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ÖZET 
 
Mevcut çalıĢmada, yıkayıcı kurutucu bir çamaĢır makinasının kurutucu sisteminde bulunan ısıtıcı 
kanal, Stereo Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü kullanılarak incelenmiĢtir. Sistemin oluĢturduğu akıĢ 
yapısının alt bileĢenlerinin kaynaklarının tespiti için süper pozisyon prensibine baĢvurulmuĢtur. Bu 
hedefle; Isıtıcı kanal tam model, sadece yönlendirici kanatların olduğu (rezistansın çıkarıldığı) model, 
ve sadece rezistansın bulunduğu (yönlendirici kanatların çıkarıldığı) model üç prototip hazırlanmıĢtır. 
Bu prototipler deneysel olarak incelenerek sonuçlar değerlendirilmiĢtir. 
 
ÇalıĢmanın sonucunda, prototipteki akıĢ yapısına zarar veren bileĢen tespit edilmiĢ ve gerekli tasarım 
geliĢtirilmesi yapılarak akıĢ iyileĢtirmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kurutucu, Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü, Süper Pozisyon. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present study, a heating channel that is inside of a washer dryer machine‟s dryer system is 
investigated by Stereo Particle Image Velocimetry. Super Position Method is used for determining the 
sources of the flow structure‟s sub-components. For this aim, three prototypes were produced which 
were whole model, the model with only guiding airfoil (without resistance) and the model with only 
resistance (without guiding airfoil). These prototypes investigated experimentally and the results were 
evaluated. 
 
As the result of the study, the component that harms the flow characteristic of the channel 
determinated and necessary design improvement is made for enhancing the flow.  
 
Key Words: Dryer, Particle Image Velocimetry, Super Position. 
 
 
 
 
1. GĠRĠġ 
 
Günümüz teknolojisi ve sanayinin en temel gerçeklerinden biri ürünlerin giderek küçülmesidir. Bu 
durumdan akıĢ sistemleri de etkilenmiĢtir. Günümüz tasarım süreçlerinde, daha dar ve kısa kanallarda 
çalıĢılmaktadır. Ayrıca rezistans, yönlendirici kanatlar vb. birçok bileĢenin bu kanallarda beraberce 
kullanılması gerekmektedir.  
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Literatürde bu bileĢenlerin tek baĢlarına akıĢa etkileri hakkında detaylı çalıĢmalar bulunmakla birlikte, 
yakın mesafede birbirleri ile farklı Ģekillerdeki etkileĢimleri hakkında çalıĢmalar bulmak her durum için 
mümkün olmamaktadır. Böyle bir bilgiye eriĢilemediği durumda firmalar mevcut sistemlerinin akıĢ 
karakteristiklerini deneysel yöntemlerle elde etme yoluna gitmektedirler. 
 
Isıtıcı kanal performansını etkileyen en önemli bileĢenlerden biri, havanın taĢınmasını sağlayan ve 
rezistanslar üzerinden geçirerek tambura üflenmesini gerçekleĢtiren fanlardır. Literatürde, bir ısıtıcı 
kanal sistemi ile birlikte çalıĢtırılan santrifüj fanlara yönelik makale çalıĢmalarına rastlanılmamıĢ 
olmakla birlikte, santrifüj fanların sistemden bağımsız olarak incelendiği deneysel ve sayısal çalıĢmalar 
mevcuttur. 
 
Younsi ve diğ., ileriye yatık kanatlı, düzensiz akıĢlı santrifüj fanlar ve bu fanların akustik davranıĢlarını 
sayısal ve deneysel olarak incelemiĢlerdir [1, 2]. Bu çalıĢmalarla düzensiz kanat ölçülerinin, fan kanadı 
sayısının ve fan çevresi ile fan yuvası arasındaki radyal uzaklığın gürültü ve fan performansı üzerinde 
etkili olduğunu belirlemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda, duvardaki basınç dalgalanmaları ve uzak 
bölgedeki ses sinyalleri arasında bir bağıntı çıkarılmıĢtır.  

