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ÖZET 
 
Bu çalışmada küçük bir turbojet motoru için örneklenen döner-sabit türbin boşluğu geometrisinde farklı 
giriş teğetsel hız değerleri kullanılarak, boşluk içindeki döngü oranı (β) değerlerinin değişimi 
incelenmiştir. Çalışma sırasında HAD analizleri ile boşluk modellenmiş, dönme ekseni ile pozitif ve 
negatif yönlerde 10°, 20°, 30° açı ile akışkan beslenmiştir. Sıfıra yakın β değerlerinin daha çok 
görüldüğü negatif yönde 20° giriş açısına sahip konfigürasyon optimum olarak seçilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Döner-Sabit Boşluk, Döngü Oranı, Gaz Türbinli Motor, İkincil Hava Sistemi, 
Türbin Boşluğu, HAD.   
 
 
ABSTRACT 
 
In this study; change of swirl ratio (β) values of rotor-stator cavity corresponding to a turbine cavity of 
small turbojet engine, was investigated with respect to different tangential velocity values of inlet air. In 
the study,mCFD analyses were used to model the cavity. In the models six different inlet tangential 
velocity values were used to represent 10°, 20° and 30° angled (in the same and reverse direction of 
rotation) inlet air with the rotational axis. As a result, the configuration with 20° angled in reverse 
direction of rotation, which had the maximum area of zero β values, was determined as optimum one. 
 
Key Words: Rotor-Stator Cavity, Swirl Ratio, Gas Turbine Engine, Secondary Air System, Turbine 
Cavity, CFD. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gaz türbinli motorlar günümüzde enerji ve havacılık sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde 
kullanılmaktadır. Yoğun kullanım sebebiyle bu motorların daha verimli ve uzun ömürlü olması 
gerekliliği ortaya çıkmış, bu özel başlıklarda performansı arttırmak için süregelen çalışmalar 
başlatılmıştır. İkincil hava sistemleri gaz türbinli motorların verimini etkileyen önemli parametrelerden 
biridir. Bu terim, motor ana akış yolu dışında bulunan bölgelerin basınçlandırılması ve 
havalandırılması (ısıtma/soğutma) için kullanılan akış yollarının tasarımı ve ihtiyaç duyulan hava 
debisinin hesaplanmasını anlatır. İkincil hava sistemleri çalışmalarının ise önemli odak noktalarından 
bir tanesi döner-sabit boşluklardır. Bu başlıkta, temelde bir tarafı sabit, bir tarafı ise dönen bir boşluk 
içine dolan hava incelenmiştir. Çünkü boşluklar genellikle motorun görece soğuk olan bölgeleri (disk 
merkezleri ve merkeze yakın yüzeyleri) ile sıcak bölümlerini (ana akış yolu) birbirine bağlamaktadır. 
Bundan dolayı sıcak ana akış havasının bir şekilde boşluklara dolması doğrudan soğuk bölümlere 
iletilmesini sağlayacaktır ve ısınan disk yüzeyleri daha fazla genleşmeyi sağlayarak muhtemel bir 
kırıma yol açacaktır. Bu sebeple motorun yüksek basınçlı bölgelerinden taşınan soğuk hava ile 
boşluklar basınçlandırılarak, hem sıcak havanın girmesi engellenecek hem de disk yüzeylerinin soğuk 
tutulması sağlanacaktır. 

