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Önsöz
TÜBİTAK tarafından 106M067 proje numarası ile desteklenen ve “Yüksek Hızlı
Viskoz Jetlerin Parçacık Görüntüleme Tekniği ile Parametrik Olarak İncelenmesi”
başlıklı bu projede yüksek hızlı viskoz jetlerin atomizasyon problemi deneysel,
teorik ve sayısal olarak incelenmiştir.
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Özet
Bu projede yüksek hızlı viskoz jetlerin atomizsayon problemi Parçacık
Görüntüleme Tekniği’nin bir türevi olan Girişim Ölçüm Yöntemi ile parametrik
olarak incelenmiştir. Ölçümlerde jetin yüzey geriliminin, sıcaklığının ve çıkış
basıncının spreydeki parçacıkların çaplarına olan etkisi irdelenmiştir. Ayrıca,
Sabit Sıcaklık Anemometrisi kullanılarak yapılan ölçümlerde dairesel ve dairesel
olmayan jetlerin yakın ve uzak alanlarında akış yapısı ve türbülans özellikleri
belirlenmiştir. Bunların yanı sıra jetin akış kararsızlık problemi doğrusal kararlılık
teorisi kullanılarak parametrik olarak incelenmiştir. Teorik ve sayısal olarak
yürütülen çalışmada, jet sıvısının viskozitesinin, yüzey geriliminin, yoğunluğunun,
ve elektrik yükünün etkileri ile birlikte hız profilinin ve maksimum hızının jet
kararsızlığına etkileri ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma ile jet akışının kararsızlık
özellikleri ile atomizasyon özellikleri arasında bir bağ kurulmuştur.
Anahtar kelimeler: jet akışı, atomizasyon, parçacık görüntüleme tekniği, girişim
ölçüm yöntemi, sıcak tel anemometrisi, sabit sıcaklık anemometrisi, doğrusal
kararlılık teorisi, akış kararsızlıkları

Abstract
In this project, the atomization problem of high-speed viscous jets has been
investigated using the Interferometric Particle Imaging Technique (IPI), which is
a derivative of the Particle Image Velocimetry Technique (PIV). In the
measurements, the effects of surface tension, liquid temperature and jet exit
pressure on the particle sizes have been elaborated. Also, using the Constant
Temperature Anemometer (CTA), flow structure and turbulence characteristics in
the near and far fields of jet flows have been studied. In addition to these, jet flow
instabilities have been studied theoretically and numerically using the Linear
Stability Theory. Effects of viscosity, surface tension, liquid density and surface
charge density on the instability characteristics have been brought out together
with the effects of velocity profile shape and jet maximum velocity.
Keywords: jet flow, atomization, particle image velocimetry, interferometric
particle imaging, hot wire anemometry, constant temperature anemometry, linear
stability theory, flow instabilities
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Proje Ana Metni
1 Giriş
Yüksek hızlı viskoz jetlerin atomizasyon problemi bir çok endüstriyel süreç ve
makinede uygulama alanı bulmaktadır. Bu süreçler, sıvı jetin püskürtme
memesinden çıktıktan ve durağan gaz ortamına girdikten sonra, dağılarak
damlacıklar oluşturması ile ilgilidir. Bu süreçlere örnek olarak, yanma, yüzey
kaplama ve boyama işlemleri sayılabilir. Tüm bu uygulamalarda, damlacıkların
yüksek bir yüzey alanı/hacim oranına sahip olmaları tercih edilmektedir. Bu da
damlacıkların mümkün olduğunca küçük olmaları gerektiği anlamına gelmektedir.
Viskoz bir jet, püskürtme memesi ya da lülesinden, durağan bir gaz ortamına
açıldığında, iki fazlı bir akıştan ve iki faz arasında bir temas yüzeyinden söz
edilmektedir. Lüleden kısa bir mesafe uzaklıkta, jet akışı kararsız hale
geçmektedir. Bu kararsızlıkların özelliklerine (frekans, dalga boyu, genleşme hızı)
bağlı olarak akış belli bir mesafe sonra türbülanslı akışa geçmektedir. Bu akışın
özelliklerine bağlı olarak, yine belli bir mesafe sonra, sıvı jet gazın içinde
dağılmakta, sıvı damlacıklar oluşmakta yani atomizasyon meydana gelmektedir.
Bu tür akışların karakteristiklerini birçok parametre belirlemektedir. Bunlar
arasında sıvı ve durağan gazın viskoziteleri, yoğunlukları, iki akışkan arasındaki
yüzey gerilimi, jetin hızı, püskürtme memesinin geometrisi, hatta jetin elektrik
yükü sayılabilir. Özellikle jetin elektrik yüküyle gerilmesi ve bunun akış
özelliklerine etkileri, son yıllarda araştırmacıların dikkatini epeyce çekmiştir.
Püskürtme memesinin geometrisinin, özellikle de kesitinin akış karakteristiklerine
etkisi de, son yıllarda üzerinde oldukça fazla çalışılan konulardandır.
Bu projede amaçlar viskoz jetlerin akış karakteristiklerini belirlemek, viskoz
jetlerin akış karakteristiklerine etki eden parametreleri bulmak, jet lüleden
ayrıldıktan sonra oluşan akış kararsızlıklarını belirlemek ve sonuçta oluşan
damlacıkların özelliklerini ortaya çıkarmak olarak belirlenmiştir. Damlacık
oluşumunun (atomizasyon) lüleden ne kadar uzaklıkta başladığı da özellikle
yanma problemleri açısından çok önemlidir. Ayrıca damlacık özellikleri ile jet akış
kararsızlıkları arasındaki bağı bulmak ta bu çalışmanın kapsamı içindedir.
Çalışma konusu ile ilgili literatür araştırması daha önceki raporlarda sunulmuş
olmasına rağmen, mevcut raporun bütünlüğü açısından, çalışmayı en yakından
ilgilendiren bir literatür özeti sunulmaktadır.
Püskürtme memesi ya da lüle geometrisinin jet akış özelliklerine etkisi Quinn [1],
Zaman [2] ve Viswanathan [3] tarafından çalışılmıştır.
Spreyleri ele alan ölçümlerin birçoğu optik teknikler kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Hareketli parçacıklarda Doppler kayması efektini temel
alan Doppler Faz-Ölçer (Phase Doppler Anemometer-PDA) [4] ve Laser Doppler
Ölçüm (Laser Doppler Anemometer-LDA) aygıtları boyut ve hız bilgisini elde
etmede kullanılan noktasal ölçüm teknikleridir. Bu yöntemle elde edilen
ölçümlerde boyut ve hız yüksek doğrulukla tespit edilmesine karşın yakıt sprey
örneğinde olduğu gibi karmaşık ve 3 boyutlu yapıya sahip akışların tam-alan (fullfield) analizini yapmak için ihtiyaç duyulan çok sayıda ölçüm yapma gerekliliği [5],
bu yöntemi uygulamada pek de pratik olmayan bir seçenek haline getirmektedir.
Diğer bir optiksel teknik olan Malvern parçacık boyut-ölçer ise tek bir parçacıktan
saçılan girişim desenini kullanarak parçacıkların boyutlarını ölçebilmektedir.
Ancak bu yöntemin sahip olduğu düşük ölçüm çözünürlüğü, bu seçeneği de
karmaşık yapılı akışlar için kötü bir seçenek haline getirmektedir [6]. Optik
gereçler aracılığıyla büyütülmüş ölçüm ortamının yüksek-hızda fotoğraflanma
tekniği ise çift-pulslu ışıklandırma kullanıldığı takdirde boyut ve hız tespitini eşanlı

gerçekleştirebilen optiğe dayalı bir diğer ölçüm yöntemidir. Bu yolla, yeterli uzay
ve zamansal çözünürlük elde edilebilse de bunun karşılığı çok dar bir alan ölçüm
çerçevesidir [7]. Burada bahsedilen yöntemler veya bunların değişik türevleri
genel olarak ilgili alanın geniş açılı ve yeterli uzay çözünürlüğüne sahip ölçüm
alma gereksinimlerinden birini karşılayamamaktadır.
Viskoz jetlerin akış kararsızlığı ve atomizasyon problemleri de çok uzun zamandır
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Jetin dağılıp, damlacıkların oluşması ile ilgili
süreç, hem deneysel hem de kuramsal olarak Reitz ve Bracco [8] tarafından
irdelenmiştir. Bu çalışmada değinilen jet akış kararsızlığı denklemi bu çalışmada
viskoz jetler için yürütülen sayısal çalışmaların da temelini oluşturmaktadır.
Öte yandan Ibrahim ve Marshall’ın çalışması [9], viskozitesiz bir jet akışının
kararsızlık ve atomizasyon probleminin doğrusal kararlılık teorisi kullanılarak
irdelenmesine yöneliktir. Bahsi geçen çalışma, mevcut çalışmada viskoz olmayan
akışkan için yürütülen sayısal çalışmaların temelini oluşturmaktadır.
Problem ile en çok ilgi çeken konulardan biri de, jetin elektrik yüküyle
gerilmesinin akış kararsızlıklarına ve atomizasyon problemine olan etkisidir.
Örneğin, Saville [10] çalışmasında sıvı bir jetin yüzeyinde elektrik yükünden
kaynaklanan gerilme bileşenlerinin akışın kararsızlığına olan etkisini teorik ve
analitik olarak incelemiştir.
Eliseev [11] ise, viskozitesiz bir jetin iki koaksiyel elektrot tarafından oluşturulan
elektrostatik alan etkisindeki kararsızlık problemini teorik ve analitik bir çalışma
ile irdelemiştir.
Elektrik yüklü bir jetin akış kararsızlığı problemi ise Schneider [12] tarafından
çalışılmış ve jet parametreleri ile damlacık boyutları ve aralarındaki mesafe
arasında teorik bir bağıntı bulunmuştur.
Turnbull [13] ise elektrostatik yüklü bir jetin akış kararsızlıklarını teorik ve analitik
olarak incelemiş ve kararlı bir jet akışı elde etmek için gerekli şartları ortaya
çıkarmıştır.
Diğer taraftan, Artana [14] elektrik yüklerinin oluşan damlacık hacimlerine olan
etkisini deneysel olarak incelemiştir. Yine aynı yazarlar tarafından bu defa akış
kararsızlıkları doğrusal kararlılık teorisi kullanılarak incelenmiştir [15].
Elektrik yüklü dizel yakıtının atomizasyon rejimindeki kararsızlıkları teorik ve
deneysel yöntemler kullanılarak Priol [16] tarafından incelenmiştir. Bahsedilen
çalışma özellikle önem taşımaktadır. Viskoz jet, lüleden çıktıktan kısa bir süre
sonra, akış kararsızlıkları baş göstermekte ve kararsızlıkların neticesinde jet
dağılmakta ve sıvı damlacıklar oluşmaktadır. Akış kararsızlıkları, oluşan
kararsızlıkların frekansları, dalga boyları ve genleşme katsayıları ile
tanımlanmaktadırlar.

2 Genel Bilgiler
Projede amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için birbirlerine paralel olarak deneysel
ve sayısal çalışmalar yürütülmüştür. Deneysel çalışmada, viskoz jetin akış
karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla Sabit Sıcaklık Anemometrisi (Constant
Temperature Anemometry-CTA), jet dağıldıktan sonra damlacıkların özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla ise Parçacık Görüntüleme Tekniği’nin bir türevi olan
Girişim Ölçüm Yöntemi (Interferometric Particle Imaging Technique-IPI) ya da
daha yaygın adıyla Parçacık Dinamiği Analizi Yöntemi (Particle Dynamics
Analysis) kullanılmıştır. Sayısal çalışma da iki aşamada gerçekleştirilmiş, ilk
aşamada jet sıvısının viskozitesi ihmal edilerek Doğrusal Kararlılık Teorisi (Linear
Stability Theory) kullanılarak bir analiz yapılmış ve bunun sonucunda sıvı
yoğunluğu, yüzey gerilimi, jetin elektrik yükü ve hız profili şeklinin akış kararsızlığı
2

mekanizmaları üzerindeki etkisi irdelenmiştir. İkinci aşamada ise yine Doğrusal
Kararlılık Teorisi kullanılmış ancak bu defa jet sıvısı viskoz kabul edilmiş,
dolayısıyla sıvının viskozitesinin akış kararsızlıklarına olan etkisi ortaya
çıkarılmıştır. İkinci aşama aynı zamanda, yüzey gerilimi ve jetin elektrik yükünün
akış kararsızlıklarına olan etkisinin de irdelenmesine fırsat verdiği için birinci
aşamada elde edilen sonuçların nitel olarak doğrulanmasına da olanak vermiştir.

3 Gereç ve Yöntem
3.1 Sabit Sıcaklık Anemometrisi (CTA) ile Yapılan Ölçümler,
Sonuçlar ve Doğrulama Çalışması
Raporun bu bölümünde viskoz jetlerin akış özelliklerini ve özellikle türbülans
karakteristiklerini belirlemek amacıyla yapılan Sabit Sıcaklık Anemometrisi
Ölçümleri sunulmaktadır. Ölçümler, akış ile ilgili daha kapsamlı ve derinlemesine
analizlerin yapıldığı yakın alan (x/d<15; burada x lüle çıkışına göre akış yönü, d
ise lüle çapını belirtmektedir) ve uzak alan (x/d>15) ölçümleri olmak üzere iki
aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kare, dikdörtgen ve üçgen geometrili üç
farklı lüle kullanılmıştır. Çalışmanın bu evresi, jetin durağan gaz ortamına açıldığı
lüle geometrisinin karışım hızı, girdaplılık ve kinetik enerji gibi türbülans
özelliklerine olan etkisini ortaya çıkarması açısından önemlidir. Çalışmanın bu
evresinin detayları 2, 3, 4 ve 5 numaralı Gelişme Raporlarında detaylı bir şekilde
açıklanmıştır. Bu raporda ise çalışmanın bir özeti ve önemli bulgular sunulacaktır.
Proje kapsamında yapılan deneylerde ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği’nde
bulunan, 30 m/s hıza çıkabilen ve 30 cm x 30 cm kesit alanına sahip küçük
rüzgar tüneli kullanılmıştır. Tüneldeki hava akışı bir elektrik motoruyla
sağlanmakta, buna kumanda eden bir kişisel bilgisayar da akış hızının istenilen
değerde tutulmasını mümkün kılmaktadır. Rüzgar tüneli ile ölçüm sisteminin
genel görünümü Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Ölçüm sisteminin ve kullanılan rüzgar tünelinin genel görünümü.

3.1.1 Ölçüm Zinciri
Sıcak Tel Anemometrisi ölçüm zinciri bir probu, prob desteğini ve kablolarını, bir
anemometre cihazını, bir sinyal düzenleyiciyi, bir A/D çeviriciyi ve bir bilgisayarı
içermektedir. Ayrıca bu ölçüm sistemi için özel bir uygulama yazılımını, bilgi
toplama ve analizini de bu zincirin parçaları olarak kabul edebiliriz. Bunların
dışında belirli bazı akış profillerini incelemek için bir traverse sistemi kullanılması
da gerekmektedir. Ölçüm zincirinin şematik gösterimi Şekil 2’de sunulmaktadır.
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Şekil 2. CTA için ölçüm zincirinin şematik gösterimi.