 
Geriye yatık kanatlı santrifüj fanlarda aerodinamik gürültü kaynaklarının deneysel olarak incelendiği 
Velarde-Suarez ve diğ. yaptığı çalıĢmada ise, farklı debiler için fan çıkıĢ ağzındaki akustik basınç 
ölçümleri ve fan yuvası yüzeylerindeki noktalardan alınan basınç düĢümleri ölçümleri yapılmıĢtır [3]. 
En güçlü ses kaynağının, dalgalanan havanın kanatları terk ederken fan yuvası yönlendirici dili 
arasında olan etkileĢim sırasında oluĢtuğu tespit edilmiĢtir.  
 
Datong ve diğ.„nin santrifüj fanlarda gürültü seviyesinin düĢürülmesi için yaptığı bir diğer benzer 
deneysel çalıĢmada, ileriye yatık kanatlı santrifüj fanın performans ve ses karakteristikleri çıkarılarak, 
literatürde yapılmıĢ geriye ve ileriye yatık kanatlı santrifüj fan ile arasındaki benzerlikler ve farklar 
karĢılaĢtırılmıĢtır [4].  
 
Farklı geometrilerdeki fan yuvası konfigürasyonları oluĢturularak eğimli fan yuvası yönlendiricisi, fan 
kanatları açıklığı, merkez hacmi açıklığı ve bunların performans ve ses üzerindeki etkileri 
incelenmiĢtir. Deneysel çalıĢmalar sonucunda hem gürültü seviyesinde hem de performansta 
iyileĢmenin görüldüğü modellerin elde edilebileceği görülmüĢtür. 
 
AkıĢı görüntülemek ve hız dağılımlarını belirlemek için kullanacağımız Parçacık Görüntülemeli Hız 
Ölçümü (PGHÖ) (Particle Image Velocimetry, PIV) yöntemi, bu isimle literatürde ilk kez 1984 yılında 
yer almıĢ, yeni sayılabilecek ve geliĢimi devam eden optik bir yöntemdir [5]. AkıĢ içerisine salınan 
parçacıkların bir ıĢık düzleminden geçerken üst üste iki kere görüntülenmesi ve bu görüntülerden elde 
edilen parçacık yönelimleri kullanılarak hız vektör alanının elde edilmesi ilkesine dayanır. Öncelikli 
olarak dıĢ akıĢ sorunları için kullanılmaya baĢlanan bu yöntem, teknolojiyle paralel Ģekilde geliĢerek, 
günümüzde türbülans yoğunluğu yüksek dıĢ ve iç akıĢlar, jet akıĢları gibi karmaĢık akıĢ sorunlarının 
çözülmesinde kullanılır hale gelmiĢtir [6]. Bricaud ve arkadaĢlarının yaptığı, santrifüj fanın kanatları 
arasındaki akıĢ yapısının incelenmesi çalıĢması bu tür çalıĢmalara temel bir örnektir [7]. 
 
Fanların akıĢ yapılarının PGHÖ ile incelendiği bir diğer çalıĢma; J. H. Yoon ve S.j. Lee [8] tarafından 
yapılan klima dıĢ ünitesinde kullanılan eksenel fanın arkasındaki akıĢın PGHÖ yöntemiyle üç boyutlu 
olarak incelenmesi ve kanatlar etrafında oluĢan girdapların yerlerinin belirlenmesi üzerinedir. Elde 
edilen sonuçların tasarım sürecinde sayısal çözümlemelerin doğrulanmasında kullanılabileceği 
tespitini yapmıĢlardır. Ancak bu çalıĢmada ısı aktarımı yönünden bir inceleme yapılmamıĢtır. 
 
PGHÖ‟ne, bir ölçüm aracı gibi yaklaĢmaktan çok, bir deney düzeneği olarak yaklaĢılmalıdır. Ölçülmek 
istenen sistem değiĢtikçe, iki PGHÖ sistemi her ne kadar temel bileĢenleri değiĢmese de birbirinden 
oldukça farklı bir hale gelebilir. 
 
Buna bir örnek endoskopik PGHÖ (EPGHÖ) yöntemidir. Bu yöntem çeĢitli nedenlerden dolayı 
ulaĢılamayan ya da ulaĢılması zor bölgelere eriĢmek için geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemde bir delik açılarak 
lazer ya da kamera sistemin içine girer. Dierksheide ve diğ., yaptıkları çalıĢmada EPGHÖ‟nün 
performansını incelemiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda hem endoskop kamera, hem de endoskop lazerin 
baĢarılı sonuçlar verdiği ortaya konmuĢtur. Her ne kadar Ģu anda endüstriyel anlamda çok 
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kullanılmasa da aynı anda hem kameranın hem de lazerin endoskop olduğu sistem de baĢarılı 
olmuĢtur [9]. Franco Auteri ve diğ. ise yaptıkları bir diğer çalıĢmada EPGHÖ‟yü helisel boruların 
içindeki akıĢın incelenmesinde kullanmıĢ ve akıĢ karakteristiğinin incelenmesini sağlamıĢtır [10]. 
 