Investigation of the Effect of Inlet Direction Angle on Swirl Ratio for the Rotor-Stator Cavity of a Turbojet Engine 
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Döngüsel akış ile ilgili çalışmalar serbest dönen disk ile başlamış, bu kapsamda disk üzerindeki 
laminar ve türbülanslı akış incelenmiştir. Sonsuz yarıçaplı serbest disk üzerindeki laminar akış teorik 
olarak ilk kez 1921 yılında von Karman tarafından ortaya atılmış ve doğrusal olmayan adi diferansiyel 
denklemlerle çözülmüştür. Owen ve Wilson’a (1995) göre dönen disk tarafından oluşturulan 
merkezkaç kuvveti sınır tabaka içinde merkezden dışa doğru akışa sebep olmaktadır. Buna serbest 
disk sürüklenmesi veya serbest disk basma etkisi denilmektedir. Hem diskte hem de serbest akışta 
hızın radyal bileşeni sıfırdır ve sınır tabaka dışındaki akışkan eksenel olarak sınır tabaka içine 
sürüklenmektedir [1]. Türbülanslı akış üzerine ise deneysel çalışmalar yapılmış, dönen disk üzerinde 
laminar türbülans geçişinin başladığı ve tamamlandığı bölgelerin döngüsel Reynolds sayısı değerleri 
elde edilmiştir [2, 3]. Bir başka çalışmada ise kapalı sabit boşluk içinde dönen diskin akış üzerindeki 
sürtünme etkileri incelenmiş ve boşluk geometrik özelliklerinin sürtünme kuvveti ile olan etkileşimi 
gözlemlenmiştir [4]. Döner-Sabit boşluklarda ise akışın gelişimi, bölgeleri ve özellikleri ile ilgili 
Batchelor ve Stewartson birbirlerine ters düşen teoriler geliştirmiştir. Batchelor’a (1951) göre dönen 
disk ve sabit duvar arasında dönen akışkanın bir merkezi bulunmakta ve dönen disk ile sıfır (sabit 
duvarın açısal hızı) arasındaki bir değerde açısal hız ile dönmektedir. Buna göre hem sabit hem de 
dönen duvar üzerinde sınır tabaka varlığı öngörülmüştür. Akış dönen duvar üzerinde serbest dönen 
diskte olduğu gibi merkezden dışa doğru savrulmakta, sabit duvarda ise merkeze doğru hareket 
ederek döngüsel merkezi beslemektedir. Diğer taraftan Stewartson’a (1953) göre döner-sabit 
boşluktaki akış serbest dönen disk üzerindeki akışa benzemekte ve döner sınır tabaka içindeki 
teğetsel hız bileşeni dönen duvardan uzaklaştıkça azalmakta ve döngüsel merkez oluşturmamaktadır. 
Picha ve Eckert (1958) deneysel çalışmalarla iki teorinin de aslında doğru olduğunu ispatlamışlardır. 
Eğer boşluk atmosfere açıksa merkez döngüsü küçük (ihmal edilebilir) olarak oluşmakta fakat 
boşluğun üstünde sabit duvar var ise (uçta sabit duvar) merkez döngüsü kayda değer hale 
gelmektedir. Ayrıca döner ve sabit duvarlar arasındaki mesafe arttığında da akışkanın merkez 
döngüsünün açısal hızının azaldığını gözlemlemişlerdir [5]. Daha sonraki çalışmalarda ise boşluğa 
duman gönderilerek akış görüntüleme testleri yapılmış, havanın hem radyal hem de eksenel 
beslendiği durumlarda boşluk içi akış yapısı gözlemlenmiş ve hız dağılımı ölçülmüştür [6]. Buna göre 
akışta kaynak bölgesi, ekman tabakaları, rezervuar bölgesi ve merkez döngü bölgesi belirlenmiştir. 
Numerik çalışmalarda ise eksenel-simetrik modeller oluşturularak laminar akış şartlarına göre analizler 
gerçekleştirilmiş ve deneysel sonuçlarla tutarlı bulgular elde edilmiştir [7]. Türbülanslı akışlar için de 
benzer şekilde önce deneysel çalışmalarla akış görüntülenmiş [8] daha sonra da nümerik modellerle 
karşılaştırmaları yapılarak türbülans modelleri, ayrıklaştırma şemaları ve akışkan özellik 
korelasyonlarının davranışları belirlenmiştir [9, 10]. Benzer şekilde boşluklarda yapılan detaylı 
incelemeler sonucunda laminar, türbülanslı ve laminar-türbülans geçiş halindeki akışlarda kararsızlık 
ve ona etki eden parametreler de belirlenmiştir [11, 12]. 
 
Döner-sabit boşluklarda temel akademik çalışmaların yanısıra endüstriyel konulara özel olarak 
çalışmalar da yapılmıştır. Gaz türbinli motorlarda döner-sabit boşluk sistemlerinin basınçlandırılması 
ile ilgili çalışma yapılmış ve üç ana başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklarda; uç bölgesi uzatılmış döner 
sistemin akış davranışı, uç bölgesinde eksenel simetrik olmayan dış akış bulunan döner-sabit sistem 
sızdırmazlık elemanlarının performansı ve bu eksenel simetrik olmayan dış akışın tüm sistemin 
performansına etkisi incelenmiştir [13]. Bianchini vd. [14] ise nümerik araçlar oluşturarak ağır hizmete 
uygun gaz türbinli motorların döner-sabit boşlukları için hesaplama yöntemleri geliştirmiştir. Benzer 
şekilde bir boyutlu hesaplama modelinde hem sabit hem de döner duvarda elde edilen sürtünme 
kuvvetleri kullanılarak boşlukların analizi yapılmıştır [15]. 
 
