

      CMU=1.6378E-05 

      CNU=CMU/RHOINF 

      GAMMAS=1.4 

      RGAS=287.0 

      ISTK=1 

      IVPRO=4 

      TA=-3.9 

      TD=273.15 

      TCKA=TA+TD 

      A1=10.0**(-12.0/TCKA) 

      A2=1.0+(245.4/TCKA)*A1 

      CKA=(2.646E-03/A2)*DSQRT(TCKA) 

      PR=CKA/CPA/CMU 

      TINF=TA 

      TINF=TINF+TD 

      AINF=DSQRT(GAMMAS*RGAS*TINF) 

      VELINF=58.1 

      WRITE(14,*)M,N 

      DO I=1,M 

      READ(13,*) X(I),Y(I),SS(I),UX(I),K 

      WRITE(14,'(4E15.5,I3)') X(I),Y(I),SS(I),UX(I),K 

      ENDDO 

      DO I=2,M-2 

      PRINT*,(UX(I+1)*UX(I)),I 

        IF((UX(I+1)*UX(I)).LT.0.) IDUR=I 

      ENDDO 

      PRINT*,'DURMAYERI x,y',X(IDUR),Y(IDUR),IDUR,SS(IDUR) 

      DO I=1,M 

        VTA(I)=DABS(UX(I)) 

      ENDDO       

      DO I=IDUR+1,M 

        I1=I-IDUR+1 

        SSB(I1,1)=SS(I)-SS(IDUR) 

        UE(I1,1)=VTA(I) 

        WRITE(15,*)X(I),UE(I1,1) 

        WRITE(17,*)X(I),SSB(I1,1) 

      ENDDO 

       

      DO I=IDUR+1,1,-1 

          I2=IDUR-I+2 

          SSB(I2,2)=SS(IDUR)-SS(I) 
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          UE(I2,2)=VTA(I) 

        WRITE(16,*)X(I),UE(I2,2) 

        WRITE(18,*)X(I),SSB(I2,2) 

      ENDDO 

      DO IYU=1,2 

        IF(IFULLTUR.EQ.0) LAMINAR=1 

        IF(IFULLTUR.EQ.1) LAMINAR=0 

        THETATR=0.0 

        SUMLAM=0.0 

        SUMTRAN=0.0 

        SUMTRBL=0.0 

      DO I=2,M 

      DS=(SSB(I,IYU)-SSB(I-1,IYU)) 

      IF(LAMINAR.EQ.1) THEN 

        LAMB(I,IYU)=1 

      SUMLAM=SUMLAM+0.5*(UE(I,IYU)**CLAM1+UE(I-

1,IYU)**CLAM1)*DS   !deklem 7.6 lam 

      SUMTRAN=SUMTRAN+0.5*(UE(I,IYU)**CTRAN+UE(I-

1,IYU)**CTRAN)*DS !Denklem 7.3 

      

TETAM(I,IYU)=DSQRT(TETLAM*CNU*SUMLAM/(UE(I,IYU)**(CLAM1+1))) 

!Denklem 7.6 

      CF2(I,IYU)=CFLAM1*CNU/(TETAM(I,IYU)*UE(I,IYU)) 

      HCIYU(I,IYU)=(HCLAM*CKA/DSQRT(CNU))* 

     &(DSQRT(((UE(I,IYU)**CLAM2))/SUMTRAN))  !Denklem 7.3      

      BLH=TETDEL*TETAM(I,IYU) 

      DUEDS=(UE(I,IYU)-UE(I-1,IYU))/DS 

      SK=PKS 

      YKBL=SK/BLH 

      IF(YKBL.GT.1.0) YKBL=1.0 

      IF(IVPRO.EQ.4)THEN 

      UK=UE(I,IYU)*(2.0*YKBL-2.0*YKBL**3+YKBL**4+ 

     &((BLH**2)/CNU)*DUEDS*YKBL* 

     &((1.0/6.0*YKBL)-(0.5*(YKBL**2))+(0.5*(YKBL**3))-(YKBL**4)/6.0)) 

      ELSEIF(IVPRO.EQ.3) THEN 

        UK=UE(I,IYU)*(1.5*YKBL-0.5*YKBL**3) 

      ENDIF 

      RE600(I,IYU)=UK*SK/CNU 

      IF(RE600(I,IYU).GE.600.0)THEN 

        LAMINAR=0 

        THETATR=TETAM(I,IYU) 

        STR(IYU)=SSB(I,IYU) 

      ENDIF 

      ELSE 

      SK=PKS  !PRURUZLULUK YUKSEKLIGI 

      LAMB(I,IYU)=0 

      RE600(I,IYU)=UE(I,IYU)*SK/CNU 

      SUMTRBL=SUMTRBL+0.5*(UE(I,IYU)**CTUR2+UE(I-

1,IYU)**CTUR2)*DS 

      TETAM(I,IYU)=(TETTUR*CNU**0.2)/(UE(I,IYU)**CTUR1)* 
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     &SUMTRBL**CTUR22+THETATR 

      CF2(I,IYU)=CFTUR1/(DLOG(CFTUR2*TETAM(I,IYU)/SK+CFTUR3))**2 

      UTAUW=UE(I,IYU)*DSQRT(CF2(I,IYU)) 

      RETAUW=(UTAUW*SK)/CNU 

      IF(ISTK.EQ.0) THEN 

        STK=1.1555*((UTAUW*SK/CNU)**(-0.2)) 

      ELSEIF(ISTK.EQ.1)THEN 

        STK=1.92*(RETAUW**(-0.45))*(PRATUR**(-0.8)) 

      ENDIF 

      ST=CF2(I,IYU)/(PRATUR+DSQRT(CF2(I,IYU))/STK) 

      HCIYU(I,IYU)=RHOINF*CPA*UE(I,IYU)*ST 

      ENDIF 

       WRITE(19,*)X(I),HCIYU(I,IYU) 

      ENDDO 

      ENDDO 

      STOP 

      END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