Sensörler (problar):
Deneylerimiz sırasında kullanılmak üzere iki tür sensör (prob) temin edilmiştir:
i. Tek-sensör normal prob:
Bu sensör tek yönlü akışlar için uygundur. Bu probda sensörün akışa dik, bunları
tutan çatalların akışa paralel olması gerekmektedir. Akışta birden fazla yönde hız
bileşeni varsa, bu tip sensör bunların ancak bileşkesini ölçebilmektedir. Bunun
yanı sıra akışta kopma varsa ve asıl akışın tersi yönde bir akış bileşeni mevcutsa
(reverse flow), bu tip sensör bunu ayırt edememektedir. Kısaca anlatmak
gerekirse bu sensör hız vektörünün sadece büyüklüğü ölçebilmekte, yönünü ise
ölçememektedir.
ii. Üç-eksenli prob:
İki ya da daha fazla yönlü akışlarda, hız vektörünün prob ekseninin etrafında 70o
tepe açılı bir koni içinde kalıp türbülans yoğunluğunun %15’ine karşılık gelen
durumlarda kullanılmaktadır. Uzaysal çözünürlüğü 1.3 mm çapındaki bir küre
olarak belirtilmektedir. Bu sensör ile birden fazla hız bileşeni olan akışlardaki
ölçümler gerçekleştirilebilmekte, kısacası hız vektörünün hem büyüklüğü, hem de
yönü ölçülebilmektedir.
Sinyal Düzenleyici
Yüksek Geçişli Filtre (High-pass filter) sinyalin DC kısmını filtreler. Sadece,
spektral analizde, düşük frekanslı salınımların sinyalden arındırılmasında ihtiyaç
duyulmaktadır.
Düşük Geçişli Filtre (Low pass filter) elektronik gürültüyü sinyalden filtreler ve
“aliasing” olayını önler.
A/D Çevirici
CTA sinyali bir A/D çevirici vasıtasıyla alınıp bilgisayarda saklanmaktadır.
Elimizdeki A/D çevirici 6 kanallı olup deneylerde gerekebilecek hız referans
probu ve sıcaklık ölçümü için de fazladan 2 kanal daha içermektedir.
3.1.2 Kalibrasyon ve Örnekleme Oranının Belirlenmesi
Kalibrasyonun deneyin doğruluğunun ve veri alma hızının arttırılmasındaki önemi
çok büyüktür. Kalibrasyon, manometre gibi basınç farkı kullanarak hızın
ölçülebildiği özel kalibrasyon aletleri kullanılarak gerçekleştirilebileceği gibi, hızı
hassas
bir
şekilde
ölçülebilen
rüzgar
tünelleri
aracılığıyla
da
gerçekleştirilebilmektedir. Deneylerimizde bu iki yöntemden ilki kullanılmıştır. Bu
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tür kalibrasyon aletlerinde hız aralığı birkaç cm/s’den birkaç yüz m/s’e kadar
olabilir. Genelde 5 m/s ve üstü hızlarda doğruluk 0.5% civarındadır. Kalibrasyon
eğrisinde dikkati çeken en önemli husus, cihazın hassasiyetinin düşük hızlarda
çok daha fazla olmasıdır. Bu durum, bu tip ölçüm cihazlarının türbülanslı
akışlarda ortalama ve salınım hızlarının hassas ölçümünde neden çok tercih
edildiklerini açıklamaktadır. Üç telli prob için elde edilen kalibrasyon eğrileri Şekil
3’te görülmektedir.

Şekil 3. Üç telli prob için elde edilen kalibrasyon eğrileri.

Elde edilen kalibrasyon eğrileri aşağıdaki bağıntılara karşılık gelmektedir:
U cal1 

U cal 2 

U cal 3 

 0.18133915  257 .76203  57.777408 e19.3858748
257 .76203  e19.3858748
 0.33338737  132.41097  98.347451e2 8.4252896
132 .41097  e2

8.4252896

 0.50221792  663 .26826  142.10806 e3 7.6420786
663 .26826  e3 7.6420786

(1)
(2)

(3)

Uzak alanlarda, özellikle de x/d>35’den itibaren, elde edilen verilerin çok fazla
dağınık oluşu (scatter), örnekleme oranının da gözden geçirilmesine gerekli
kılmıştır. Ayrıca dijital filtrelemenin de etkileri incelenmiştir. Bant geçişli ve düşük
geçişli iki sayısal filtre kullanılmış ve bunların sonuçlar üstünde çok fazla etkisi
olmadığı görülmüştür. Denemeler dairesel jette ve x/d=40’da yapılmıştır. Elde
edilen sonuçlar incelendiğinde, örnekleme süresinin 10 saniyeye çıkarılması
korelasyon katsayısında bir artışa dolayısıyla verilerdeki dağınıklıkta gözle
görülür bir azalmaya sebep olmaktadır. Şekil 4’de örnekleme oranı sabit tutulup
süre arttırıldığında verilerdeki dağınıklığın azaldığı gösterilmiştir. Şekil 5’te ise
dijital filtre kullanıldığında sonucun çok fazla değişmediği gösterilmektedir.
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3.1.3 Yakın Alan Ölçümleri (x/d<10)
Yakın alan ölçümlerinde ortalama hızın üç bileşeni, Reynolds kayma gerilmeleri,
girdap şiddeti, türbülans kinetik enerji ve kütle karışım oranları her üç jet için de
hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Reynolds gerilme tensörü bileşenleri ve
gerilme-uzama ilişkilerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar da yapılmıştır.
Bunlarla ilgili detaylar 4 numaralı gelişme raporunda sunulmuştur.
Dairesel, üçgen ve kare çıkış geometrilerine sahip lüle ağızlarından çıkan jetlerin
türbülanslı akış alanları üç sensörlü sıcak-tel anemometresi ve veri toplama
sistemiyle her ölçüm noktasında 5 kHz veri toplama hızıyla 10000 örnek
toplanarak incelenmiş, gerekli yazılım ve üç-boyutlu travers sistemi kullanılarak,
sondanın lüle ağzına bir çap mesafeden başlanarak sırasıyla iki, dört, altı ve on
çapa eş değer mesafelerden ölçümler alınması sağlanmıştır. Bu noktalardaki
akış haritalarını çıkarmak için sonda, 1d, 2d ve 4d uzaklıklarında bir kenar
uzunluğu 4 inch olan karesel bir alanı 41x41’lik alanları, 6d ve 10d mesafelerinde
ise bir kenar uzunluğu 6 inch olan karesel bir alan 41x41’lik alanları tarayacak
şekilde hareket ettirilmiştir. Bu ölçümlerden üç ana yöndeki hız değerleri elde
edilmiş ve lülelerin akış yapısını incelemekte kullanılan diğer nicelikler bu
değerlerden türetilmiştir.

Şekil 4. Veri toplama sürelerinin karşılaştırılması.
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Şekil 5. Filtreli ve filtresiz sonuçlarının karşılaştırılması.

Ortalama Hız Profilleri:
Şekil 6, 7 ve 8’de sırasıyla daire, kare ve üçgen geometrili lülelerin akış
yönündeki ortalama hız dağılımı, lüle çıkışından değişik uzaklıklardaki kesitler
için gösterilmektedir. Literatürde yer alan bazı çalışmalarda dairesel olmayan
jetlerde gözlendiği rapor edilen eksen değişimi gözlenmemiştir. Ölçülen profilleri
göz önünde bulundurduğumuzda üçgen geometriye sahip jetin diğerlerine oranla
daha belirgin bir yayılma oranına sahip olduğu gözlenmektedir. Kütle karışım
oranı kavramını kullanılıp daha nicel bir analiz yapılırsa:
Kütle Karışım Oranı 
Q

   Vi  Ai ,

(Q  Q0 )
,
Q0

(4)
(5)

i

Q0 : lüle çıkışındaki kütle akışını ifade etmektedir.

Şekil 9’da görüldüğü gibi en yüksek karışım oranına sırasıyla üçgen, kare ve en
son dairesel jet sahiptir. Bu nicelikten başka özellikle akış yönündeki ortalama hız
profilleri incelendiğinde üçgen jetin öz uzunluğunun (core length) daha hızlı
kısaldığı görülmektedir. Bu da, nicel bir değerlendirme olmasa da, daha hızlı
karışmaya karşılık geldiğinin bir işareti olarak kabul edilebilir.
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Şekil 6.

U hızı (dairesel jet).
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Şekil 7.

U hızı (kare jet).
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Şekil 8.

U hızı (üçgen jet).

Şekil 9. Dairesel kare ve üçgen jetler için kütle karışım oranları.
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Girdap Şiddeti:
Jetlerin karışım özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için akış yönündeki
girdaplılık aşağıdaki ifade kullanılarak hesaplanmıştır:

x 

W V

.
y
z

(6)

Şekil 10, 11 ve 12’den görüldüğü gibi girdaplar 6d’den başlayarak neredeyse
tamamen sönümlenmektedir. Girdap dağılımlarını gösteren bu şekillerde pozitif
ve negatif  x sırasıyla saat yönünün tersine ve saat yönünde dönüşleri temsil
etmektedir. Karıştırma oranını arttırdığı bilinen eksen dönmesi olayına kare ve
üçgen jetlerin hız profillerinde rastlanmamasına rağmen girdap profillerinde
kendini belli etmektedir, bu da yukarıda Şekil 9’da gösterilen dairesel olmayan
jetlerdeki yüksek karışım oranlarını kısmen açıklamaktadır.

Şekil 10.

x

(dairesel jet).
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Şekil 11.

x

12

(kare jet).

Şekil 12.

x

(üçgen jet).

Türbülans Kinetik Enerji (k):
Akışın incelenmesindeki en önemli niceliklerden biri de türbülans kinetik enerjidir.
Türbülans kinetik enerji Reynolds stres tensörünün diagonal elemanlarının
toplamının yarısına eşittir:
k

1
1
u i u i  (uu  vv  ww ) .
2
2

(7)

Şekil 13-15’te görülen türbülans kinetik enerji dağılımları incelendiğinde, kare ve
dairesel jetlerin türbülans kinetik enerji seviyelerinin üçgen jete göre daha yüksek
olduğu görülebilir. Ayrıca üçgen jet için türbülans kinetik enerji seviyesi diğer iki
jete kıyasla daha önce en yüksek değerini alıp düşüş eğilimine geçtiği 4, 6 ve
10d’deki veriler incelenerek görülmektedir.
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Şekil 13. k (dairesel jet).
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Şekil 14. k (kare jet).
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Şekil 15. k (üçgen jet).

Reynolds Kayma Gerilmeleri:
Reynolds kayma gerilmeleri, Reynolds gerilme tensörünün diagonal dışı
elemanlarıdır:
 u 2 uv

u i u j   uv v 2

uw vw

uw 
vw  .

w2


(8)

Şekil 16-18’de bu tensörün bu tip akışlar için en önemli elemanının akış
yönündeki değişimi sırasıyla dairesel, kare ve üçgen lüle geometrileri için
sunulmaktadır.
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Şekil 16.

uv (dairesel jet).
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Şekil 17.

uv (kare jet).
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Şekil 18.

uv (üçgen jet).

Gerilme-Uzama İlişkileri:
Gerilme-uzama ilişkisi, Boussinesque’in yapmış olduğu ve gerilme ile uzama
arasında lineer bir bağıntıya işaret eden varsayımın geçerliliğini incelemek için
hesaplanmıştır. Buna göre ortalama uzama oranının öz değerleri ile gerilme
tensörünün anizotropik kısmının öz değerleri karşılaştırılmıştır.
Ortalama uzama oranı aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmıştır:
Sij 

1  U i U j

2  x j
xi


.



(9)

Stres tensörünün anizotropik kısmının hesaplanması için ise aşağıdaki ifade
kullanılır:
aij  u i u j 

2
k ij .
3

(10)

Buradaki  ij Kronecker deltadır.
Şekil 19-24’ten görülebileceği gibi sonuçlar gerilme ve uzama tensörlerinin öz
değerleri arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir ancak kesin bir sonuca
ulaşmak için bu konuda daha fazla çalışılması gerektiği değerlendirilmektedir.
Mevcut projenin hedefleriyle doğrudan ilgili olmadığı için bu konudaki
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çalışmaların ileride başka bir proje kapsamında devam ettirilmesinin uygun
olacağına karar verilmiştir.

Şekil 19.

Şekil 20.

Sij ’in kısalan öz değerleri (Eigenvalue).

Sij ’in orta seviye öz değerleri (Eigenvalue).
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Şekil 21.

Sij ’in uzayan öz değerleri (Eigenvalue).

Şekil 22.

u i u j ’in birinci öz değerleri.
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Şekil 23.

Şekil 24.

u i u j ’in ikinci öz değerleri.

u i u j ’in üçüncü öz değerleri.
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3.1.4 Uzak Alan Ölçümleri (x/d>30) ve Deneysel Verilerin Doğrulanması
Deney düzeneğinde lüleden çıkan hızlandırılmış hava jeti durgun hava ortamına
doğru akmaktadır. Newtonumsu bir akışkan olan hava, çapı 4 cm olan lüleden
çıkışında Şekil 25’te görüldüğü gibi yaklaşık olarak düz-tepeli bir hız profili
oluşturmaktadır. İstatistiksel olarak bu akış sürekli (zamandan bağımsız) ve
eksenel simetrik olarak kabul edilmektedir. Böylece bu olayın istatistiği eksenel
(x) ve radyal (r) koordinatlara bağlı fakat zamandan ve çevresel (θ)
koordinatlardan bağımsızdır.
İdeal olarak akış çıkış hızı, lülenin çıkış çapı ve viskozite yani boyutsuz Reynolds
sayısı (Re=U.d/) kullanılarak tam olarak ifade edilebilmektedir. Mevcut
çalışmanın deney koşullarında ise hızın ana bileşeni x-ekseni yönünde baskındır.
Mevcut çalışmada ölçülen hızların radyal profilleri Şekil 26’de gösterilmektedir.
Hız profili (lüle çıkışı)
25
20
15

Uj

Hız profili (lüle çıkışı)
10
5

5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0
d

Şekil 25. Lüle çıkışındaki hız profili.

Şekil 26. Türbülanslı dairesel jet için ana eksenel hızın radyal profilleri. Kesikli çizgiler
yarı-hız genişliklerini göstermektedir.
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Merkez-çizgi hızı (center-line velocity), ana eksenel hız alanı U( x, r , ) cinsinden
ifade edilebilir:
U 0 ( x )  U( x,0,0).

(11)

Jetin yarı-hız genişliği r1/ 2 ( x ) ise aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
U ( x, r1/ 2 ( x ),0) 

1
U0 (x) .
2

(12)

Şekil 26’den çıkarılabilecek iki sonuç vardır; eksenel boyunca ilerledikçe hız
doğal olarak düşmekte ve yayılmaktadır. Jet yavaşlayıp yayıldıkça, ana hız profili
Şekil 26’da gösterildiği gibi değişmekte fakat profillerin şekilleri değişmemektedir.
Belli bir mesafeden sonra (yaklaşık olarak x=30d’den sonra) U / U 0 ( x ) profilleri
r / r1 / 2 ( x ) ’e karşı çizdirildiğinde bunlar tek bir eğri halinde görülmektedir.
Gerçekleştirilen deneylerde hızlar x=30-50d arasında ölçülmüş ve profiller Şekil
27’de gösterilmiştir. Burada önemli olan sonuç ölçüm esnasında meydana gelen
veri dağınıklığına (scattering) karşın ana hız profillerinin kendine-benzer hale
gelmiş olmasıdır. Kendine-benzerlik kavramı türbülanslı akışların söz konusu
olduğu durumlarda eldeki verilerin doğrulanması için önem taşımaktadır.

Şekil 27. Dairesel jetin kendine-benzerliği, Re=60000.
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Şekil 28. Kendine-benzer hız profilinin literatürdeki benzerleriyle karşılaştırması.

Elimizdeki dairesel jeti kendine-benzerlik kavramı çerçevesinde inceleyebilmemiz
için U 0 ( x ) ve r1/ 2 ( x ) ’in jet ekseni boyunca değişimini tespit etmek
gerekmektedir. Şekil 29’da U j / U 0 ( x ) ’in x/d’ye göre değişimi gösterilmiş ve
sonuçlar literatürde yer alan sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Şekil 29. Hızın x-ekseni boyunca değişimi ve Hussein’in [17] değerleriyle karşılaştırılması.

Açıkça görüldüğü gibi söz konusu aralıkta deneysel veriler düz bir eğri üzerine
oturmaktadır. Bu eğrinin x eksenini kestiği nokta sanal orijin olarak tanımlanıp, x0
ile gösterilmektedir. Şekil 29’daki eğri şöyle ifade edilebilir:
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U0 (x)
B

.
Uj
(x  x0 ) / d

(13)

Burada B ampirik bir sabittir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus bu
eğrinin davranışının lüle çıkışına daha yakın bölgelerde (x/d<30) aynı şekilde
olmayacağıdır.
Yayılma oranı, S aşağıdaki ifadede tanımlanmıştır:
S

dr1/ 2 ( x )
.
dx

(14)

Diğer bir tanım ise aşağıdaki gibidir:
r1/ 2 ( x )  S( x  x 0 ) (akışın kendine-benzer kısmında; x/d>30).