Bu çalışmada temel bir döner-sabit boşlukta parametrik çalışma yapılacaktır. Altı farklı giriş açısı 
değeri ile HAD analizleri gerçekleştirilecektir. Sonuçlar; döngü oranı (β) değerinin yanı sıra merkez 
döngü bölgesinin büyüklüğü, giriş-çıkış toplam basınç artışı ve tersine akışın etkisi açısından 
değerlendirilecek ve optimum giriş açısı değeri belirlenecektir.  
 
 
 
 
2. YÖNTEM ve ANALİZ MODELİ 
 
Literatür özetinde verildiği şekilde döner boşluklarda belli akış yapıları gözlemlenmektedir. Şekil 1. de 
bu yapılar görülmektedir. 
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Şekil 1. Eksenel girişli, radyal çıkışlı dönen boşluk için karakteristik akım çizgileri. 
 
 
Eksenel girişli boşlukta akışın önemli bir kısmı karşıdaki diske çarpıp, merkezden dışa doğru duvar jeti 
şeklinde hareket eder. Duvar jeti ekman tipi tabakayı besler ve belirli bir yarıçapta jetin bir kısmı 
ayrılarak tekrar merkeze doğru döner. Merkeze doğru dönen duvar jeti kaynak bölgesinden geçerek 
karşıdaki diskin ekman tipi tabakasını besler. Ardından oluşan iki ekman tabakası toplanma 
bölgesinde birleşerek tepedeki (uç bölgesi) açıklıktan boşluğu terk eder. Boşluktaki akışkan yapıları 
boşluğun performansını doğrudan etkilemektedir. Örneğin türbin boşluğunda yüksek basınçlı, düşük 
sıcaklıklı hava beslenmekte ve daha sonra yüksek sıcaklıklı, düşük basınçlı ana akışa tahliye 
olmaktadır. Uygulamadaki farklılıkların performansı nasıl etkilediği aşağıda listelenmiştir: 
 

1. Boşluğa yeterli soğuk hava debisi gönderilmediğinde (basınçlandırılmadığında) boşluk 
çıkışındaki yüksek sıcaklıklı akışın tersine akış ile boşluğa dolması. 

2. Girişten sağlanan hava debisinin karşıdaki dönen diske çarpmayarak, daha geç bir yarıçapta 
yüzeye yapışması, dolayısıyla toplam basınç farkındaki artışın düşük olması sebebiyle 
çıkıştan sıcak hava girişi gerçekleşmesi. 

3. Merkez döngü bölgesinin büyük olması sebebiyle boşluk içindeki hareketsiz havanın sürtünme 
ısınması (windage heating) etkisiyle ısınarak yüksek sıcaklığa ulaşması. 

 
Bunlara ek olarak, gaz türbinli motorlarda ana akış yolunda dönen kanatçıklar sayesinde akıştan iş 
alındığı ya da motorun iç bölgelerini soğutmak/ basınçlandırmak amacıyla taşınan havanın şaft, 
rulman gibi dönen aksamla temas halinde olduğu düşünüldüğünde havanın diğer yönlerde (özellikle 
teğetsel) hızının olduğu da bilinmektedir. 
 
Akışkanın teğetsel hızı sadece dönen duvardan sağlanmayıp giriş şartlarıyla da tanımlandığından, 
döngü oranı (β) değerleriyle boşluğun verimi hakkında bulgular elde edilebilecektir. 
 

  (1) 
 
(1) denklemine göre döngü oranı; teğetsel hızın, dönüş hızı ve yarıçapa bölümüyle elde edilmektedir. 
Boşlukta temel amaç giren akışkanı basınçlandırarak çıkışa ulaştırmak olduğu için akışkanın radyal 
hareketi dışındaki hareket çeşitlerine (dönme vs. etkiler) harcanan enerji minimize edilmelidir. Yani β 
ne kadar küçükse akışkanın dönüş hızını arttıran enerji o kadar küçüktür. Şekil 2. de, β değerinin 
Batchelor ve Stewartson’un önerdiği gibi sıfırla bir arasında değiştiği gösterilmiştir [5]. Dönen yüzey 
üzerinde 1 değerine, sabit yüzey üzerinde 0 değerine ulaşmaktadır. 
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Şekil 2. Batchelor (solda) ve Stewartson (sağda) teğetsel hız profilleri [5]. 
 