PGHÖ deney sistemlerinin geliĢimi günümüzde halen sürmektedir. Avrupa Birliği bu sistemin 
geliĢtirilmesi ile ilgili bir proje oluĢturmuĢ ve bu proje kapsamında geliĢmiĢ bir EPGHÖ sistemin (tek bir 
endoskopta hem lazer hem kamera) oluĢturulması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen çeĢitli çalıĢtaylar (workshop) düzenlenmektedir. Bu çalıĢtaylardan ikincisinin çalıĢma 
konularından biri de PGHÖ‟nün ev aletlerinde kullanılmasıdır. 
  
Fırınlarla ilgili iki çalıĢma yapılmıĢtır. Fırın tasarımında, iyi bir piĢirme performansı için oldukça önemli 
olan piĢirme bölgesindeki sıcak havanın akıĢ profili bu çalıĢmalarla incelenmiĢtir [11,12]. ÇalıĢmaların 
sonuç bölümünde PGHÖ sonuçları, Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (FLUENT programı) sonuçları 
ile karĢılaĢtırılmıĢ ve iyi bir eĢleĢme sağlanmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan lazerin gücünün ve kameranın 
uzamsal çözünürlüğünün düĢük olması sebebiyle PGHÖ görüntüleri, tüm hacmin yalnızca on ikide biri 
alanında alınabilmiĢtir. Bu duruma rağmen sonuçların paralellik göstermesi, gerekli durumlarda 
PGHÖ‟nün bir sistemin bölünerek de incelenebileceğini göstermektedir. 
 
Mevcut çalıĢmada, bir yıkayıcı kurutucu çamaĢır makinası prototipinin ısıtıcı kanalı PGHÖ yöntemiyle 
incelenmiĢtir. Ġncelenen sistem Ģekil 1‟de gösterilmiĢtir. Isıtıcı kanal yapısı incelendiğinde sistemin 
sığdırılması gereken hacim gereği oldukça karmaĢık bir geometriye sahip olduğu görülmektedir. 
Ayrıca sistemin içinde bulunan akıĢ yönlendirici kanatlar ve rezistans, geometriyi daha da karmaĢık 
hale getirmektedir. 
 
 

    
 

ġekil 1. Yıkayıcı kurutucu çamaĢır makinası, kurutma sistemi prototipi 
 
Mevcut prototipte olduğu gibi, birçok bileĢeni beraber içeren bir sisteme uygulandığı durumda, 
karmaĢık bir akıĢ profili elde edilmektedir. Bu profil, farklı kanal bileĢenlerinden kaynaklanan alt akıĢ 
alanlarına sahiptir ve bu noktada, bir akıĢ düzensizliği tespit edildiğinde, hangi bileĢen nedeni ile 
oluĢtuğunun saptanması mümkün olmamaktadır. Bu durumda akıĢtaki bir problem tespit edilmiĢ 
olmasına rağmen, nedenin tespiti halen belirsizlik içermektedir. Bu da sistemin tasarımının 
geliĢtirilmesine engel olmaktadır. 
 
Mevcut çalıĢmada bu sorunun çözümü için, inceleme konusu olan bir kurutucu cihazın ısıtıcı kanalı, 
kanal içine yerleĢtirilen rezistans ve yönlendirici kanatlar, PGHÖ yöntemi süper pozisyon prensibi ile 
beraberce kullanılarak incelenmiĢtir. Yöntemin uygulamasında, her bir akıĢ bileĢenin olduğu ve 

Santrifüj Fan 

ÇalıĢma kapsamında incelenen ısıtıcı kanal 

Kondenser 
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olmadığı durum için birer prototip üretilmiĢ ve her bir prototip stereo PGHÖ yöntemi ile taranarak 
incelenmiĢtir. Elde edilen hız düzlemi verilerinin birleĢtirilmesi ile hacimsel-üç bileĢenli hız haritaları 
oluĢturulmuĢtur. Böylece tüm akıĢ bileĢenlerinin tekil ve birlikte akıĢa olan etkileri elde edilmiĢtir. Bu 
bilgiler değerlendirildiğinde; mevcut sistemin tasarımının iyileĢtirilmesine, sayısal çalıĢmaların 
doğrulanmasına ve geliĢtirilmesine olanak sağlamaktadır. 
 