(15)

İdeal bir dairesel jet deneyinde, boyutsuz parametre Reynolds sayısıdır. Bu
sebeple kendine-benzer profil şekli, hız sönümlenme sabiti B ve yayılma oranı S,
Reynolds sayısından bağımsızdır. Tablo 1’de gösterildiği gibi jetin Reynolds
sayısı değeri kendisinin yaklaşık olarak onda birine düşse bile B ve S’in ölçülen
değerlerinde ancak küçük değişiklikler görülmektedir ki bunlarda deneysel
belirsizlik sınırları dahilindedir.
Tablo 1. Türbülanslı dairesel jetler için literatürdeki değerlerle karşılaştırmalı yayılma
oranı S ve hız-sönümlenme sabiti B.

Re
S
B

Panchapakesan
ve Lumley(1993)
11000
0,096
6,06

Hussein (1994),
sıcak-tel ölçümleri
95500
0,102
5,9

Hussein (1994)
Laser-Doppler ölçümleri
95500
0,094
5,8

Dairesel Jette
CTA ölçümleri
60000
0,093
5,2

Ortalama Hız Profilleri:
Lüle ağzından çıkan jetin hız sönümlenmesini, karışım hızını ve türbülans
özelliklerini daha iyi kavramak ve görselleştirmek için her jet akışının merkez
düzleminde çıkış yönünde uzunlamasına ölçümler gerçekleştirilmiştir. Gutmark
ve Grinstein [18] daha küçük çekirdek (core) uzunluğuna sahip jetlerin daha
yüksek karışım hızlarına sahip olduklarını belirtmektedirler. Şekil 30’de jet
çekirdeği hızın göreceli olarak yüksek olduğu yani kırmızı/turuncu bölgelerdir.
Şekilde yer alan sayılar, hızı m/s cinsinden belirtmektedirler. Çekirdeğin kısa
olması akışta karışmanın daha etkin olduğu ve jet hızının daha çabuk
sönümlendiği anlamına gelmektedir. Şekilde görülebileceği gibi üçgen lülede jet
çekirdeği lüleden 20 cm mesafeye kadar varlığını sürdürebilirken (x/d=5), kare
lülede bu yaklaşık 25 cm’ye (x/d=6.25), dairesel jette ise 30 cm’e (x/d=7.5)
ulaşmaktadır. Bu bilgiler ve Şekil 30’in ışığında üçgen jetin en kısa çekirdek
uzunluğuna dolayısıyla en yüksek karışım hızına sahip olduğu söylenebilir.
Şekil 30’da konumunda kadar olan hız dağılımları Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de
sunulmuş olan yatay düzlemdeki hız profilleri ile uyum içindedir (eşdeğer jet çapı
olan d, tüm lüleler için 4 cm’dir).
Şekil 31’de ise jetin merkezindeki hızların akış yönünde ilerledikçe ölçüm
düzlemindeki ortalama hıza olan oranları gösterilmektedir. Bu tip bir sunum şekli
elde edilen sonuçların Quinn’in [1] sonuçlarıyla karşılaştırılmasına olanak
vermiştir. Quinn çalışmasında lüle değil de orifis türü bir çıkış kullanmış olmasına
rağmen, raporlanan sonuçlar bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile hem nicelik
hem de nitelik açısında uyumludur. Özelikle üçgen ve dairesel jet sonuçları
arasındaki farkın mevcut çalışmada da yakalanmış olması ve bunun literatürdeki
sonuçlarla uyum içinde olması çok olumludur.
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Şekil 30. Üç farklı lüle geometrisi için eksenel hız dağılımları ve jet çekirdekleri.

Şekil 31. Merkezi hat (centerline) boyunca Quinn [1] tarafından ölçülmüş hız
değişimlerinin mevcut çalışmada elde edilen sonuçlarla karşılaştırması.
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Reynolds Kayma Gerilmeleri:
Reynolds kesme geriliminin lüle ağzına göre uzunlamasına bir düzlemde
görselleştirilmesi kesme tabaka kalınlığının (shear layer thickness) daha iyi
gözlenmesini sağlayacaktır. Şekil 32’den de açıkça görüldüğü gibi kesme
tabakası kalınlığının jet yarıçapına oranı en küçük değerini üçgen jet için
almaktadır. Bu çıkarım, Şekil 30 ve Şekil 31’de yer alan sonuç ve çıkarımlarla
uyum içerisindedir çünkü bir akışta karışma hızı ne kadar fazlaysa kesme
gerilmesi tabakası o denli ince olmaktadır.

Şekil 32. Üç farklı lüle geometrisi için Reynolds kesme gerilmesi dağılımı

.

Girdaplılık:
Şekil 33’te görüldüğü gibi girdaplılık alanları dairesel, kare ve üçgen jetler için
benzer dağılımlar göstermektedir. Bu benzerlikten yola çıkılarak dikey
girdaplılığın kütle karışımında çok önemli bir etkisinin olmadığı sonucu
çıkarılabilir.

Şekil 33. Üç farklı lüle geometrisi için girdaplılık dağılımı
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.

Türbülans Kinetik Enerji (k):
Türbülans kinetik enerjisi, başlangıçta vortisite üretiminin en fazla olduğu
bölgelerde yani kesme gerilmesinin en yüksek olduğu lüle cidarlarında yüksek
olmaktadır. Akış yönünde ilerledikçe türbülanslı akışın yarattığı karışmadan
dolayı jet çekirdeğinin de türbülans kinetik enerjisinde artış görülmektedir. Şekil
34’te sunulan sonuçlar göz önüne alındığında türbülans kinetik enerjisi yukarıda
bahsedildiği gibi önce akış yönünde artmakta ancak belli bir mesafe sonra
dağılım etkisi ile (dissipation) hızla azalmaktadır. Bu olay Şekil 35’te gösterilen
merkez-çizgi boyunca k’nın lüle çıkışına dik düzlemdeki ortalama hızın karesi
2
ile boyutsuz hale getirilmiş halinin akış yönü boyunca değişimi ile daha
U ort
kolay görülmektedir.
Şekil 34 gözönüne alındığında üçgen jetin türbülans kinetik enerjisinin en yüksek
taşınım ve yayılım hızına sahip olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Şekil 35
için de, üçgen jet merkez-çizgi boyunca en yüksek normalize edilmiş k değerine
sahiptir. Bu durum yukarıda diğer niceliklerin ölçümlerinden çıkan sonuçlarla
uyum içerisindedir. Bunların dışında, k ve kesme tabakasının üst-üste geçmiş
(overlapping) alanları türbülans üretim mekanizması için iyi bir görsellik
oluşturmaktadır.

Şekil 34. Üç farklı lüle geometrisi için türbülans kinetik enerjisinin (k) akış yönünde
değişimi.
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Şekil 35. Üç farklı lüle geometrisinin merkez hatları boyunca türbülans kinetik enerijisinin
akış yönünde değişimleri.

3.2 Sprey Özelliklerinin Parçacık Görüntülemeli Girişim Ölçüm
Yöntemi (IPI) Kullanılarak Parametrik Olarak İncelenmesi
3.2.1 Giriş ve Tanımlar
Sıvıların göreceli olarak geniş bir hacme küçük parçacıklar halinde dağıtılması
sprey olarak tanımlanabilir. Sprey lülesi dahilindeki kavitasyon neticesinde
akışkanın sahip olduğu yüksek kesme (shear) oranı, bunları ortamdaki havayla
karışım ve etkileşiminde etkili kılmaktadır. Spreyler kullanımdaki öncelikli amacın,
küçük sıvı parçacıklarının olabildiğince yüksek yüzey alanı/hacim oranına sahip
olacak şekilde geniş bir hacme dağıtılması söz konusu olduğunda etkili
araçlardır. Yakıt enjeksiyonu örneği incelendiğinde, oluşan sprey neticesinde
küçük boyuttaki yakıt parçacıklarının artan yüzey alanının buharlaşmayı arttırdığı,
bunun da nihai olarak yakıtın yanma oranını yükselttiği ve zehirli atık emisyonunu
azalttığı bilinmektedir. Yanma odalarındaki yüksek yanma verimliliği örneğinde
olduğu gibi spreylerin dahil olduğu ilgili araçların sahip olacakları daha yüksek
performans verileri, sprey karakteristiklerinin anlaşılması ve neticesinde
değiştirilmesi mümkün parametrelerdeki ayarlamalarla mümkün olabilir.
Deneysel veya sayısal olsun sprey araştırmalarının genel düzeneği, akışkanın bir
pompa ve sprey lülesi vasıtasıyla durgun hava ortamına enjeksiyonu şeklindedir.
Akış yapısını belirleyen sprey parçacıklarının boyut ve hız dağılımları, bu akışla
ilgili aritmetik otalama çap (AMD) ve Sauter ortalama çapları (SMD) gibi
deterministik parametrelerin hesabını mümkün kılan önemli niceliklerdir.
Ortalama Sauter çapı veya diğer bir deyişle ortalama yüzey alan momenti
parçacıkların boyutları tarafından belirlenen ve aktif yüzey alanının en büyük rolü
oynadığı yanma uygulamalarında etki seviyesini öngören en önemli araçtır.
Parçacık boyutları akışkanın yüzey gerilimi, viskozitesi, yoğunluğu gibi dahili ve
enjeksiyon basıncı gibi harici parametrelerle oynanarak değiştirilebilir.
N

 d i  ni

Aritmetik Ortalama Çapı:

D[1,0]  i 1

N

 ni
i 1

30

(16)

N

3

Sauter Ortalama Çapı:

D[3,2] 

 d i3  ni3

i 1
N

(17)

 d i2  ni2

i 1

Akışın ana kolundan (core) küçük parçacıkların kopup neticede spreyi
oluşturmasında etkili olan parametrelerin etkilerini anlayabilmek için birçok teori
ve model geliştirilmiştir. Bunların arasında doğrusal kararlılık teorisi, parçacıklar
arasında uzay ve zamanda etkileşme olmadığını varsayarak değişik
parametrelerin sprey parçacıklarının üzerindeki etkisini nitel olarak
açıklamaktadır. Fakat özellikle enjektör ağzına yakın bölgede kopan parçacıklar
arasındaki lineer olmayan etkileşim mekaniği neticesinde gerçekleşen parçacık
boyut dağılımı teoriyle öngörülenden çok daha farklı sonuçlar vermektedir, bu da
bu teorinin spreyler üzerinde nicel öngörülerde bulunmasına engel olmaktadır.
Bu sebep dolayısıyla, eğer parametre değişimine bağlı olarak sprey
karakteristikleri nicel olarak belirlenmek isteniyorsa parametrik bir deneysel
çalışma yapılması zorunludur. Ölçüm alımında sıvıların değişik fiziksel
özelliklerinden faydalanan birçok deney ekipmanı kullanılabilmektedir. Ancak bu
yöntemlerin hemen hepsinde, sprey karakteristikleri, parçacıkların boyut ve hız
dağılımları ölçülerek elde edilmektedir.
Bu çalışma süresince Parçacık Görüntülemeli Girişim-Ölçer düzeneği adı verilen
değişik akış parametrelerine karşılık gelen spreyi oluşturan ve ayırt edilebilen sıvı
parçacıklarına güçlü ışık demetlerinin gönderilip, bu parçacıklardan yansıyan ve
kırılan demetlerin oluşturduğu girişim desenlerini kullanan optik bir teknik
kullanılmıştır. Bu yöntemde ölçüm çıktısı biri odak-içi diğeri odak-dışı sprey
parçacıklarını içeren bir çift fotoğraftır. Odak-dışı düzlemde alınan resimlerde,
sprey parçacıklarından yansıyan ve geçen ışık demetleri arasındaki faz farkı
sebebiyle oluşmuş olan girişim desenleri yer almaktadır. Mie saçılma teorisi
kullanılarak ışık-geçirgen parçacıklara düşürülen ışık sonucu oluşan desendeki
girişim sayısı parçacık boyutuyla ilişkilendirilebilmektedir. Böylelikle elde edilen
resimlerin bir takım işlemlerden geçirilmesi sonucu, görüntüde bulunan
parçacıkların boyutları belirlenmiş olur. Daha sonra benzer koşullarda alınan çok
sayıda fotoğraf kullanılarak, o koşullar altındaki sprey durumuyla ilişkili
istatistiksel bir nicelik olan parçacık boyutlarının dağılımları ve bunların aritmetik
ve Sauter ortalama çapları elde edilir. Bu teknikte eğer sadece parçacık boyutları
belirlenmek isteniyorsa, odak-içi ve dışı fotoğraf çifti tek pozlama ile alınabilir
ancak eğer bu parçacıkların hızları da öğrenilmek isteniyorsa, kısa zaman
aralıklarıyla çekilmiş iki fotoğraf çiftine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü hız
vektörleri, yer değişim vektörlerinin ancak yeteri kadar kısa bir süre dahilindeki
değişimine bakılarak hesaplanmaktadır. Ayrıca şu da belirtilmelidir ki odak-içi ve
odak-dışı düzlemlerden alınan resimlerin, spreyin aynı noktasına bakıp,
birbirleriyle ilişkilendirilerek, IPI veri analizinin gerçekleştirilebilmesi için
kalibrasyon fotoğraflarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada, akış üzerindeki yüzey gerilimi, viskozite, yoğunluk ve enjeksiyon
basıcı gibi temel parametrelerin, sprey parçacık boyutları üzerindeki etkisi IPI
tekniği kullanılarak incelenmektedir. Bu amaçla bir miktar suyun yüzey gerilimi
çok düşük bir oranda yüzey aktif madde katılarak, suyun viskozite ve yoğunluğu
sabit kalacak şekilde azaltılmıştır. Öte yandan, yine bir miktar su değişik
sıcaklıklara sahip olacak şekilde, bir rezistans ısıtıcı yardımıyla ısıtılarak her bir
sıcaklığa karşılık gelen değişik viskozite, yüzey gerilim ve yoğunluk değerlerinde
parçacık boyut dağılımları elde edilmiştir. Son olarak, enjeksiyon basıncı bir bypass sistemi aracılığıyla değiştirilip, 3 farklı basınç değerinde sprey parçacıkları
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gözlenip, analizi yapılmıştır. Bunların haricinde, spreye göre farklı açısal ve
eksenel yönlerde ölçümler gerçekleştirilerek sprey karakteristiklerinin uzaysal
değişimi de incelenmiştir.
3.2.2 Deney Düzeneği ve Akış Koşulları
Deneyler, bileşenleri Şekil 36’da gösterilen düzenekte gerçekleştirilmiştir.
Düzenek, 10 litrelik bir su deposunu, depo içerisinde bir adet 2200W-AC 220 V
da çalışan bir rezistans ısıtıcısını, saatte 70 litrelik sabit akış kapasitesine sahip
bir yakıt pompasını, pompadan çıkan akışın bir kısmını tekrar depoya
yönlendirerek akış debisini ve basıncını düzenleyen bir by-pass mekanizmasını
ve dikey olarak konumu ayarlanabilir, 6.9 bar basınçta saatte en fazla 30 litre
akış kapasitesine sahip bir yakıt enjektöründen oluşmaktadır.
z
x
y

Şekil 36. Deney düzeneğinin genel görünümü.

Deneyler esnasında 15 Hz tekrarlama hızında 200 mJ/puls enerjiye sahip λ=532
nm dalgaboyuna sahip yeşil ışık demeti oluşturan Nd:YAG laser üreteci
kullanılmıştır. Ölçüm noktasındaki laser demetinin kalınlığı 5mm’dir. Ölçümlerde
kullanılan CCD sensörlerin çözünürlüğü 1344x1024 piksel2’dir. Ölçüm alanı dikey
doğrultuda 40mm, yatay doğrultudaysa 52.5mm uzunluğa sahiptir. Saçılma açısı
olarak, mevcut ışıklandırma düzeneğinin oluşturduğu ışık polarizasyonunda en iyi
girişim deseni görüntüsü veren 80 derece tespit edilerek, deneyler boyunca bu
değerde sabit tutulmuştur. Işık toplama açısı ise f:2.8 odak açıklığına karşılık
gelecek şekilde 14 derece olarak ayarlanmıştır. Kameraların yerleşimi ve ilgili
açılar Şekil 37’de görülmektedir. Lens olarak 60 mm odak uzunluğuna sahip
f:2.8-32 lik bir çift Nikon Micro Nikkor objektif kullanılmıştır.
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Şekil 37. Kameraların spreye göre konumları.