 
2.1. Analiz modeli 
 
Dönen boşluk fenomeninin parametrik analizleri için küçük bir turbojet motorun türbin boşluğu esas 
alınarak geometrik basitleştirmeler ile model hazırlanmıştır. Buradaki amaç gerçek geometride 
yapılacak analizler öncesinde etkili parametrelerin belirlenip, tüm parametrelerin test edilmesiyle 
optimum modelin seçiminde hızlı yol almaktır. Buna göre hazırlanan geometri Şekil 3. de gösterilmiştir. 
 

                
 

Şekil 3. Çalışmada kullanılan döner-sabit boşluk geometrisi. 
 
 
HAD analizlerinde kullanılacak ağ yapısı ve türbülans modelinin belirlenebilmesi için çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Spalart-Allmaras, realizable k-ɛ ve SST k-ω modelleri kullanılmıştır. 
Türbülans modellerine uygun ağ yapısı da oluşturulduğundan ağ yapısından bağımsızlık da 
değerlendirilmiştir. Realizable k-ɛ ve SST k-ω için ağ yapısı sınır tabaka bölgesine ve geçiş 
bölgelerine (girişten boşluğa karışma ve boşluktan çıkışa ayrılma) dikkat edilerek oluşturulmuştur. 
Duvarda ilk eleman boyu 1 µm olacak biçimde ayarlanmıştır. Temel amaç y+ değerinin bir değeri 
civarında elde edilmesini sağlamaktır. Ağ yapısında yaklaşık olarak 180000 prizmatik eleman 
bulunmaktadır. Spalart-Allmaras modeli için ise y+ değerinin 40 ve üstünde tutulması amaçlanmış ve 
sınır tabaka ağı oluşturulmamıştır (ilk eleman boyu 0.125 mm). Toplam eleman sayısı 2600’dür. 
Sırasıyla ağ yapıları Şekil 4. de gösterilmiştir. HAD analizi sınır şartları; giriş toplam basıncı 329 kPa, 
giriş sıcaklığı 300 K, çıkış toplam basıncı 243 kPa, çıkış sıcaklığı ise 1200 K şeklindedir. Duvar dönüş 
hızı ise 10471 rad/s kullanılmıştır. 
 
Analizler sonucunda iki farklı ağ yapısı ve üç farklı türbülans modeli sonuçları arasında ihmal edilebilir 
farklar gözlemlenmiştir. Buna göre en yüksek basınç ve en yüksek sıcaklık değerlerindeki değişim 
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sırasıyla %1.6 ve % 1.5’dir. Sıcaklık değerleri karşılaştırması Şekil 5. de gösterilmiştir. Buna göre en 
yüksek sıcaklıkta fark ihmal edilebilir olsa da yoğun ağ yapısının genel dağılımda daha iyi çözünürlük 
sağladığı görülmüştür. Diğer taraftan realizable k-ɛ çözüm süresi bakımından SST k-ω’a göre daha 
üstündür. Bu sebeple tüm analizlerin realizable k-ɛ türbülans modeli ve yoğun ağ yapısı ile 
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 
 

                
 

Şekil 4. Döner-Sabit boşluk ağ yapısı (yoğun solda, kaba sağda). 
 
 

 
 

Şekil 5. Farklı türbülans modelleri ve ağ yapılarına göre sıcaklık dağılımları (K) (solda Spalart-
Allmaras, ortada realizable k-ɛ ve sağda SST k-ω) 

 
 
Havanın farklı giriş açılarıyla (farklı teğetsel hız değerleri) girmesinin boşluk performansına nasıl etki 
ettiğini belirleyebilmek amacıyla üç farklı giriş açısı değeri (10°, 20°, 30°) ile analiz yapılmıştır. Bunlara 
ek olarak giriş yapan akışkanın teğetsel hızı negatif ve pozitif tanımlanarak dönüş yönünde veya 
dönüş yönünün tersine girdiğinde nelerin değiştiği de incelenmiştir. Analizlerin yakınsaması çıkıştaki 
kütlesel debi değeri üzerinden de kontrol edilmiş, stabil duruma gelmesiyle yinelemeler 
durdurulmuştur. 
 

 Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu 
 



  ____________________  1314  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

3. BULGULAR 
 
HAD analizi sonuçlarına göre giriş açısı olmadan çözdürülen konfigürasyonun basınç, sıcaklık 
dağılımları Şekil 6. da; akım çizgileri gösterimi ise Şekil 7. de verilmiştir. 
 

           
 

Şekil 6. Giriş açısı olmadan boşluk içinde basınç ve sıcaklık dağılımı 

 
 

Şekil 7. Giriş açısı olmadan boşluk içinde akım çizgileri. 
 
Buna göre Şekil 6. da 228.8 kPa ile 314.9 kPa arasında basınç değerleri görülmüştür. Akışkanın 
boşluğa girişinden sonra hızı ve dönmenin etkisiyle duvara yapışmış ve bu sebeple girişin olduğu 
köşede düşük basınçlı durgun bölge oluşmuştur. Akışkanın karşı duvara çarptığı bölümde ise yüksek 
basınç gözlemlenmiştir. Sıcaklık dağılımında ise boşluğa giren soğuk akışkanın dönen duvarla 
beraber ısınması gözlemlenebilmektedir. Temel amacın, boşluğu yüksek sıcaklıklı ana akıştan 
korumak olduğu düşünüldüğünde gözlemlenen değerlerin hayli düşük olduğu belirlenmiştir. Şekil 7. de 
boşluk içindeki merkez döngü görülmekte, bu büyük ve düşük hızlı kütlenin aksine duvar boyunca 
hızlanan akışkan incelenebilmektedir. 
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Giriş açısı parametresi analizleri sonucunda altı farklı durum için basınç, sıcaklık ve akışkan hızları 
değerlendirilip temel alınan sıfır giriş açılı (eksenel giriş) analiz ile karşılaştırıldıklarında elde edilen 
bulgular Tablo 1. de verilmiştir. 
 
 
Tablo 1. Giriş açısı değerleri için sıcaklık ve basınç karşılaştırması 
 

 Sıfır giriş açılı analize göre değişim 
Giriş Açısı Sıcaklık (K) Basınç (kPa) Çıkış Durgun Basınç (kPa) 

+10 -%0.88 -%0.95 -%0.36 
-10 %0.88 %0.95 %0.36 
+20 -%2.04 %0.5 -%4.29 
-20 %2.04 %4.76 -%1.79 
+30 -%3.22 -%7.94 -%8.93 
-30 %2.63 %1.59 %1.79 

 
Şekil 8. de dönüş yönünün tersine 20° (-20°) ile giren akışkan için boşluk içi basınç ve sıcaklık 
dağılımları gösterilmiştir. Bu değerlere göre çıkış durgun basıncının en yüksek olduğu -30° giriş 
durumunda en fazla basınçlandırma gerçekleşeceğinden boşluk içi sıcaklığın da en düşük olması 
beklenmektedir. Aksine bu durumda boşluk içi sıcaklık değeri daha da artmış ve beklentilerin dışına 
çıkmıştır. Bu sebeple döngü oranı incelenmesi ile efektif giriş açısına karar verilecektir. 

 

      
 

Şekil 8. Dönüş yönü tersinde 20° (-20°) için basınç ve sıcaklık dağılımları. 
 
 

Şekil 9. da sıfır giriş açılı analiz için β dağılımı görülmektedir. Bu analiz için giriş bölgesinde 0.35 β 
değerleri görülürken, üst bölgede özellikle dönen yüzeye yakın sağ üst köşede 0.1 seviyelerine 
düşmektedir. Bu da köşe bölgesinde mevcut enerjinin akışkanı döndürmek yerine toplam basıncını 
arttırmakta kullanıldığına işaret etmektedir. 
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Şekil 9. Sıfır giriş açılı analiz için döngü oranı (β) dağılımı. 
 