 
 
 
2. STEREO PGHÖ YÖNTEMĠ  
 
Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ) yöntemi, bir nokta yerine bir düzlemden ölçüm alması 
nedeniyle etkili bir akıĢ inceleme aracıdır. Bu yöntemde, akıĢa eklenen ve akıĢla beraber hareket eden 
takipçi parçacıklar, kameralar ve parçacıkların kameralar tarafından görülebilmesini sağlayan lazer 
yardımıyla ardıĢık olarak görüntülenir. Bu görüntüler kullanılarak, parçacıkların yer değiĢtirmesi ve 
görüntülerin çekim süresi arasında geçen süreye oranlanması ile düzlemsel olarak hız haritasına 
ulaĢılır. Böylece akıĢ alanı hakkında geniĢ bir bilgi, akıĢa müdahalesiz olarak elde edilmiĢ olur. 
 
AkıĢın iki boyutlu olduğu durumlarda sistemde tek kamera kullanılarak deneyler gerçekleĢtirilebilir. 
Ancak, üçüncü boyut bileĢenleri olduğunda tek kamera yeterli olamamaktadır. Bunun nedeni, sadece 
üçüncü boyutun görüntülenememesi değil ayrıca görüntülenen akıĢ bileĢenlerinde de perspektif 
hatalar nedeni ile %30‟a varabilen hatalar oluĢmasıdır. Bu durum teorik olarak Prasad‟ın 2000 yılında 
yayınladığı çalıĢmada belirtilmiĢtir [12]. Ayrıca bu hataların varlığı çalıĢma grubumuz tarafından 
yapılan bir deneysel çalıĢma ile de ortaya konulmuĢtur [13]. 
 
Mevcut çalıĢmada, akıĢ bir santrifüj fan tarafından sürülmektedir ve santrifüj fanlar asimetrik akıĢ 
yapısı bulunan, baĢka bir deyiĢle üçüncü boyut bileĢeni kuvvetli olan fanlardır. Dolayısı ile bu 
çalıĢmada özellikle stereo PGHÖ yöntemi tercih edilmiĢtir. 
 
Dikdörtgen kesitli kanalın tüm kesiti boyunca akıĢ alanının incelenebilmesi için, akıĢ alanı taranarak 
hacimsel üç boyutlu ortalama hız dağılımı haritası oluĢturulmuĢtur. Bunun sağlanabilmesi için akıĢ 
kesiti boyunca belirli aralıklarla 20 düzlemden PGHÖ deneyi yapılmıĢtır. Ġncelenen her düzlemden 
stereo kameralar ile 200‟er görüntü çifti alınmıĢtır. Daha sonra bu görüntülerden elde edilen düzlemsel 
3 boyutlu hız vektör haritaları interpole edilerek hacimsel üç boyutlu akıĢ dağılımı elde edilmiĢtir. Bu 
yöntemin detayları daha önceki çalıĢmalarımızda sunulmuĢtur [14]. 
 
 
 
 
3. DENEYSEL ÇALIġMA 
 
Mevcut çalıĢmada, öncelikle sistemin tüm akıĢ karakteristiğinin tespit edilebilmesi açısından kurutma 
sisteminin tüm modelinin çıkıĢ ağzı, Stereo PGHÖ yöntemi ile taranarak incelenmiĢtir. Daha sonra ise 
akıĢ yapısındaki sıkıntının tespit edilebilmesi için süper pozisyon yöntemi uygulanmıĢtır. Bu bölümde 
bu hedefle yapılan deneysel çalıĢmalar paylaĢılmıĢtır. 
 