Parametrelerdeki değişikliklere karşı gelen akış koşulları üç grupta toplanabilir:
İlki yüzey etkin maddenin kullanılarak yüzey gerilimi değiştirilmiş viskozite ve
yoğunluğu sabit olan, bir diğeri sıcaklığın değiştirilmesiyle yüzey gerilimi,
viskozitesi ve yoğunluğu birlikte değiştirilmiş olan ve sonuncusu da enjeksiyon
basıncının oynanmasıyla elde edilmiş olan su örnekleridir.
Yüzey gerilimi değişikliği saf suya sodyum oleat çözeltisinin katılmasıyla
başarılmıştır. 5 farklı yüzey gerilimine sahip sprey sıvıları, bu maddenin çok az
ancak değişik oranlarda karıştırılmasıyla hazırlandı. Yüzey etkin madde
katılmamış olan saf suyun yüzey gerilimi 25oC de σ=72dynes/cm olup bu
örnekler içinde en yüksek değere sahiptir, öte yandan yüzey etkin maddenin
katılmasıyla yüzey gerilim değerleri düşürülmüş diğer sprey sıvısı örnekleri şu
değerlere sahiptir: 68, 62, 58 ve 51 dynes/cm. Bu sıvı örneklerinin viskoziteleri de
ölçülmüş ve aralarında %0.5 den daha küçük bir fark olduğu gözlenmiştir. Olması
muhtemel ölçüm hatalarından kaynaklanabilecek hatalar göz önüne alındığında,
bu örnekler arasında viskozite farkı olmadığı varsayılmaktadır. Bu sıvıların
özellikleri ve akış koşulları Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Yüzey aktif madde kullanılarak yüzey gerilimleri değiştirilmiş sıvıların akış
parametreleri.
σ
(dynes/cm)
72
68
62
58
51



2

(m /s)
-6
x10
0,9025
0,9025
0,9025
0,9025
0,9025

ρ
3
(kg/m )

T
(K)

P
(bar)

(m/s)

997,04
997,04
997,04
997,04
997,04

298
298
298
298
298

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

19,2
19,4
18,8
19,2
19,4

V

Re

We

2127,4
2149,6
2083,1
2127,4
2149,6

510,5
551,8
568,4
623,0
735,8

Bir rezistans ısıtıcı yardımıyla 25, 35, 45, 60, 70, 80 ve 90oC sıcaklığa sahip 7 su
örneği elde edilmiştir. Bu sıcaklıklara karşılık gelen viskozite, yüzey gerilimi ve
yoğunluk değerleri termodinamik tabloların yardımıyla belirlenmiştir. Sıcaklık
değişiminin parçacık boyutu üzerine etkisini inceleyen tüm deneylerde, sprey
yeterince uzun süre çalıştırılarak, sistemin olabildiğince termal dengeye gelmesi
beklenmiş, ölçümlerde enjektörden çıkmış olan suyun sıcaklığı dikkate alınmıştır.
Sıcaklık değişimiyle oluşan akış koşulları Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’te
belirtilen sıvı parametrelerinin sıcaklıkla değişimleri Şekil 38, 39 ve 40’ta
gösterilmiştir.
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Tablo 3. Sıvının farklı sıcaklıklarına karşı gelen akış parametreleri.
σ
(dynes/cm)

25
35
45
60
70
80
90

72,0
70,4
68,8
66,2
64,4
62,6
60,8

Yüzey Gerilimi (dynes/cm)

T
0
( C)

74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54



2

(m /s)
-6
x10
0,9025
0,7295
0,6055
0,475
0,413
0,365
0,326

72

ρ
3
(kg/m )

P
(bar)

(m/s)

997,0
994,1
990,2
983,0
978,0
972,0
965,0

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

19,2
19,7
19,6
20,2
19,9
19,1
18,9

70.4

35

We

2127,4
2700,5
3237,0
4252,6
4818,4
5232,9
5797,5

510,5
548,0
552,9
605,9
601,4
566,4
567,0

68.8
66.2

25

Re

V

45

60

64.4

70

62.6

80

60.8

90

Sıcaklık (C)

Şekil 38. Saf suyun yüzey geriliminin sıcaklıkla değişimi.

Viskozite (m2/s)

1

0.9025

0.8

0.7295
0.6055

0.6

0.475

0.4

0.413

0.365 0.326

0.2
0
25

35

45

60

70

80

90

Sıcaklık (C)

Şekil 39. Saf su viskozitesinin sıcaklıkla değişimi.

Yoğunluk (kg/m3)

1000

997

994

990

990
983

980

978
972

970

965

960
950
940
25

35

45

60

70

80

Sıcaklık (C)

Şekil 40. Saf su yoğunluğunun sıcaklıkla değişimi.
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Şekil 38’de suyun yüzey geriliminin en uç noktalar arasında doğrusal bir şekilde
%15 azaldığı gözlenmektedir. Şekil 39’te ise viskozite değerinin 90oC de
başlangıç sıcaklığına göre %65 azaldığı, uç değerler arasında yaklaşık 2.5 kat
fark olduğu göze çarpmaktadır. Yoğunluğun sıcaklığa göre değişiminin
gösterildiği Şekil 40’te ise diğer iki parametreye göre daha küçük bir değişim
gözlenmekte, en yüksek değişim miktarı %3 civarında kalmaktadır. Bu sonuçlar
incelendiğinde, sıcaklık değişiminin akış parametreleri üzerindeki en büyük
etkisinin viskozite üzerinde olduğu rahatlıkla görülebilmektedir, dolayısıyla
sıcaklık değişiminin parçacık boyut dağılımları üzerindeki olası etkisinin temel
olarak viskozite değişiminden kaynaklanacağı yorumlanabilir.
Akış debisini değiştirerek basınç değişimini sağlayan bir by-pass mekanizması
aracılığıyla P=1.1, 1.3 ve 1.5 bar’lık 3 farklı enjeksiyon basıncı altında sprey
yapısı incelenmiştir. Bu basınçlardaki akış koşulları Tablo 3 de gösterilmiştir.
Tablo 4. Sıvının farklı enjeksiyon basınçlarına karşı gelen akış parametreleri.
P
(bar)

σ
(dynes/cm)

1,1

72

1,3
1,5



ρ
3
(kg/m )

T
(K)

(m/s)

0,9025

997,04

298

72

0,9025

997,04

72

0,9025

997,04

2

(m /s)
-6
x10

Re

We

19,2

2127,4

510,5

298

23,1

2559,6

738,9

298

27,4

3036,0

1039,6

V

3.2.3 Parçacık Görüntülemeli Girişim-Ölçüm Tekniği (IPI)
Işık-geçirgen yuvarlak parçacıklara koherent ışık demetleri gönderildiğinde, ışığın
parçacıktan saçılması sonucu bir yansıyan ışık demeti p0 ve n. derece kırılmış
ışık demetleri, p1,p2,...,pn oluşur. Bu demetlerin odak-dışı bir düzlem üzerindeki
girişimi sonucu ise yuvarlak bir çerçeve içinde düzgün sıralanmış girişim
desenleri oluşur. Bu olayın ardındaki fiziksel mekanizmalar, Lorentz-Mie saçılma
teorisi kullanılarak açıklanabilmektedir. Öte yandan, Glantschnig [19], πd/λ>20
(d: küresel parçacık yarıçapı, λ=ışık dalgaboyu) şartını sağlamak koşuluyla ilerisaçılma bölgesindeki girişim deseni oluşumunda ağırlığı olan ışık demetlerinin
sadece 0. derece yansımış ve 1. derece kırılmış ışık demetleri olduğunu diğer
tüm kırılmış ışık demetlerinin desen oluşumunda etkisiz olduğunu göstermiştir.
Böylece bu varsayım kullanılarak, tüm Lorentz-Mie teorisi yerine, basitleştirilmiş
bir geometrik yaklaşım girişim deseni oluşumunu açıklamakta kullanılabilir.
Geometrik yaklaşımla, desen oluşumunun aslında yansıyan ve kırılmış ışın
demetleri arasındaki faz farkı sonucu oluştuğu ve bu faz farkının girişim desenleri
arasındaki mesafeyi ve sayıyı belirlediği hatta desen içerisindeki girişim sayısının
parçacık boyutuyla ilişkilendirilebileceği gösterilmiştir [20]. Parçacık çapı ve
desen içerisindeki girişim sayısı arasındaki matematiksel ilişki Pajot [21]
tarafından şöyle açıklanmıştır:
d

2N




cos( / 2) 

1
m sin( / 2)

(18)

m 2  2m  cos( / 2)  1

Burada λ kullanılan ışık demetinin dalgaboyu, m akışkanın kırılma indeksinin
gerçel kısmıdır. θ saçılma açısını, α ise ışığın toplanma açısını temsil etmektedir.
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Burada ölçülen çapın aydınlatma şiddetinden veya lenslerin büyütme oranından
bağımsız olduğuna dikkat edilmelidir.
Denklem 18’de parçacık boyutunun tespiti için belirlenmesi gereken 5 değişken
olduğu görülmektedir. Bunlardan saçılma ve toplama açılmaları kameraların
yerleşimi ve gerekli ayarlardan sonra sabitlenmekte ve değerleri bilinmektedir.
Deneyler sırasında kullanılan sıvının yani suyun kırılma indisi mevcut deney
koşulları dahilinde değişimi önemsiz derecede küçük kalmakta ve m=1.33
değerine sahip olduğu bilinmektedir. Aydınlatmada kullanılan Laser dalgaboyu da
bilinmektedir. Böylece desen içerisindeki girişim sayısı hariç bütün değişkenler
bilinmektedir. Kalan tek parametre olan girişim sayısı, N, ise parçacık boyutunun
hesaplanması için belirlenmesine gerek duyulmaktadır. Bu ise bir IPI data işleme
prosedürüyle elde edilmektedir.
IPI data işleme yönteminde saydam, küresel parçacıkların boyutları odak-dışı bir
düzlemde gözlenebilen girişim desenleri aracılığıyla belirlenmektedir. Boyutların
hesaplanmasında tek pozlama ile elde edilen fotoğraflar yeterli olurken hız
hesaplamaları fotoğrafların çift pozlamalı olmasını gerektirmektedir. Herhangi bir
parçacığın pozisyonunun kesinlikle tespit edilebilmesi için aynı ölçüm bölgesinin
farklı kameralarla- biri odaklı diğeri odak dışı- gözlenmesi zorunludur. Ayrıca
odak ve odak-dışı fotoğrafların birbirleri arasındaki tutarlılıktan emin olabilmek
için kalibrasyon fotoğraflarının çekilmesi de bu yöntemin bir diğer gereksinimidir.
Kalibrasyon IPI analizinden önce yapılması gerekmekte ve bu amaçla bir hedef
tahtasının Şekil 41’te görüldüğü gibi iki kamera tarafından da fotoğraflanması
yoluyla yapılmaktadır.

Şekil 41. Kamera A and Kamera B tarafından çekilmiş kalibrasyon fotoğrafları.

Kalibrasyonda kullanılan hedef nokta matris tipinde, 200x200mm2 boyutunda,
beyaz arka-alan üzerine aralarına 5mm mesafe bulunan siyah noktalardan
oluşmaktadır. Merkezi dairenin çapı 2.7mm, bunun etrafındaki küçük dairelerin
çapı 1.3mm ve bunların dışındaki diğer dairelerin çapları 2.0mm’dir. Kalibrasyon
fotoğraflarının alımını takiben Resimleme Model Dönüşümü adı verilen bir metot
fotoğraflara uygulanarak 1344x1024 pixel2 çözünürlüğe sahip iki kalibrasyon
fotoğrafının model parametreleri belirlenmekte ve Şekil 42’de gösterildiği gibi
gerçek nesneden resim düzlemine dönüşüm noktaları tanımlanmaktadır.

Şekil 42. Kalibrasyon fotoğrafları için model dönüşümleri.
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Deneyde elde edilen ve Şekil 43 ve 44’te gösterilen esas fotoğraf setlerinin
alımını takiben bunlar bazı işlemlere tabii tutularak düşük frekanslı fotoğraf
“gürültüleri” filtre edilmekte ve, fotoğraflarda yer alan ancak boyut tespiti
yapılmasının zor olduğu zayıf desenler veya girişimler arasında ışığın şiddet
farklılığı gösterdiği desenler Şekil 45 ve 46’da gösterildiği gibi iyileştirmeye tabi
tutulmaktadır. Bu amaçla Laplace filtresi boyut analizinin gerçekleştirileceği tüm
fotoğraflara uygulanmıştır.

Şekil 43. Sprey parçacıklarının odak-dışı bir düzlemde yakalanmış fotoğrafı.

Şekil 44. Sprey parçacıklarının odak düzleminde yakalanmış fotoğrafı.
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Şekil 45. Laplacian 5x5 filtre uygulamasının Şekil 43’deki fotoğraf üzerindeki etkisi.

Şekil 46. Laplacian 5x5 filtre uygulamasının Şekil 44’deki fotoğraf üzerindeki etkisi.

Fotoğraf çekimi ve filtreleme işlemlerini takiben bu resimler Dantec Flow
Manager isimli program dahilindeki bir algoritma vasıtasıyla işlenmekte ve Şekil
47’de büyütülmüş halde gösterilen, fotoğrafların içerdiği parçacıkların desenleri
sayılmakta ve dolayısıyla Denklem 18’de verilen tüm parametreler belirlenmiş
olmaktadır. Bu algoritma vasıtasıyla elde edilen sonuçlar grafiksel olarak Şekil
48’de gösterildiği gibi temsil edilmektedir.

38

Şekil 47. Bir sprey parçacığına ait girişim deseni.

Şekil 48. Şekil 43 ve 44’teki fotoğraflara ait iki kamera tarafından onaylanmış veya
onaylanmamış sprey parçacıklarının sırasıyla yeşil ve kırmızı çemberlerle gösterimi.

Grafiksel gösterim parçacıkları bulundukları konum etrafında bir çemberle temsil
etmektedir. Yeşil renkli çemberler iki kamera tarafından da onaylanmış
parçacıkları
gösterirken
kırmızı
olanlar
onaylanmamış
parçacıkları
göstermektedir. Hesaplamaları geçerli olmayan parçacıklar sadece bir kamera
tarafından tespit edilip diğeri tarafından tespit edilmeyen parçacıklar olabileceği
gibi dairesel bir çerçeveye sahip olmasına rağmen yeteri kadar güçlü bir girişim
deseni içermeyen veya birden fazla parçacık girişim desenlerinin birbirleriyle
çakışması sonucu çözümlemesi mümkün olmayan parçacıklardır. Örneğin Şekil
43 ve 44’te gösterilen fotoğrafların analizi sonucunda toplam 158 parçacık
belirlenmiş olmasına rağmen bunlardan sadece 8’i onaylanmıştır ki bu da
%5.1’lik bir onay oranına tekabül etmektedir.
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Grafiksel gösterim dışında deney sonuçları ayrıca parçacıkların boyutları ve
fotoğraftaki konumları çizelge formatında da verilmektedir. Bu yolla fotoğraflar IPI
analizine tabi tutulduktan sonra ilave bir takım işlemler uygulanarak parçacık
boyut dağılımları elde edilebilmektedir. Şekil 43 ve 44’teki sprey parçacıklarına ait
boyut dağılımları Şekil 49’da gösterilmektedir.

Şekil 49. Şekil 43 ve 44’teki sprey parçacıklarının IPI analizi sonucu belirlenen
boyutlarının dağılımı.

Aynı deney koşullarında ve spreyin aynı bölgesinde fazla sayıda ölçüm alınarak
bunların IPI analiz sonuçlarının yani boyut dağılımlarının toplanması spreyin
incelenen durumunun istatistiksel olarak ifade edilmesine yol açmaktadır. Şekil
50’te 300 fotoğraf çiftinin kullanılıp her birinin IPI analiz sonuçlarının toplandığı bir
örnek gösterilmektedir.