 
Dönüş yönünde açı verilen analizler için β dağılımı eksenel giriş analiz sonuçlarına benzemektedir. 
10° için giriş bölgesindeki değerler 0.5 seviyelerindedir, üst sol köşede 0.1 β değerine sahip olan bölge 
büyümüştür. 20° için ise giriş bölgesi 0.8 seviyesindedir. 0.1 olan bölge 10°’ye göre küçülse de 
eksenel girişli analizde elde edilen bölgeden büyüktür. Şekil 10. da 30°’ye bakıldığında, β değerlerinin 
1’in üstüne çıktığı gözlemlenmiştir. Buna göre akışkan dönen yüzeyden daha hızlı bir şekilde 
dönmektedir ve bu da çok verimsiz bir sisteme yani akışkanın dönen duvara enerji aktardığı bir 
duruma işaret etmektedir. Bunlara ek olarak 0.1 β değerine sahip bölge de çok küçülmüştür. 
 
Dönüş yönünün tersine açı verildiğinde ise negatif β değerleri görülmeye başlanmaktadır. Bu durumda 
da 0 ve sıfıra yakın değerlere sahip bölgelerin büyüklüğü daha verimli boşluğun belirlenmesine 
yardımcı olacaktır. Bu analiz modellerinde boşluk içinde ağırlıklı olarak sıfıra yakın değerler 
görülmekle birlikte, girişin olduğu alt bölgede mininum değerler elde edilmiştir. -10°’de minimum β 
değeri 0.35’e düşmüş, Şekil 11. de gösterilen -20°’de ise 0.65 seviyelerinde görülmüştür. -20°’de 
boşluğa giren akışkanın dönen yüzeye daha geç yapışmasından kaynaklı bu bölge ile dönen duvar 
arasında kalan kısımda boşluğun en düşük değerleri elde edilmiştir. -30°’de de -20°’deki gibi boşluk 
genelinde β değerleri 0 seviyesindeyken minimum değer 0,95’e kadar çıkmıştır. Yani teğetsel hız 
olarak dönen duvarla beraber hareket eden akışkanın sahip olduğu hızın ters yönde iki katına sahip 
olunmaktadır. Bu da yine fazla enerji kaybına neden olmaktadır. 
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Şekil 10. Dönüş yönünde 30° giriş açısı için β dağılımı. 
 

 
 

Şekil 11. Dönüş yönünün tersine 20° giriş açısı için β dağılımı. 
 

Sonuç olarak, farklı giriş açılarında çıkış toplam basınç değerleri çok yakın sonuçlar verse de, döngü 
oranı açısından bakıldığında daha net ayrım yapılabilmektedir. Dönüş yönünün tersine verilen açılarda 
sıfır değerine sahip bölgeler daha çok yer kaplamaktadır. -20° giriş açısında sıfır değerine yakın β 
değerlerinin diğer analizlere göre boşluk içinde daha geniş alanda yer alması sebebiyle, optimum giriş 
açısı olarak -20° seçilmiştir. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Mevcut çalışmada gaz türbinli motorlarda tasarım öngörüsünü daha iyi yapabilmek ve mevcut 
tasarımların nasıl iyileştirilebileceğini belirlemek amaçlı inceleme ve analizler yürütülmüştür. Bu 
amaçla motor performansına etkisi olduğu bilinen ve oldukça karmaşık akış yapısına sahip olan bir 
dönen-sabit türbin boşluğu incelenmiştir. İlk olarak türbin boşluğunda temel değerlendirme kriterleri 
olarak çıkış durgun basınç değeri, boşluk içi gaz sıcaklığı değerleri ve merkez döngünün 
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büyüklüğü/sayısı incelenmiştir. Temelde geometrik ya da giriş/çıkış basınç değerleri açısından bu 
sonuçlar fikir verse de çalışılan bölgenin dönen bileşenlerden oluşması sebebiyle döngü oranı ile daha 
anlamlı veriler elde edileceği belirlenmiştir. Yapılan çalışmada dönüş yönünün tersine 20° açıyla giren 
akışkanın boşluk içinde daha verimli bir sistem oluşturduğu gözlemlenmiştir. 
 
Bu sonuçlara göre gaz türbinli motorlarda soğutucu/basınçlandırıcı akışkanın diğer dönen bölgelerden 
gelmesinden dolayı sadece eksenel hızla gelmediği değerlendirildiğinde, dönen duvarlarla olan 
etkileşimi de göz önüne alınarak tasarım yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Motorlarda hava 
dönüş etkisinin azaltılıp arttırılması için ön döndürücü benzeri yapılar kullanılmakta, bu sayede 
kullanılan havadan maksimum verim elde edilmesi sağlanmaktadır. 
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