 
3.1 Sistemin Tümden Değerlendirilmesi 
 
Bu çalıĢma kapsamında ilk olarak sistemin bütününün incelenmesi ve akıĢ karakteristiğinin 
belirlenmesi için, sistemin PGHÖ deney düzeneğinde incelenmeye uygun bir prototipi hazırlanmıĢ ve 
üfleme ağzı, Stereo PGHÖ yöntemi ile incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada, bir önceki bölümde aktarılan 
yöntemler kullanılarak hacimsel, üç boyutlu ortalama akıĢ yapısı elde edilmiĢtir. Bu akıĢ yapısından 
elde edilen eĢ hız yüzeyleri Ģekil 2‟de verilmiĢtir. 
 
ġekil 2‟deki sonuçlar incelendiğinde; ortalama 7 m/s‟lik mertebelerde ve istenilen debiyi sağlar 
durumda olmakla birlikte kanaldaki akıĢ yapısının bir tarafta 3 m/s‟lere kadar düĢerken diğer tarafta 10 
m/s‟lere kadar çıktığı gözlemlenmiĢtir. Bu kısım, çamaĢırların bulunduğu bölüme hava üflenen kısım 
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olduğundan, her ne kadar türbülanslı akıĢ kurutma açısından fayda sağlayacak bile olsa kanalın bir 
kısmından bu denli az havanın geçiyor olduğu gerçeği, kanalın daraltılabileceği anlamına gelmektedir. 
Mevcut ürünün kurutma özelliği olmayan çamaĢır makinesi ile aynı boyutta tasarlandığı 
düĢünüldüğünde, kazanılacak bu hacim önemlidir. 
 

 
 

ġekil 2. Kurutma grubunun üfleme ağzındaki Stereo PGHÖ metodu ile elde edilen eĢ hız düzlemleri. 
 
Bu deneyin bir benzeri kondenserin emiĢ kısmı için de yapılmıĢ ancak emiĢte homojen bir yapı 
gözlenmiĢtir. Bu nedenle, bu deneyler sonucunda cihazın geliĢtirilmesi için ilk hedef olarak ısıtıcı yuva 
ve yönlendirici plastik parçalarının bulunduğu üfleme kısmında çalıĢmalar yapılmasına karar 
verilmiĢtir. 
 
Üfleme kısmı; fan, ısıtıcı kanal ve yönlendirici plastik parçalarından oluĢmaktadır. Kusurun fan 
kısmında olmadığı (bu çalıĢmayı destekleyen proje kapsamında yapılan önceki çalıĢmalar) tespit 
edilmiĢ olduğu için [15], araĢtırmalar ısıtıcı kanal ve yönlendirici plastiğe odaklanmıĢtır. 
 
 
3.2 Isıtıcı Kanalın Ġncelenmesi 
 
Kurutma sisteminin çıkıĢ ağzındaki asimetrik üflemenin nedeninin belirlenmesi için, bileĢenlerin ayrı 
ayrı ve beraber yarattıkları akıĢ yapılarının incelenmesine karar verilmiĢtir. Buna göre, ısıtıcı yuvanın 
akıĢı süren fan ile birlikte bir prototipi hazırlanmıĢtır. 
 
Isıtıcı yuva içinde akıĢı etkileyebilecek iki yapı bulunmaktadır. Bunlar akıĢı yönlendirmek için 
tasarlanan kanatlar ve havanın çamaĢırlardan daha iyi nem almasını sağlamak için havayı ısıtan 
rezistanstır. 
 
Ġncelemenin yapılması için üç ayrı prototip hazırlanmıĢtır. Bunlar; tam model, sadece yönlendirici 
kanatların olduğu (rezistansın çıkarıldığı) model ve yönlendirici kanatların çıkarılıp sadece rezistansın 
bulunduğu modeldir. 
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ġekil 3. Sadece yönlendirici kanatların olduğu (rezistansın çıkarıldığı) ısıtıcı kanal modeli, 
 a-Ġncelenen prototipin 3d modeli, b-Üfleme ağzın çıkıĢında Stereo PGHÖ metodu ve tarama yöntemi 

ile elde edilen eĢ hız düzlemleri. 
 
ġekil 3‟te rezistansın bulunmadığı kanal geometrisi çıkıĢındaki eĢ hız yüzeyleri sunulmuĢtur. 
Merkezde, jetin çekirdeğinin bulunduğu bölgede 8 m/s olmak üzere, çekirdekten dıĢarı doğru 7 m/s ve 
en dıĢta 3 m/s için eĢ hız düzlemleri çizdirilmiĢtir.  
 