Şekil 50. 300 fotoğraf kullanılarak elde edilmiş spreyin bir bölümünde içerilen
parçacıkların boyut dağılımı (pdf).
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Sprey parçacıklarının boyut ve konumlarını gösteren IPI analiz sonuçları
kullanılarak bu yöntemin ölçebileceği en küçük parçacık boyutu da belirlenebilir.
Örneğin Şekil 47’de büyütülmüş resmi gösterilen dairesel çerçeve içerisinde
toplam 14 adet girişim deseni sayılmakta ve IPI analizi bu parçacığın çapını
52µm olarak vermektedir. Eğer hayali, çok küçük bir parçacığın oluşturduğu
girişim çerçevesi içerisinde sadece bir adet girişim desenine sahip olacağı ve
yukarıda bahsedilen parçacıkla aynı çap/desen sayısı oranına sahip olduğu
varsayılırsa ölçülebilir en küçük boyut şöyle olacaktır:
d min  52m / 14fringes  3.71m / fringe .

3.2.4 Sonuçlar
Deneyler başlığı altında anlatıldığı şekliyle uygun deney ekipman ve koşulları
belirlendikten sonra, ölçümler yüzey aktif maddenin kullanılıp, farklı yüzey
gerilimlerinin elde edildiği şartlar altında, Şekil 51’te gösterildiği gibi sprey
içerisinde toplam 8 değişik ölçüm bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 51, geniş
açıdan fotoğraflanmış olan spreyin deneydeki çalışma şartları altındaki bir
görüntüsüdür. Bu şekilde yatay doğrultuda 52.5mm, dikey doğrultuda 40mm’lik
ölçüm alanına sahip bölgelerin konumları temsil edilmektedir. Veriler,
fotoğrafların orta noktası, eksenel doğrultuda enjektör ağzına göre y=15, 55, 95,
135, 175mm uzaklıkta, açısal olarak ise r=0 ve 50mm uzaklıkta alınmıştır.
Sıcaklık ve basınç değişimini ilgilendiren diğer deneylerdeyse, ölçümler r=0 ve
z=95mm’de konumlanmış tek bir ölçüm bölgesinden alınmıştır. Her bir ölçümde,
sprey yapısı hakkında güvenilir istatistiksel veriler elde edebilmek için 300
fotoğraf çifti kullanılmıştır.

Şekil 51. Farklı yüzey gerilimlere sahip sıvı örnekleriyle oluşturulmuş spreyler için
kullanılan ölçüm bölgeleri.

Yüzey geriliminin σ=72dynes/cm olduğu saf suyun kullanıldığı sprey örneği için
parçacık çaplarının olasılık yoğunluğu fonksiyonları (PDF) Şekil 52’de
gösterilmiştir.
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Şekil 52. σ=72dynes/cm için 8 ölçüm alanında elde edilmiş parçacık çaplarının olasılık
yoğunluğu fonksiyonları (PDF) veya parçacıkların boyut dağılımları

Enjektör ağzına en yakın ölçüm bölgesinde, r=0, y=15mm, parçacık dağılımının
spreyin merkez eksenindeki diğer dağılımlarla karşılaştırıldığında göreceli olarak
tek-modlu bir karakteristik göstermektedir. Bu gözlem aslında, kullanılan enjektör
yapısının temelinde sadece kavitasyonun etkili olduğu, sprey oluşumunda
herhangi bir hava-yardımının (air-assisted) bulunmadığı ve sprey parçacıkları
arasındaki etkileşmelerin henüz tam olarak gerçekleşmediği dikkate alındığında
öngörülmesi mümkün bir sonuçtur. Ancak enjektörden çıkan sprey parçacıkları
ilerledikçe kendilerine uygulanan hava akımının da etkisiyle yavaşlayacak,
deformasyona uğrayacak ve birbirleriyle etkileşime geçmeye başlayacaklardır.
Şekil 52’da görüldüğü gibi r=0 ve y=55mm’de konumlanmış bir alt ölçüm
bölgesinde parçacık dağılımı ikincil bir tepe noktasına daha sahip olup bi-modal
bir dağılım haline gelmektedir. Bu noktadan itibaren sprey ekseni boyunca
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dağılımlardaki birincil tepe noktası az da olsa küçülmekte, ikincil tepe noktası ise
bununla orantılı şekilde büyümektedir.
Diğer taraftan r=50mm’de konumlanmış sprey ekseni boyunca alınan diğer üç
ölçümse, merkez eksen boyunca, r=0, alınanlardan farklı davranışlar
göstermektedir. Buna göre, parçacık boyutları r=50mm, y=55mm’de başlayıp,
r=50mm, y=135mm’e uzanan ölçüm bölgesine kadar genel karakteristikleri
değişmeyen, en büyük olanlarının 70µm civarında çapa sahip oldukları bir bimodal dağılıma sahiptirler. Öte yandan bu dağılımların radyal yöndeki değişimini
incelediğimizde yine ilginç sonuçlar göze çarpmaktadır. Örneğin y=55mm’de
bulunan eksenel çizgi boyunca, biri r=0 diğeri r=50mm’de bulunan iki farklı ölçüm
bölgesi dikkate alındığında; enjektör ağzından uzakta alınan ölçümlerde,
r=50mm için, parçacık boyut dağılımının yukarıda belirtildiği gibi bi-modal bir
karakteristiğe sahip, ölçülen en büyük parçacık boyut çapının 70µm civarında
ağırlıkta olduğu bir dağılım gözlenirken buna karşın enjektörün merkez
ekseninde, r=0 için, elde edilen parçacık dağılımının yine bi-modal bir
karakteristiğe sahip olmasına rağmen, ağırlıklı en büyük parçacık boyut çapının
15µm civarında olduğu farklı bir şekil göze çarpmaktadır. Radyal doğrultuda
ilerledikçe sprey parçacıklarının boyut dağılımının değişimine işaret eden bu
durum, belki de parçacıkların r=50mm için r=0 göre kat ettikleri daha fazla
mesafeye bağlı olarak üzerlerine etki eden kuvvetlerin parçacık deformasyonunu
hızlandırıp, birbirleri arasındaki etkileşimi ve birleşmeleri artırdığı şeklinde
yorumlanabilir.
Öte yandan, y=95mm’de konumlanmış olan bir alt seviyedeki iki açısal ölçüm
bölgesini karşılaştırdığımızdaysa, r=50mm’deki dağılımın bir üst seviyedeki halini
muhafaza etmekte olduğu fakat r=0’da bulunan boyut dağılımının değişerek, bir
üst seviyedeki dağılımda görülen 15µm ağırlıklı çapa sahip birincil tepenin
küçülüp, 70µm ağırlıklı çapa sahip ikincil tepenin büyüdüğü ve dağılımın bu
haliyle r=50mm de bulunan komşusuna bir hayli benzediği söylenebilir. Bir alt
eksende, y=135mm’de konumlanmış iki farklı radyal ölçüm bölgesindeki sonuçlar
ise birbiriyle neredeyse tamamen örtüşerek, sprey parçacıklarının boyut
dağılımının bu noktada artık isotropik bir hal aldığını göstermektedir.
Şekil 52’deki parçacık boyut dağılımlarının Denklem (16) ve (17) kullanılarak
hesaplanan ortalama aritmetik ve Sauter ortalama çaplarının sprey ekseni ve
radyal doğrultudaki değişimleri sırasıyla Şekil 53 ve 54’da gösterilmektedir.

Şekil 53. σ=72dynes/cm için iki farklı radyal konumda hesaplanmış aritmetik ve Sauter
ortalama çaplarının sprey ekseni yönünde değişimi.
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Şekil 54. Sprey parçacık boyutlarının radyal yönde değişimini tespit etmek üzere
kullanılan ölçüm bölgeleri.

Şekil 55. σ=72dynes/cm için Şekil 54’te okla gösterilmiş üç farklı eksenel konumda,
hesaplanmış aritmetik ve Sauter ortalama çaplarının radyal yönde değişimi.

Şekil 53’de görüldüğü gibi spreyin merkez ekseni boyunca ilerledikçe
parçacıkların hesaplanan aritmetik ve Sauter ortalama çaplarında sırasıyla %50
ve %40’a kadar varan artışlar meydana gelmektedir. Ancak yine spreyin merkez
ekseni boyunca fakat r=50mm’e karşılık gelen farklı bir açısal konum olarak
spreyin dış kısmını oluşturan ölçüm bölgelerindeyse parçacıkların boyut
dağılımlarından elde edilen ortalama çaplarda dikkate değer bir değişimin
olmadığı gözlenmektedir. Şekil 55 ise ortalama parçacık çaplarının radyal
doğrultudaki değişiminin enjektörden olan uzaklığa nasıl bağlı olduğunu
göstermektedir, buna göre enjektöre yakın ölçüm bölgelerinde, örneğin y=55mm
için, ortalama aritmetik çap değişimi yaklaşık %50 iken ortalama Sauter çap
değişimi %10 kadardır, fakat enjektörden eksenel yönde uzaklaştıkça değişim
miktarı da azalmaktadır, mesela y=95mm için, çapların aritmetik ortalama
değişimi %20’de kalırken, Sauter ortalama değişimleriyse %5’i bile
bulmamaktadır, ve nihayet enjektörden yeteri kadar uzakta, y=135mm’de, çap
ortalamaları radyal yönde neredeyse hiç değişmemektedir.
Bu deneyler, yüzey etkin madde kullanılarak elde edilmiş, farklı yüzey
gerilimlerine fakat aynı viskozite ve yoğunluk değerlerine sahip sprey
parçacıklarıyla 8 ölçüm bölgesinde tekrar edildiğinde boyut dağılımlarının eksenel
ve radyal yönlerdeki değişimleri saf suyunkiyle benzer karakteristikler
göstermektedir. Şekil 56 ve 57’de sırasıyla bu dağılımlar kullanılarak hesaplanan
aritmetik ve Sauter ortalama çaplarının değişimi, farklı yüzey gerilimlerine karşılık
gelecek şekilde gösterilmektedir. Bu grafikler incelendiğinde, yüzey geriliminin
oluşan sprey parçacıkları üzerinde çok da etkili olmadığı görülmektedir, çünkü bu
grafikler belirli bir eğilim göstermekten uzak olup, çaplar arasındaki en yüksek
fark %10’un altıda kalmaktadır.
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Şekil 56. Farklı yüzey gerilimlerine sahip sıvılardan oluşan sprey parçacık çaplarının
aritmetik ortalamalarının değişimi.
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Şekil 57. Farklı yüzey gerilimlerine sahip sıvılardan oluşan sprey parçacık çaplarının
Sauter ortalamalarının değişimi.
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Sıcaklık değişimine bağlı parçacık boyutlarının değişimini gözlemek için yapılan
deneyler spreyin merkez ekseninde, sadece bir gözlem bölgesinde, r=0,
y=95mm’de, gerçekleştirilmiştir. 7 faklı sıcaklıktaki, T = 25, 35, 45, 60, 70, 80 ve
o
90 C, sprey sıvıları bu sıcaklıklara karşılık gelen farklı yüzey gerilimi, viskozite,
yoğunluk değerlerine fakat aynı enjeksiyon basıncına sahiptir.
Şekil 58’de deneylerde elde edilen parçacıkların boyut dağılımları, Şekil 59 ve
60’ta ise bu dağılımlar kullanılarak hesaplanmış sırasıyla aritmetik ve Sauter
ortalama çapları gösterilmektedir.
Bu şekillerden de görüldüğü gibi parçacık boyutlarının dağılım eğrileri aynı
karakteristiklere sahip olup hesaplanan ortalama Sauter çaplarındaki değişim
yok varsayılabilecek düzeyde, ortalama aritmetik çaplarsa çok az da olsa yaklaşık %3- bir artma eğilimindedir. Ancak ölçüm hataları gibi etkenlerde göz
önüne alındığında sıcaklık değişiminin, ve dolayısıyla ağırlıklı olarak viskozite
değişiminin, bu deney şartları altında sprey parçacık boyutları üzerinde bir etkisi
olmadığı sonucuna varılabilir.

Şekil 58. Tek bir ölçüm noktasında, r=0, y=95mm, 7 farklı sıcaklıktaki sprey sıvısına ait
parçacıkların boyut dağılımları.
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Şekil 59. Parçacık boyut dağılımı kullanılarak hesaplanmış, farklı sıcaklıklardaki
parçacıkların aritmetik ortalama çapları.

Şekil 60. Parçacık boyut dağılımı kullanılarak hesaplanmış, farklı sıcaklıklardaki
parçacıkların Sauter ortalama çapları.

Basıncın sprey parçacıklarının boyutları üzerine etkisi de sıcaklık değişiminin
etkisinin incelendiği duruma benzer şekilde merkezi r=0, y=95mm’de
konumlanmış tek bir gözlem bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 61’te gösterilen
parçacıkların olasılık yoğunluğu fonksiyonları (PDF) sprey sıvısı olarak saf suyun
kullanılıp, aynı sıcaklık fakat üç farklı basınç altında, P=1.1, 1.3 ve 1.5 bar,
ölçümler alınarak elde edilmiştir. Bunların ortalama çap değişimleri Şekil 62 ve
63’te verilmiştir.
Bu koşullarda elde edilen sonuçlarda, artan enjeksiyon basıncının oluşan
parçacık boyutlarını küçültücü etkisi açıkça gözlenmektedir. Buna göre parçacık
çaplarının aritmetik ortalaması %10 oranında azalırken Sauter ortalaması ise
%15 azalmaktadır. Ayrıca, söz konusu deney sınırları dahilinde bu değişimin
doğrusal olduğu da dikkat çekicidir.
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Şekil 61. Tek bir ölçüm noktasında, r=0, y=95mm, 3 farklı enjeksiyon basıncı altındaki
sprey parçacıklarının boyut dağılımları.

Şekil 62. Parçacık boyut dağılımı kullanılarak hesaplanmış, farklı enjeksiyon basıncı
altındaki parçacıkların aritmetik ortalama çapları.

Şekil 63. Parçacık boyut dağılımı kullanılarak hesaplanmış, farklı enjeksiyon basıncı
altındaki parçacıkların Sauter ortalama çapları.
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Bu çalışmada bir yakıt enjektörünün oluşturduğu sprey akışının karakteristikleri
üzerindeki değişik parametrelerin etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Sprey
karakteristikleri, çok sayıda parçacık boyutu ölçüm verisi kullanılarak boyut
dağılımlarının elde edildiği istatistiksel bir yöntem ve bu dağılımlar kullanılarak
hesaplanan parçacıkların aritmetik ve Sauter ortalamalarıyla değerlendirilmiştir.
İlgi alanındaki sprey parçacık boyutları parçacık görüntülemeli girişim-ölçüm
düzeneği kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlarda, deney sınırları
dahilinde, parçacıkların ortalama çaplarının yüzey gerilimi ve sıcaklık
değişiminden bağımsız olduğu, diğer taraftan, enjeksiyon basıncının artmasının
oluşan parçacık boyutlarını aynı oranda küçülttüğü gözlenmiştir. Bundan başka,
spreye göre farklı açısal ve eksenel yönlerde ölçümler gerçekleştirilerek sprey
karakteristiklerinin uzaysal değişimi de incelenmiş ve enjektör ağzına yakın
noktada alınan ölçümlerde parçacık boyut dağılımının tek-mod lu bir halde
olduğu ancak eksenel ve radyal yönlerde ilerledikçe parçacıkların deformasyonu
ve birbirleriyle etkileşmesi neticesinde bu dağılımların giderek bi-modal bir
karakteristik kazandığı ve artık uç ölçüm noktalarında boyut dağılımının isotropik
olduğu anlaşılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda, sprey parçacıkları üzerine etki
eden aerodinamik kuvvetlerin daha detaylıca anlaşılabilmesi için spreyle temas
halindeki hava akımının tespiti faydalı olacak, bunun haricinde boyutları ölçülen
parçacıkların sahip oldukları hızlarla, bu hızların boyutlarla arasındaki mümkün
korelasyonların belirlenmesi, bu çalışmada gözlemlenmiş sonuçların
oluşmasında etkin olan fiziksel mekanizmaların anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

3.3 Viskoz jetlerin akış kararsızlığı özelliklerinin ve bunlara etki
eden faktörlerin parametrik bir çalışma ile sayısal olarak
belirlenmesi
3.3.1 Jet Sıvısının Viskozitesinin İhmal Edildiği Yaklaşım
3.3.1a Problem Tanımı ve Kararsızlık Denklemlerinin Türetilmesi
Bu çalışmada benimsenen akış modelinde lüleden çıkan sıvı jet durağan bir gaz
ortamına açılmaktadır. Benimsenen yaklaşımda, sıvı ve gazın yoğunlukları,
aralarındaki yüzey gerilimi ve sıvının hız profili problemin parametreleridir.
Bununla beraber, sıvı jetin lüleden elektrik yüklü olarak çıkması da hesaba
katılmaktadır. Benimsenen yaklaşımda her iki akışkan da viskozitesiz olarak
kabul edilmektedir. Bu yaklaşım ilk bakışta çok sınırlayıcı olarak görünse de
amaç değişik parametrelerin etkisinin ortaya çıkarılması olduğundan ve benzer
problemler için literatürde çokça uygulaması bulunduğundan, mevcut çalışmanın
hedeflerine uygundur. Türetilen kararsızlık denklemlerinin çözülmesinden
kararsızlıkların dalga boyları, dalga hızları ve frekansları bulunabilmektedir. Bu
özellikler jetin atomizasyon özellikleri üzerinde doğrudan etkilidir [8, 9, 13]. Bu
çalışmada asıl olarak Referans [9]’de verilen yaklaşım benimsenmiştir. Elektrik
yüklerinin etkisi ise Referans [11, 12, 13, 16]’te verilen yaklaşımların bu
çalışmadaki akışa uyarlanması ile modellenmiştir.
Aşağıda verilen analizde 1 alt imleri sıvı fazı, 2 alt imleri ise gaz fazını
*
*
*
belirtmektedir. Jetin çapı a olup, r = a aynı zamanda sıvı-gaz arayüzüdür.
*
*
*
*
Bozulmuş arayüz r = a + η konumundadır ve η bozulmuş arayüzün dalga
genliğidir. Jetin akış yönündeki hız profili U *z1 (r * ) olarak ifade edilmektedir. Gaz
durağan olduğundan hızı sıfırdır, U z* 2  0. Akış geometrisi Şekil 64’de
sunulmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi sıvı jet lüleden çıktıktan sonra bir süre
kararlı bir şekilde akmaktadır. Lüle ağzından belli bir mesafe sonra akışta iki
boyutlu kararsızlıklar görülmeye başlamaktadır. Akış yönünde ilerledikçe
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kararsızlıklar genleşmektedir. Kararsızlıkların genleşmesi gaz/sıvı yoğunluk oranı
ve yüzey gerilimin değerlerine göre iki şekilde sonlanmaktadır:


ρWe < 1: Rayleigh kararsızlıkları oluşmaktadır. Bu kararsızlık rejiminde
dalga boyları göreceli olarak uzundur ve yüzey gerilimi sayesinde sıvı jet
bütünlüğünü uzunca bir mesafe koruyabilmektedir. Daha sonra tıpkı
denizdeki dalgalar gibi, dalga genliği belli bir büyüklüğe eriştiğinde
kırılmalar oluşmaktadır. Bu rejimde atomizasyon oluşmaz, yani sıvı jet
küçük parçacıklara bölünmez. Burada ρ gaz/sıvı yoğunluk oranı, We ise
yüzey gerilimi etkisini belirten Weber sayısıdır (tanımlar için Denklem
44’e bakınız).



ρWe >> 1: Atomizasyon rejimi. Bu kararsızlık rejiminde dalga boyları
kısadır ve dalga genliği belli bir değere ulaştığında gazın aerodinamik
etkisi ile sıvı jet parçacıklara bölünür. ρWe değeri ne kadar büyük olursa
oluşan parçacıklar o kadar küçük olur. Bir jet motoru ya da içten yanmalı
motorda parçacıklar ne kadar küçük olursa yanma o kadar verimli olur.

sıvı parçacıkları
bozulmuş sıvı-gaz arayüzü
durağan gaz

h
ortalama jet konumu
(sıvı-gaz arayüzü)

lüle
a

kararlı bölge

sıvı jet

atomizasyon bölgesi

iki boyutlu kararsızlıklar

Şekil 64. Akış geometrisi.

Sıkıştırılamaz, viskozitesiz, eksenel simetrik akışlar için hareket denklemleri
silindirik koordinatlarda aşağıdaki gibi yazılmaktadır:
r–yönündeki momentum denklemi:
u r*
t *

 u r*

u r*
r *

 u z*

u r*
z *



1 p *

 * r *

,

(19)

,

(20)

z-yönündeki momentum denklemi:
u z*
t *

 u r*

u z*
r *

 u z*

u z*
z *



1 p *

 * z *

Süreklilik denklemi:
u r*

u * u *
 r  z  0.
r * r * z *

(21)

51

Yukarıdaki ifadelerde “*” üst imi boyutlu çoklukları ifade etmektedir. Doğrusal
kararlılık teorisine göre akış, daimi asıl akış ile daimi olmayan küçük bozulma
bileşenlerinden oluşmaktadır:





 
 
 





u r*  U r* r * , z *  uˆ r* r * , z * , t * ,
u z*  U z* r * , z *  uˆ z* r * , z * , t * ,
p *  P * r * , z *  pˆ r * , z * , t * .

(22)

Bu aşamada aşağıdaki kabuller yapılmalıdır:
1. Bozulma bileşenleri asıl akış bileşenlerine göre çok küçüktür.
Denklemlerde bozulma bileşenlerinin ya da türevlerinin birbirleriyle
çarpımları ihmal edilebilir.
2. Asıl akış hareket denklemlerini sağlamaktadır.
3. Paralel akış kabulü yapılmaktadır. Buna göre U z*  U z* r * ve U r*  0 ’dır.

 

Denklem 22’de verilen ifadeler Denklem 19-21’de yerlerine konulduklarında,
aşağıda verilen doğrusal kararlılık denklem seti elde edilir:
uˆ r*
t *

 U z*

uˆ z*
t *

 uˆ r*

uˆ r*
z *
U z*
r *



1 pˆ *

 * r *

 U z*

uˆ z*
z *

,



(23)
1 pˆ *

 * z *

,

(24)

uˆ r*

uˆ * uˆ *
 r  z  0.
r * r * z *

(25)

Bu aşamada denklem setinin boyutsuz hale getirilmesi yerindedir. Buna göre:


Uzunluklar jet çapı olan a * ile,



Hızlar jetin merkezdeki hızı olan U z*1,max ile,



Basınç terimleri 1*U z*21,max ile,



Zaman terimleri ise a * / U z*1,max ile

boyutsuz hale getirilir. Buna göre bozulmamış sıvı-gaz arayüzü r = 1
konumundayken bozulmuş arayüz r = 1 + η konumundadır. Bunun sonucunda
sıvı jet için boyutsuz hareket denklemleri aşağıdaki gibi bulunur:
uˆ r 1
t
uˆ z1
t

uˆ r 1
r

 U z1
 uˆ r 1

uˆ r 1
z
dU z1
dr



pˆ1
r

 U z1

(26)

,

uˆ z1
z



pˆ1
z

,

(27)

uˆ
uˆ
 r 1  z1  0.
r
z

(28)
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Aynı şekilde, gaz için boyutsuz hareket denklemleri de bulunur:
uˆ r 2
t
uˆ z 2
t

uˆ r 2
r

 * pˆ 2
 2
,
1* r

(29)

 * pˆ 2
 2
,
1* z

(30)

uˆ
uˆ
 r 2  z 2  0.
r
z

(31)

Bir sonraki adımda bozulma hız bileşenleri için sıvı
fazlarında birer akış fonksiyonu tanımlanır:

 j  1

ve gaz

 j r , z, t    j r e i x ct  .

 j  2
(32)

Yukarıdaki ifadede  j r  bozulma genliğini ifade eden fonksiyonu,  dalga
boyunu, c  c r  ici ise karmaşık dalga hızını ifade etmektedir. Karmaşık dalga
hızının gerçek kısmı faz hızını, sanal kısmı ise genleşme faktörünü ifade eder.
Genleşme faktörünün işareti, akışın kararlı ya da kararsız olmasını belirler:




c i  0 ise bozulma kararlı,
c i  0 ise bozula nötr kararlı,
c i  0 ise bozulma karasızdır.

Bozulma hız bileşenleri, Denklem 32’de verilen akış fonksiyonu cinsinden
aşağıdaki gibi yazılmaktadır:
uˆ rj 

1  j
1  j
, uˆ zj  
.
r z
r r

(33)

Yukarıdaki ifadeler Denklem 28 ya da 31’de yerine konduğunda, bozulma hız
bileşenlerinin süreklilik denklemlerini sağladığı görülür.
Bir sonraki aşama basınç terimlerinin elimine edilmesi aşamasıdır. Bu işlem üç
adımda gerçekleştirilmektedir:
1. Adım: r-yönündeki momentum denklemlerinin (Denklem 26 ve 29) z’ye
göre türevleri alınır,
2. Adım: z-yönündeki momentum denklemlerinin (Denklem 27 ve 30) r’ye
göre türevleri alınır,
3. Adım: 2. Adımda elde edilen denklemler, 1. Adımda elde edilenlerden
çıkarılır.
Bu işlemin sonucunda, terimler düzenlendikten sonra sıvı jet için aşağıdaki
denklem elde edilir:
d 2U z1 dU z1  uˆ r 1 uˆ z1 
  uˆ r 1 uˆ z1  

ˆ



  0.

U


u





z1
r1
z  z
r  
dr  r
z 
 t
dr 2

(34)

Gaz için de analiz benzerdir ancak asıl hız bileşeninin sıfır olduğu
unutulmamalıdır, U z2  0 :

t

 uˆ r 2 uˆ z 2


r
 z


  0.


(35)
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Denklem 33’te tanımlanan bozulma hız bileşenleri Denklem 34 ve 35’te
kullanıldığında ve terimler düzenlendiğinde, aşağıdaki ifadeler elde edilir.
Sıvı jet için:
 d 2

 d 2U

1 d1
z1 dU z1 
i U z1  c  r

 r 2 1   i  r

  0,
 dr 2

 dr 2
 1
dr
dr





(36)

Gaz için:
 d 2

d2
2
ic  r

 r 2 2   0.
 dr 2

dr



(37)

Sıvı jet için tanımlanan hız profili aşağıda verilmiştir:
U z1r   1  br 2 .

(38)

Bu ifadede b hız profili parametresidir ve değeri 0 (düz profil) ile 1 (HagenPoiseuille profili) arasında değişir. Profilin alacağı şekil uç ve ara değerler için
Şekil 65’te gösterilmiştir. Bilindiği gibi eksenel simetrik bir boru akışında, akış tam
gelişmiş ise elde edilen profil parabolik Hagen-Poiseuille profilidir. Akışın tam
gelişmiş olması akışın hızına ve borunun uzunluğuna bağlıdır. Boru uzunluğunun
fazla, akış hızının ise düşük olması akışın tam gelişme mesafesini kısaltır. Boru
ne kadar kısa ve akış ne kadar hızlıysa hız profili Hagen-Poiseuille profilinden o
kadar uzaklaşır. Bu durumu kendi problemimize uyarlayacak olursak, b
parametresinin değeri bize lülenin uzunluğu ve lüle içindeki sıvı jetin hızının da bir
parametre olarak incelenmesine olanak tanıyacaktır.
1
b=0
b=0.2
b=0.4
b=0.6
b=0.8
b=1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

r

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1
Uz1

Şekil 65. Çalışmada incelenen hız profilleri.

Denklem 38, 36’da kullanıldığında sıvı ve gaz için aynı denklem elde edilir:
d 2 j
dr 2



1 d j
  2 j  0 .
r dr

(39)
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Bu denklem Bessel denklemidir ve genel çözümü aşağıdaki gibidir:
 j  c1rI1r   c 2 rK1r .

(40)

Yukarıdaki ifadede I1 ve K 1 sırasıyla birinci ve ikinci türden, birinci mertebeden
değiştirilmiş Bessel fonksiyonlarıdır. Denklem 40’ta yer alan c1 ve c 2 sabitleri
doğrusal arayüz şartlarından yararlanılarak bulunabilir. Bu arayüz şartları
aşağıdaki gibi türetilmiştir:




Sıvı-gaz arayüzünde (r=1) bulunan akışkan parçacıkları akış yönünde
ilerledikçe arayüzde bulunmaya devam ederler:
Sıvı için: uˆ r 1 

h
h
 U z1
,
t
z

(41)

Gaz için: uˆ r 2 

h
.
t

(42)

Sıvı ve gaz akışkan tabakaları arasındaki basınç farkı, yüzey gerilimi ve
elektrik yükten kaynaklanan gerilimler ile dengelenmektedir. Bu prensip
boyutlu değişkenler kullanıldığında aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
pˆ 1*  pˆ 2* 

*2
 *  *
 2h *   o h *  K 1   
h  a *2

 1 .

a * 
z *2   o* a *  K o   

(43)

Yukarıdaki ifadede K 0 ve K 1 ikinci türden, sıfır ve birinci mertebeden
değiştirilmiş Bessel fonksiyonlarıdır. Ayrıca  o* yüzeydeki elektrik yükü
yoğunluğunu,  o* ise elektrik sabitini ifade eder. Elektrik yükünün etkisini
temsil eden terimin türetilmesi çalışmanın en önemli adımlarından biridir.
Çalışmanın ikinci aşamasında viskoz jet için de gerekli olması bu terimin
önemini daha da arttırmaktadır. Bahsi geçen terimin türetilmesi bir
sonraki bölümde anlatılmaktadır. Son olarak  * sıvı-gaz arasındaki
yüzey gerilimidir. Yukarıdaki ifade boyutsuz hale getirildiğinde aşağıdaki
ifade elde edilir:
1 
 2h  E1  K 1   
pˆ 1  pˆ 2 
h

h 
 1 .
We 
z 2  We  K o   

Yukarıdaki ifadede We  1*U z*21,max a * /  *

(44)
Weber sayısıdır. Elektrik

akımının etkisini ise E1   o*2a * /  o*  * boyutsuz grubu ifade etmektedir.
Yukarıdaki ifadeler Denklem 44’te elektrik yükü etkisini temsil eden terim
hariç, Referans [9]’da verilen ifadelerle aynıdır.
Bozulmuş arayüzün hareketi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

h  h o e i zct  .

(45)

Denklem 32, 33 ve 45’teki ifadeler, Denklem 41 ve 42’te kullanıldığında sıvı (j =
1) ve gaz (j = 2) hız bileşenlerinin bozulma genlikleri bulunur:

1  1  b  c h o ,

(46)

2  ch o .

(47)

Denklem 46 ve 47’de verilen ifadeler r = 1 (arayüz) için denklem 40’a
yerleştirildiğinde c1 ve c2 sabitleri aşağıdaki gibi bulunur:
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c1 

1 b  c
ho ,
I1( )

(48)

ch o
.
K1( )

(49)

c2  

Bir sonraki aşama sıvı ve gaz akışkanları için basınç bozulmalarının ifade
edilmesine yöneliktir. Basınç bozulmaları için yine bir Fourier Mod’u ifadesi
kullanılır:
pˆ j  P j e i ( z  ct ) .

(50)

Sıvı tabaka için Denklem 32, 33, 46, 48 ve 50’de verilen ifadeler, Denklem 27’de
kullanılır. Terimlerin düzenlenmesinden sonra arayüzde (r = 1) sıvı tabaka basınç
bozulması için aşağıdaki ifadeye ulaşılır:
pˆ1  

1 b  c
h o  (1  b  c )I o ( )  2bI1( )e i ( z  ct ) .
I1( )

(51)

Yukarıdaki ifadede Io, sıfır mertebesinde birinci türden Bessel fonksiyonudur.
Benzer şekilde Denklem 32, 33, 46, 49 ve 50’de bulunan ifadelerin denklem
30’da kullanılması bizi arayüzde gaz tabaka için basınç bozulması ifadesine
ulaştırır:


pˆ 2   2
*

c2
h K o ( )e i ( z ct ).
* K ( ) o
1 1

(52)

Son olarak Denklem 51 ve 52’deki ifadeler Denklem (44’te yerine konduğunda ve
gerekli düzenlemeler yapıldığında aşağıdaki dağılım ifadesi (dispersion relation)
elde edilir:





 K ( )

I ( )
K ( )
 (1  b  c ) 2  2We 0
 2b(1  b  c )We   2 c 2We 0
  1   2  E1  1
 1.
I1 ( )
K1 ( )
 K 0 ( ) 

(53)
Sıvı jet-gaz akış sisteminin kararsızlık özelliklerinin belirlenmesi Denklem 53’ün
çözülmesi ile mümkündür. Burada problem parametreleri ρ (gaz/sıvı yoğunluk
oranı), We (Weber sayısı), E1 (elektrik yükünü ifade eden boyutsuz sayı) ve b
(hız profili parametresi)’dir.
3.3.1b Arayüzde Basınç Koşulunda Yer Alan Elektrik Yükünü Temsil Eden
Terimin Türetilmesi
*

Jet eksenine r mesafede bulunan P noktasındaki elektrik potansiyeli iki
bileşenden oluşmaktadır:
i. Elektrik yüklü sıvı silindirinin elektrik potansiyeli olan  e* ,
ii. Sıvı jetin bozulmasından dolayı oluşan elektrik potansiyelindeki bozulma, ˆe* .
Dolayısıyla: e*   e*  ˆe* .