Bu sonuç incelendiğinde, akıĢı yönlendirmek için tasarlanan kanatların büyük oranda akıĢı 
merkezlediği ve santrifüj fanın doğası gereği asimetrik olan akıĢ yapısını düzelttiği sonucuna 
varılmıĢtır. Bu durumda, sistemin çıkıĢındaki akıĢ profilindeki asimetrinin temel nedeninin akıĢ 
yönlendirici kanatlar olmadığı görülmekte, hatta tam aksine düzeltici bir etkisi olduğu anlaĢılmaktadır. 
 
ÇıkıĢtaki akıĢ yapısındaki asimetrinin araĢtırılmasına, rezistansın etkilerinin incelenmesi ile devam 
edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucu Ģekil 4‟te gösterilmiĢtir. KarĢılaĢtırma kolaylığı açısından PGHÖ 
sonuçlarında aynı skala ve yöntem kullanılmıĢtır (merkezden itibaren 8 m/s olmak üzere dıĢa doğru 7 
m/s ve 3 m/s‟lik eĢ hız düzlemleri çizdirilmiĢtir). 
 

 

 
 

ġekil 4. Sadece rezistansın olduğu (yönlendirici kanatların çıkarıldığı) ısıtıcı kanal modeli, 
 a-Ġncelenen prototipin 3d modeli, b-Üfleme ağzın çıkıĢında Stereo PGHÖ metodu ve tarama yöntemi 

ile elde edilen eĢ hız düzlemleri. 
 

b) a) 

b) a) 
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Sadece rezistansın olduğu prototipten alınan sonuçlar incelendiğinde, kanal ağzından elde edilen akıĢ 
yapısının, santrifüj fanın oluĢturduğu asimetrik akıĢ yapısında oluĢtuğu, ancak rezistansın yarattığı 
enerji kayıpları nedeniyle hızların bir miktar daha düĢük olduğu gözlemlenmiĢtir. Rezistansın, akıĢın 
Ģekline fazla etkisinin olmayıĢının temel nedeninin rezistansın akıĢa paralel olan yerleĢimi olduğu 
düĢünülmektedir. 
 
Son olarak, iki bileĢenin birlikte etkisinin görülebilmesi için tam model incelenmiĢtir. ġekil 5‟te elde 
edilen sonuçlar sunulmuĢtur. Yine karĢılaĢtırma kolaylığı açısından aynı skala ve yöntem 
kullanılmıĢtır.  
 
Tam modelde oluĢan akıĢ yapısı incelendiğinde, akıĢın yöneliĢinin yönlendirici kanatların tek baĢına 
bulunduğu deney ile aynı olduğu ama rezistansın yarattığı enerji kayıpları nedeni ile jetin çekirdeğinin 
daraldığı gözlemlenmiĢtir.  
 
 

  
 

ġekil 5. Tam ısıtıcı kanal modeli, 
 a-Ġncelenen prototipin 3d modeli, b-Üfleme ağzın çıkıĢında Stereo PGHÖ metodu ve tarama yöntemi 

ile elde edilen eĢ hız düzlemleri. 
 
Yapılan tüm deneyler beraberce değerlendirildiğinde, rezistansın akıĢın yönlenmesinde ve profilinde 
büyük değiĢiklikler yaratmadığı, ancak akıĢ engelleyici rolü nedeni ile akıĢın bir miktar enerjisinin 
kaybolmasına yol açtığı tespit edilmiĢtir. AkıĢı yönlendirmek için akıĢa eklenen kanatların ise akıĢ 
profilini değiĢtirerek akıĢı merkezlediği tespit edilmiĢtir.  
 
Dolayısı ile yönlendirici plastik parçasına giren akıĢın, merkezlenmiĢ ve homojene yakın bir akıĢ profili 
sergilediği halde, çıkan akıĢın çarpık profile sahip oluĢu, sistemin çıkıĢındaki akıĢ profilinin oluĢma 
sebebinin yönlendirici plastik olduğunu göstermektedir. 
 
Böylece, bu çalıĢmanın tamamlanması ile kurutucu sisteminin tüm bileĢenleri bir bütün olarak ve ayrı 
ayrı incelenmiĢ ve sistemde geliĢtirilmeye en uygun parça tespit edilmiĢtir. Buradan elde edilen bilgiler 
ıĢığında tasarım geliĢtirme çalıĢmalarına geçilmiĢtir. 
 