(54)

Elektrik potansiyeli için Laplace denklemi aşağıdaki gibi yazılmaktadır [13]:
 2e*
r * 2



1 e*  2e*

 0.
r * r * z * 2

(55)
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Bu denklem asıl elektrik potansiyeli bileşeni olan  e* için yazıldığında z’ye göre
olan türevler sıfırdır:
 2  e*



r * 2

1  e*
 0.
r * r *

(56)

Bu denklemin çözümü aşağıdaki gibidir:
 e*   o*

ln r *
ln a *

.

(57)

Burada bozulmamış jetin yarıçapı olan r*=a*’da elektrik potansiyelin  o* ’a eşit
olduğu sınır şartı kullanılmıştır.
Denklem 55, bu defa elektrik potansiyelinin bozulma bileşeni için yazılmaktadır:
 2ˆe*
r * 2



1 ˆe*  2ˆe*

 0.
r * r * z * 2

(58)

Bozulma bileşeni için Fourier Mod’u ifadesi kullanılabilir:





 

ˆe* r * , z * , t *  e* r * e i

* *

z   *t *

.

  bozulma genliğini ifade eden fonksiyonu, 

Yukarıdaki ifadede e* r *

dalga

boyunu, 
ise karmaşık dalga frekansını ifade etmektedir. Karmaşık
dalga hızının gerçek kısmı dairesel frekansı, sanal kısmı ise genleşme oranını
ifade eder. Genleşme oranının işareti, akışın kararlı ya da kararsız olmasını
belirler:
*

 r*

*

(59)

 ii*



 i*  0 ise bozulma kararlı,



 i*  0 ise bozula nötr kararlı,



 i*  0 ise bozulma karasızdır.

Denklem 59, Denklem 58’de kullanıldığında aşağıdaki denklem elde edilir:

e*'' 

1
r

*

e*'   * 2e*  0.

(60)

Bu denklemin çözümü Bessel fonksiyonları cinsindendir ve genel çözümü
aşağıdaki gibidir:









e*  c1I o  * r *  c 2K o  * r * .

(61)

Ancak r *   için  e* sonlu olmalıdır, bu nedenle c1  0 olmalıdır.
Elektrik potansiyelinin her iki bileşeni, Denklem 57 ve 61 toplandığında:

e*   o*

ln r *
ln a

*





 c 2K o  * r * .

(62)

c2 sabitini bulmak için r *  a *  h * konumunda e*   o* arayüz şartı kullanılır.
Sadece η* mertebesinde olan terimler tutulduğunda:
c2  

h *  o*



1

a * ln a * K o  * a *

.

(63)
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Denklem 63, Denklem 62’de kullanıldığında:

e*




 o*  * h * K o  * r *

ln r 
ln a * 
a* K o  *a *

.


(64)

Elektrik yükünün jet yüzeyindeki yoğunluğu aşağıda gösterildiği gibi bulunur:

  .
 

 *  *  1 h * * K 1  * r *
 o o  
r *
ln a *  r *
a* Ko  *r *

e*

 e*   o*

*

(65)

*

Bozulmamış jetin yüzeyindeki (r =a ) elektrik yükü yoğunluğu ise yukarıdaki
ifadenin ilk terimidir:

 o*



 o*  o*
a * ln a *

.

(66)

Denklem 64 kullanılarak, elektrik alanı bileşenleri aşağıdaki gibi bulunur [13]:
E r*  

E z*  

e*
*

r

e*
z *

 
 
 r  .
 a 



 o*  1 h * * K1  * r * 
 
,
ln a *  r *
a * K o  * r * 

(67)



 o*  ih * * K o

ln a * 
a* Ko

(68)

* *

* *

Bozulmuş sıvı-gaz arayüzünde r *  a *  h * , elektriksel gerilme bileşenleri ise
aşağıdaki bağıntılardan bulunur [13]:

 rr* ,e 

 o*
2

E

*2
r



 E z* 2 .

(69)

Denklem 67 ve 68, Denklem 69’da kullanıldığında ve sadece bozulma bileşenleri
göz önüne alındığında normal gerilme bileşeni aşağıdaki gibi bulunmaktadır:

ˆ rr* ,e 








 o* 2 h *  * * K1  * a *
 a
 1 .

 o* a * 
K o  *a*


(70)

Dikkat edilirse, Denklem 70’in Denklem 43’ün türetmeye çalıştığımız son terimi
olduğu kolayca anlaşılabilir.
Aynı konumdaki kesme gerilmesi bileşeni ise aşağıdaki bağıntıdan bulunabilir:
*
* * *
 rz
,e   o E r E z .

(71)

Denklem 67 ve 68, Denklem 71’de yerine konulduğunda, kesme gerilmesindeki
bozulma bileşeni aşağıdaki gibi bulunur:
*
ˆrz
,e  

 o*2
 o*

i *h * .

(72)

3.3.1c Çözüm yöntemi, sonuçlar ve tartışma:
Denklem (53)’ün çözümü için Fortran 77 dilinde bir bilgisayar programı
yazılmıştır. Aslında çözüm yöntemi denklemin karmaşık kökü olan c değişkeninin
gerçek ve sanal kısımlarını bulmaya yöneliktir. Bunun için literatürde yer alan ve
sadece fonksiyon değerlerini kullanarak onun global minimum ve
maksimumlarını simplex metodu kullanarak hesaplayan bir yöntem uyarlanmıştır
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[22]. Bessel fonksiyonlarının hesaplanması için gerekli alt programlar için de aynı
kaynaktan yararlanılmıştır.
Aşağıda, tipik bir yakıt-hava sistemini temsil eden parametre değerleri baz
alınarak yapılan parametrik çalışmanın sonuçları sunulmaktadır. Baz alınan
duruma karşılık gelen değerler ρ = 0.01, We = 10000’dir. Bu seçim ile ρWe>>1
olduğundan oluşan kararsızlık rejiminin atomizasyon rejimi olması da garanti
edilmiş olur.
Şekil 66, hız parametresi olan b için yapılan parametrik çalışmayı özetlemektedir.
Görülebileceği gibi akış tam gelişmiş bir Hagen-Poiseuille akışından ne kadar
uzaklaşırsa (hız profili düz olursa, b’nin küçülmesi) o kadar kararsız olmaktadır.
Şeklin incelenmesinden de görülebileceği gibi b değeri azaldıkça hem genleşme
faktörü olan ci daha yüksek değerler almakta, hem de kararsız dalga sayıları
aralığı genişlemektedir. Hız profili ne kadar düz olursa sıvı-gaz arayüzündeki hız
gradyanı o kadar yüksek olur ve oradaki aerodinamik kuvvetler o kadar etkin
olur. Bu durumun da akış kararsızlığına katkıda bulunduğu düşünülmektedir.
Kısaca yorumlanan sonuçları şu şekilde de özetleyebiliriz: lüle ne kadar kısa ise
ve jet akışı ne kadar hızlı ise akış o kadar kararsız olur ve atomizasyon rejimine
geçişi o kadar çabuk olur. Bu durum yanma problemleri için istenen bir özelliktir.
Şekilde fark edilen bir diğer önemli husus ise b > 0.5 için kararsız durum
bulunmamasıdır, yani akışın koşulsuz olarak kararlı olmasıdır.
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Şekil 66. Hız profili parametresi b’nin akış kararsızlıklarına olan etkisi
(ρ=0.01, We= 10000).

Şekil 67 ise Weber sayısının akış kararsızlıklarına etkisini özetlemektedir.
Denklem 44 ve açıklaması hatırlanırsa, Weber sayısının artması akışta atalet
etkilerinin artması, yüzey gerilimi etkilerinin ise azalması anlamına gelmektedir.
Şekilden görülebileceği gibi Weber sayısı azaldıkça (yüzey gerilimi etkisi arttıkça)
özellikle yüksek dalga sayıları (kısa dalgalar) belirgin bir şekilde kararlı hale
geçmektedir. Bu çıkarım Denklem 44’ün yardımıyla şu şekilde açıklanabilir:
Görüldüğü gibi yüzey gerilimi etkisi sıvı-gaz arayüzü şeklinin ikinci türeviyle
orantılıdır. Uzun dalgalar (küçük dalga sayısı) ile karşılaştırıldığında kısa dalga
özelliklerine sahip (yüksek dalga sayısı) arayüzlerin ikinci türevleri daha
yüksektir, bu nedenle yüzey gerilimi etkisi kısa dalgalar için daha belirgindir.
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Şekil 67. Weber sayısının akış kararsızlıklarına etkisi (ρ = 0.01, b = 0.2).

Şekil 68 ise gaz/sıvı yoğunluk oranının akış kararsızlıklarına olan etkisini
betimlemektedir. Görülebileceği gibi bu oran arttıkça akış belirgin bir şekilde
daha kararsız olmaktadır. Bunun nedeni, gaz yoğunluğunun artması ile gazın
oluşturduğu aerodinamik kuvvetlerin daha güçlenmesi ve sıvı-gaz arayüzünü
daha etkin bir şekilde deforme etmesidir. Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise
Weber sayısının etkisi kısa dalgalar için daha belirgin iken, yoğunluk oranının
etkisinin hem kısa dalgalar, hem de uzun dalgalar için belirgin olmasıdır.
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Şekil 68. Gaz/sıvı yoğunluk oranının akış kararsızlıklarına olan etkisi
(We= 10000, b = 0.2).

Şekil 69’da ise bu çalışmanın en özgün sonuçlarından biri olan elektrik yükünün
etkisi sunulmaktadır. Burada sıvı jet lüleden çıkmadan önce yüksek voltajlı akıma
maruz bırakılmakta ve iyonize edilmektedir. Görüldüğü gibi bu durum akışın daha
kararsız olmasına neden olmaktadır. Akışın kararsız olması ise sıvı jetin lüleden
çıktıktan sonra daha kısa sürede atomize olacağı, kararsızlık arttıkça da sıvı
parçacık boyutlarının küçüleceği anlamına gelmektedir. Jet ya da içten yanmalı
motorlarda yakıtı bu şekilde iyonize edecek bir sistem geliştirilebilirse önemli
ölçüde yakıt tasarrufu sağlanabileceği düşünülmektedir. Belirtilmesi gereken bir
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diğer nokta ise elektrik akımının etkisinin kısa dalgalar (yüksek dalga sayıları) için
biraz daha belirgin olduğudur.
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Şekil 69. Elektrik yükünün akış kararsızlığına olan etkisi.
(ρ = 0.01, b = 0.2, We= 10000)

3.3.2 Jet Sıvısının Viskozitesinin İhmal Edilmediği Yaklaşım
Bu yaklaşımda gerekli denklemlerin türetilmesi için Reitz ve Bracco [8]’nun
özetlediği yöntem, sıvı-jet arayüzünde elektrik yükünden kaynaklanan gerilme
bileşenleri de hesaba katılarak benimsenmiştir.
Sıkıştırılamaz, eksenel simetrik akışlar için silindirik koordinatlarda hareket
denklemleri aşağıdaki gibidir:
Radyal yöndeki (r yönü) momentum denklemi:
u r*
t *

 u r*

u r*
r *

 u z*

u r*
z *



  2u *
1 u r* u r*  2u r*
r
 * 



 r * 2 r * r * r * z * 2
 * r *

1 p *


,



(73)

Eksenel yöndeki (z yönü) momentum denklemi:
u z*
t *

 u r*

u z*
r *

 u z*

u z*
z *



  2u *
1 u z*  2u z*
z
 * 


 r * 2 r * r *
 * z *
z * 2

1 p *


,



(74)

Süreklilik denklemi:
u r*

u * u *
 r  z  0.
r * r * z *

(75)

Akış, sürekli asıl akış ve zamana bağlı bozulmalar olmak üzere iki bileşene
ayrılır:





 
 
 





u r*  U r* r * , z *  uˆ r* r * , z * , t * ,
u z*  U z* r * , z *  uˆ z* r * , z * , t * ,
p *  P * r * , z *  pˆ r * , z * , t * .

(76)

Bu aşamada aşağıdaki kabuller yapılmalıdır:
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1. Bozulma bileşenleri asıl akış bileşenlerine göre çok küçüktür.
Denklemlerde bozulma bileşenlerinin ya da türevlerinin birbirleriyle
çarpımları ihmal edilebilir.
2. Asıl akış hareket denklemlerini sağlamaktadır.
3. Paralel akış kabulü yapılmaktadır. Buna göre U z*  U z* r * ve U r*  0 ’dır.

 

Denklem 76’da verilen ifadeler Denklem 73-75’de yerlerine konulduklarında,
aşağıda verilen doğrusal kararlılık denklem seti elde edilir:
uˆ r*
t *
uˆ z*
t *

 U z*

 uˆ r*

uˆ r*



z *
dU z*

  2uˆ *
1 uˆ r* uˆ r*  2uˆ r*
r
 * 



 r * 2 r * r * r * z * 2
 * r *

1 pˆ *

 U z*

dr *

uˆ z*
z *




,



  2uˆ *
1 uˆ z*  2uˆ z*
z
 * 


 r * 2 r * r *
 * z *
z * 2

1 pˆ *

(77)

,



(78)

uˆ r*

uˆ * uˆ *
 r  z  0.
r * r * z *

(79)

Aşağıda verilen analizde 1 alt imleri sıvı fazı, 2 alt imleri ise gaz fazını
belirtmektedir. Bu yaklaşımda koordinat sisteminin hızı sabit olan sıvı jet ile
birlikte hareket ettiği varsayılır. Buna göre U1* r *  0 , U 2* r *  U o* olarak alınır

 

ve gazın viskozitesi ihmal edilir,

 2*

 

 0.

Arayüz şartları:


Sıvı-gaz arayüzünde bulunan akışkan parçacıkları akış yönünde
ilerledikçe arayüzde bulunmaya devam ederler:
Sıvı için: uˆ r*1 
Gaz için: uˆ r* 2 



t *
h *
t *

,

(80)

 U o*

h *
z *

(81)

.

Sıvı ve gaz akışkan tabakaları arasındaki basınç farkı, viskoz gerilmeler,
yüzey gerilimi ve elektrik yükünden kaynaklanan gerilmeler ile
dengelenmektedir. Bu prensip boyutlu değişkenler ve Denklem 70
kullanıldığında aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
 pˆ1*  21*



h *

uˆ z*1
z *

  pˆ 2* 








 *  *
 2h *   o* 2 h *  * * K1  * a *
h  a*2

 1 .
 a

a * 
z * 2   o* a * 
Ko  *a*
(82)

Sıvı-gaz arayüzünde kesme gerilmesi süreklidir. Denklem 72’nin de
yardımıyla bu şart aşağıdaki gibi yazılabilir:
 uˆ *

1* 

r1
*

 z




uˆ z*1   o* 2 * *

i h  0 .
r *   o*

Bundan sonra analiz, sıvı ve gaz fazlar için ayrı ayrı yürütülmelidir.
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(83)

3.3.2a Sıvı Faz İçin Çözüm:
Sıvı faz için doğrusal denklemler:
uˆ r*1
t *
uˆ z*1
t *



  2uˆ *
1 uˆ r*1 uˆ r*1  2uˆ r*1 
r1
,
  1* 



*
*
*
*2 
 r * 2
1* r *
r

r
r

z



(84)



  2uˆ *
1 uˆ z*1  2uˆ z*1 
z1
,
  1* 


 r * 2
1* z *
r * r *
z * 2 


(85)

1 pˆ *

1 pˆ *

uˆ r*1

uˆ *
uˆ *
 r 1  z1  0.
r *
r*
z *

(86)

Bu aşamada bir akış fonksiyonu, bir de hız potansiyeli tanımlanır:


 r


* *
z  c *t * 
.