 
3.3 Tasarım GeliĢtirme ÇalıĢmaları 
 
Sistemdeki geliĢtirilebilecek bileĢenin tespit edilmesinin ardından bu sorunun çözümüne yönelik 
tasarım geliĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Buradan elde edilen bilgiler ıĢığında baĢlayan tasarım 
geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında, yönlendirici plastik parça yerine tek parçalı ısıtıcı yuvası tasarımı 
geliĢtirilmiĢtir. Bu tasarım geliĢtirme çalıĢmalarında mevcut deneysel sonuçların yanı sıra HAD 
çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ancak yapılan sayısal çalıĢmanın geniĢliği nedeni ile sayısal çalıĢma sonuçları 
baĢka bir çalıĢma olarak sunulmuĢtur. Dolayısı ile mevcut çalıĢmada, sadece sayısal çalıĢmanın 
sonucunda elde edilen model, sayısal ve deneysel çalıĢmanın ortak sonucu olarak paylaĢılmıĢtır. 
 

b) a) 
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Tasarım çalıĢmaları sonucunda elde edilen prototip üretilmiĢ ve ġekil 2‟de verilen tüm kurutma 
grubunun üfleme ağzındaki akıĢ yapısı ile karĢılaĢtırmak üzere PGHÖ deneyleri yapılmıĢtır. Deneyler 
sonucunda, 2 numaralı bölümde belirtilen yöntemler ile hacimsel üç boyutlu akıĢ yapısı elde edilmiĢtir. 
Elde edilen sonuçlar ġekil 6‟da verilmiĢtir. 
 

 
 

ġekil 6. Yeni tasarlanan ısıtıcı kanal modeli, 
a-Ġncelenen prototipin 3d modeli, b-Üfleme ağzın çıkıĢında Stereo PGHÖ metodu ve tarama yöntemi 

ile elde edilen eĢ hız düzlemleri. 
 
ġekil 6‟da verilen yeni tasarım, ġekil 2‟de verilen eski tasarım ile karĢılaĢtırıldığında, yeni tasarımın 
oldukça homojen bir üfleme yapısına sahip olduğu ve bir önceki prototipte asimetri durumunun 
tamamen çözüldüğü görülmektedir. Ayrıca, 10 m/s mertebesindeki jet çekirdeğinin tüm keside 
yayılması, üfleme debisinin de arttığını göstermektedir. Artan debi, kurutma süresinin kısaltılması için 
kullanılabileceği gibi fan devrinin azaltılması ile enerjiden ve sesten avantaj sağlanabilir. 
 
 
4. DEĞERLENDĠRME 
 
Mevcut çalıĢma kapsamında birçok bileĢeni olan ve karmaĢık akıĢ bileĢenlerine sahip bir ısıtıcı kanal, 
süper pozisyon ilkesi ve PGHÖ yöntemlerinin kullanılması ile alt akıĢ bileĢenlerine ayrıĢtırılmıĢtır. Elde 
edilen bu alt akıĢ yapıları incelenmiĢ ve akıĢta sorun yaratan kısım tespit edilmiĢtir. Son olarak, 
sorunun çözümüne yönelik yeni yapılan tasarım deneysel olarak incelenmiĢ ve tespit edilen sorunun 
çözüldüğü deneysel olarak doğrulanmıĢtır.  
 
Bu noktadan yaklaĢılarak süper pozisyon ilkesinin ve Stereo PGHÖ yöntemi ile beraberce 
kullanılmasıyla sanayi uygulamalarında sıkça karĢılaĢılan karmaĢık akıĢ yapılarının çözümlenebildiği 
ortaya konulmuĢtur. 
 
Ayrıca akıĢ yönlendirici kanatların santrifüj fanların asimetrik olan akıĢ yapısını kısa mesafede 
düzenlemek için kullanılabileceği tespit edilmiĢtir. 
 
ÇalıĢma sonucunda elde edilen sonuçlar, sayısal çalıĢmalar için sınır koĢul ve doğrulama verisi olarak 
kullanılabilecektir. 
 
Bu çalıĢma, 00998.STZ.2011-2 kod numaralı SAN-TEZ Projesi kapsamında, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmiĢtir. 
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