   
, z , t    r e  

* *
* *
1* r * , z * , t *  1* r * e i z  c t ,

*
1

*

*

*

*
1

*

i

(87)
(88)

Helmholtz ayrıştırma yöntemine göre hız bileşenleri dönüşsüz ve dönüşlü olmak
üzere iki bileşene ayrılır. Hız potansiyeli ve akış fonksiyonu kullanarak:
uˆ r*1 
uˆ z*1 

1*
r *
1*
z *



1 1*
,
r * z *

(89)



1 1*
.
r * r *

(90)

i. Hız potansiyeli çözümü:
Denklem 83 ve 84 arasında basınç terimi elimine edildiğinde tek bir denklem elde
edilir. Hız potansiyeli cinsinden bu denklem aşağıdaki gibidir:

1*'' 

1*'
r

*

  * 21*  0.

(91)

Bu denklemin genel çözümü aşağıdaki gibidir:









1*  c1I o  * r *  c 2K o  * r * .

(92)

Ancak r *  0 için 1* sonlu olmalıdır, bu nedenle c 2  0 olmalıdır.
Böylelikle:





1*  c1I o  * r * .

(93)

ii. Akış fonksiyonu çözümü:
Denklem 83 ve 84 arasında basınç terimi elimine edildiğinde tek bir denklem elde
edilir. Akış fonksiyonu cinsinden bu denklem aşağıdaki gibidir:

 1*'' 


*
  * 2 
r * 
v 1*

 1*

 *
  0 .
 1


(94)

Burada dairesel frekans,  *  i * c * şeklinde ifade edilmiştir. Denklem 94’ün
genel çözümü aşağıdaki gibi bulunur:
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 1*  c1r * I1  * r *  c 2 r * K1  * r * .

(95)

Yukarıdaki ifadede  *2   *2   * / 1* ’dir.
Ancak r *  0 için  1* sonlu olmalıdır, bu nedenle c 2  0 olmalıdır. Bunun
sonucunda genel çözüm aşağıdaki hale gelmektedir:





 1*  c 2 r * I1  * r * .

(96)

* *
* *
Denklem 93 ve 96, Denklem 80’de kullanıldığında ve h *  h o* e i z   t olduğu
düşünüldüğünde, r*=a* konumunda:









c1 * I1  * a *  i * c 2I1  * a *   *ho* ,

(97)

bulunur. Yine denklem 93 ve 96, bu defa denklem 83’te kullanıldığında:



*2

c1 


 I  a 

1  o*2

  2  *h o*   * 2h o*
*

* *

1

*2




1  o* 2
i *h o*  2 * 

1*  o*

c2 
 * 2   * 2 I1  * a *












1*  o*
*2







* *
* *
I o  * r * e i z   t ,

(98)

,

(99)

olarak bulunur. Bunun neticesinde hız potansiyeli ve akış fonksiyonu aşağıdaki
hali alırlar:
1* 









 *2
* *
* *
 * 2  o* 2 
    *2  * 
I  * r * e i z   t , (100)
*
* *
*2
*2 
*
*  o
 I1  a   
1  o 


h o*







1* 

1  o* 2 

* *
* *
1*  o*  *

r I1  * r * e i z   t .
 * 2   * 2 I1  * a *
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Sıvı fazdaki basınç ise Denklem 84’ün sadece viskozitesiz terimleri kullanılarak
bulunabilir. Buna göre:
uˆ r*1
t *

1 pˆ1
.
1* r *



(102)

Denklem 89 ve 100 yukarıdaki eşitlikte kullanıldığında sıvı jet için basınç dağılımı
aşağıdaki gibi bulunmaktadır:
pˆ1*  
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(103)

3.3.2b Gaz Fazı İçin Çözüm:
Gaz fazı için doğrusal denklemler:
uˆ r* 2
t *
uˆ z* 2
t *

 U z* 2
 uˆ r*2

uˆ r* 2
z *
dU z* 2
dr *

1 pˆ 2*
,
 2* r *



 U z* 2

uˆ z* 2
z *

(104)


1 pˆ 2*

 2* z *

,

(105)

uˆ r* 2

uˆ *
uˆ *
 r 2  z 2  0.
r *
r*
z *

(106)

Gaz fazı için de bir akış fonksiyonu tanımlanmaktadır [8]:
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Denklem 104 ve 105 arasındaki basınç terimi elimine edilip, U 2* r *  U o* olduğu
hatırlandığında aşağıdaki bağıntı elde edilir:
  uˆ r* 2 uˆ z* 2 
  uˆ r* 2 uˆ z* 2 

 U o*

 0.
t *  z *
r * 
z *  z *
r * 

(108)

Bu denklemdeki hız bileşenleri Denklem 107’deki akış fonksiyonu cinsinden ifade
edilirse aşağıdaki adi diferansiyel denklem elde edilir:
f  

f
r

*

  * 2f  0 .

(109)

Bu denklemin genel çözümü Bessel fonksiyonları cinsinden aşağıdaki gibidir:
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(110)

Ancak r *   için f r * sonlu olmalıdır, bu nedenle c1  0 olmalıdır. Dolayısıyla
çözüm aşağıdaki hali alır:
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(111)

* *
* *
c2 sabitini bulmak için Denklem 81 ve h *  h o* e i z   t ifadesi kullanılır. Buna
göre c 2  1/ K1  * a * olarak bulunur. Dolayısıyla:
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(112)

Denklem 104’te bulunan terimler Denklem 107 ve 112’de tanımlanan akış
fonksiyonu cinsinden yazıldığında gaz fazının basınç dağılımı ifadesi aşağıdaki
gibi bulunmaktadır:
pˆ 2*
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(113)

Son adımda Denklem 103 ve 113, Denklem 82’de yerine konur ve gerekli
düzenlemelerden sonra aşağıdaki dağılım bağıntısı (dispersion relation) elde
edilir:
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Yukarıdaki denklem tüm terimlerin 1* a *3 /  * grubuyla çarpılmasıyla
gerçekleştirilir. Buna göre boyutsuz dağılım bağıntısı aşağıdaki hali alır:
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  1  2

2

Yukarıdaki bağıntıda yer alan boyutsuz gruplar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
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; boyutsuz genleşme oranı,
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; Ohnesorge sayısı,

(117)

; Weber sayısı,

(118)

,

(119)

.

(120)

3.3.2c Çözüm yöntemi, sonuçlar ve tartışma:
Denklem 115’in çözümü için Fortran 77 dilinde bir bilgisayar programı yazılmıştır.
Aslında çözüm yöntemi denklemin kökü olan β değişkenini Denklem 117-120’de
listelenen parametrelerin fonksiyonu olarak bulmaktan ibarettir. Bunun için
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literatürde yer alan ve sadece fonksiyon değerlerini kullanarak onun global
minimum ve maksimumlarını simplex metodu kullanarak hesaplayan bir yöntem
uyarlanmıştır [22]. Bessel fonksiyonlarının hesaplanması için gerekli alt
programlar için de aynı kaynaktan yararlanılmıştır.
Parametrik çalışma için bir önceki bölümde yapıldığı gibi boyutsuz parametreler
cinsinden değil de boyutlu fiziksel parametreler cinsinden yürütülmüştür. Bunun
sebebi, Weber sayısı ve Ohnesorge sayılarının aslında birbirlerinden bağımsız
olmamalarıdır. Örneğin yüzey geriliminin değeri değiştikçe bundan hem Weber
hem de Ohnesorge sayıları etkilenmektedir.
Çalışmada kabul edilen referans konfigürasyon su-hava akış sistemidir ve bu
sistem için parametreler aşağıdaki gibidir:

1*  999kg / m 3 ; suyun yoğunluğu,

 2*  1.225kg / m 3 ; havanın yoğunluğu,

 *  0.073N / m ; suyun yüzey gerilimi,
1*  1 * 10 3 kg / m.s ; suyun viskozitesi,
a *  250 m ; jet yarıçapı,

 o*  8.854 * 10 12 C 2 / N.m 2 ; elektrik sabiti,
U o*  70m / s ; jetin hızı.

Şekil 70 yüzey geriliminin akış kararsızlıklarına etkisini göstermektedir.
Görülebileceği gibi sıvının yüzey geriliminin artması akışı daha kararlı hale
getirmektedir. Weber sayısının Denklem 118’deki tanımına bakılırsa, yüzey
geriliminin artması Weber sayısının azalmasına yol açar. Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda Şekil 70’de gözlenen etki Şekil 67 için gözlenen etki ile
uyumludur, dolayısıyla o şekil için yapılmış olan yorumlar (her ne kadar Weber
sayısının tanımı aynı değilse de) bu şekil için de geçerlidir.

Şekil 70. Yüzey geriliminin akış kararsızlıklarına etkisi.
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Yine bu şekil ile ilgili olarak Weber sayısının tanımına bakılacak olursa, yüzey
geriliminin azalması jet hızının artmasıyla aynı etkiyi yaratmaktadır. Dolayısıyla
jet hızının artmasının akışı daha kararsız hale getirmesi beklenmektedir. Bu
çıkarım, yukarıda IPI deneyleri sonucunda jet çıkış basıncının artması ile daha
küçük damlacıkların oluşması çıkarımını destekler niteliktedir.
Şekil 71 ise sıvı viskozitesinin akış kararsızlıklarına olan etkisini betimlemektedir.
Görülebileceği gibi sıvı viskozitesinin artması akışı daha kararlı hale
getirmektedir. Ancak yüzey gerilimi ile karşılaştırıldığında sıvı viskozitesinin akış
kararlılığına etkisi daha zayıftır. Örneğin Şekil 70’ten de görülebileceği gibi yüzey
geriliminin 0.05N/m’den 0.1N/m’ye yükseltildiğinde boyutsuz genleşme oranı
yaklaşık 1/3 oranında azalmaktadır. Aynı etkiyi viskozite ile yaratmak
istediğimizde sıvının viskozitesini yaklaşık 10 kat arttırmamız gerekmektedir.

Şekil 71. Sıvı yoğunluğunun akış kararsızlığına olan etkisi.

Şekil 72’de ise sıvı jetin yüzeyindeki elektrik yükü yoğunluğunun akış
kararsızlıklarına olan etkisi irdelenmektedir. Görülebileceği gibi elektrik yükü
yoğunluğu arttıkça akış daha kararsız hale gelmektedir. Bu sonuç, viskozitesiz jet
analizinde Şekil 69’da sunulan sonuçlarla uyum içindedir. Referans [16]’ta da
benzer çıkarımlar rapor edilmektedir.
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Şekil 72. Yüzey elektrik yükü yoğunluğunun akış kararsızlığına etkisi.

4 Sonuç
Proje süresi boyunca iki farklı ölçüm yöntemi kullanılarak (CTA ve IPI) jet
akışlarının özellikleri ve atomizasyon karakteristikleri belirlenmiştir. Yine farklı iki
yaklaşım kullanılarak akış kararsızlıkları ile ilgili kapsamlı bir parametrik çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Projede elde edilen sonuçların özellikle otomotiv, kimya ve havacılık sektörlerini
doğrudan ilgilendirdiği düşünülmektedir. Örneğin elektrik yükünün jet akışını
daha kararsız hale getirmesi jetin parçalanıp atomize olduğunda oluşacak sıvı
damlacıklarının daha küçük olacağını ima etmektedir ki bu da içten yanmalı
motorlarda yakıt tüketimini azaltıcı bir etkendir. Öte yandan bir inkjet yazıcı
uygulamasında ya da bir boyama uygulamasında jet akışının daha kararlı olması
baskı ve yüzey kalitesini arttırıcı bir etkidir.
Deneysel çalışmalarda kullanılan IPI tekniği ülkemizde ve dünyada son yıllarda
yaygınlaşmaya başlayan bir tekniktir. Bu proje vesile ile proje çalışanlarımız bu
modern teknikle tanışma fırsatı bulmuşlar ve tecrübe eksikliğine rağmen çok
olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Bu teknik için kullanılan cihazların Türkiye
temsilcisi olan firmanın düzenlediği kullanıcı konferansında yapılan deneylerle
ilgili bir tebliğ sunulmuş ve katılımcılardan yoğun ilgi ve olumlu görüşler alınmıştır.
Edinilen tecrübe ile ileride bu teknik kullanılarak çok daha olumlu sonuçların elde
edilmesi mümkün görülmektedir. Bu amaca yönelik olarak yeni bir proje teklifi
sunulması değerlendirilmektedir.
Yine deneylerde kullanılan CTA tekniği jet akışlarında başka hiçbir teknikle elde
edilemeyecek detayda veriler sağlamıştır. Jet akışının türbülans özellikleri tüm
detaylarıyla ortaya çıkarılmış ve bu tip akışların özellikle karışım
karakteristiklerinin bir sıvı-gaz sisteminde atomizasyon sonucu oluşacak sıvı
damlacıklarının dağılımı üzerinde hayli etkili olacakları anlaşılmıştır. Öte yandan
ilk adımları atılan gerilme-uzama ilişkisinin kurulmasına yönelik çalışmalar
cesaret vericidir.
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Sayısal çalışmalarda viskoziteli ve viskozitesiz yaklaşımların bir arada
kullanılması bu yaklaşımlar tek başına kullanıldıklarında elde edilebilecek
sonuçlardan çok daha fazlasını sağlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde farklı
kararsızlık özellikleri (Rayleigh ve atomizasyon) belirlenmiş ve bunların hangi
parametre aralıklarında oluştukları ortaya çıkarılmıştır.
Proje önerisinde proje kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibi
öngörülmüştü. Bu bölümde bu hedeflerin gerçekleşme durumları tartışılacaktır.
1. Viskoz jetlerin akış özelliklerini belirlemek. Bu hedefe yapılan CTA
ölçümleri sonucunda ulaşılmıştır.
2. Viskoz jetlerin akış özelliklerine etki eden parametreleri saptamak. Bu
hedefe de yine CTA ölçümleri sonucunda özellikle geometri etkisinin
belirlenmesi açısından ulaşılmıştır.
3. Viskoz jet akış kararsızlıklarını belirlemek ve bunların özelliklerini ortaya
çıkarmak (frekans, dalga boyu, genleşme oranı). CTA deneylerinde
kullanılan rüzgar tüneli ve lüleler bu tip bir ölçüm yapılabilecek laminer
akış
oluşturamadığından
bu
özellikler
deneysel
çalışmada
irdelenememiştir. Ancak yapılan sayısal çalışmalarda bu hedefe fazlasıyla
ulaşılmıştır.
4. Damlacıkların özelliklerini (ebat, hacimsel oran, damlacık özelliklerinin lüle
ağzına olan uzaklıkla olan ilişkisi). Bu amaca da büyük ölçüde ulaşılmıştır.
Kullanılan püskürtme memesinin özelliklerinden dolayı püskürtme basıncı
etkisi dışında kalan parametrelerin etkisi gözlenmemiş olsa da
damlacıkların boyutları, püskürtme memesinden çıktıktan sonraki
dağılımları ve bu özelliklerin akış yönünde ilerledikçe gösterdikleri
değişimler ölçülmüş ve gösterilmiştir.
5. Damlacık özelliklerinin viskoz jet kararsızlık özellikleri ile bağıntısı,
korelasyonların kurulması. Yukarıda Şekil 70 için yapılan yorumlarda jet
hızı ile damlacık boyutları arasında bir ilişki bulunmuştur. Diğer
parametreler için de bu tip ilişkilerin bulunması çabaları deneysel
çalışmalarda kullanılan püskürtme memesinin özelliklerinden dolayı çok
sağlıklı sonuçlar vermemiştir. Bu nedenle bu amaca kısmen ulaşıldığı
söylenebilir.
Son olarak projeden iki uluslararası, iki de ulusal tebliğ çıkmıştır. Deneysel
çalışmalar için hazırlanan uluslararası dergi makalesinin hazırlık çalışmaları son
aşamasındadır. Ayrıca sayısal çalışmaları ve sonuçlarını içeren ikinci bir dergi
makalesinin hazırlanma çalışmaları devam etmektedir. Bu makaleler ile ilgili
gelişmeler ilgili gruba iletilecektir.
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