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ŞEHİRLER ARASI YOLCU OTOBÜSÜ ÖN CAM HAVA 
ÜFLEME KANALININ OPTİMİZE EDİLMESİ

ÖZET
Bu çalışmada, Anadolu ISUZU tarafından geliştirilen bir şehirler arası yolcu taşıma otobüsünün, ön 
cam buğu çözme performansının arttırılması amaçlanmıştır. Çalışmada bilgisayar ortamında yapılan 
HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizi ile gerçek araç üzerinde soğuk oda laboratuvarın-
da yapılan test karşılaştırılmıştır. HAD analizi aşamasında, buğu çözme problemi modellemesi için 
damla ve film modeli olmak üzere iki farklı metot denenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, ön cam 
üzerinde bulunan buğu tabakasının 6 dakika sonunda tamamen çözüldüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca 
HAD analizinde kullanılan damla modeli metodunun, film modeli metodundan daha iyi sonuçlar ver-
diği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yolcu otobüsü, ön cam, buğu, HAD

ABSTRACT
In this study, the goal is to improve the performance of demisting system of a  coach bus developed 
by Anadolu ISUZU. CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis which performed in the computer 
environment are compared with the actual vehicle demisting performance tests performed in the cold 
room laboratory. Two different methods, drop and film models,  have been tried in the CFD analysis 
phase to solve the demisting problem. As a result of this study, it is observed that the mist layer is 
completely dissolved on the windshield at the end of 6 minutes. Also it is observed that the drop model 
method used in the CFD analysis gives better results than film model method. 
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1. GİRİŞ

Genellikle sıfır derece sıcaklık civarında, otobüslerin 
ön ve yan camlarında oluşan buğu tabakası, üretici 
firma ve tasarım mühendisleri için çözülmesi gere-

ken önemli sorunların başında gelmektedir. Zira sürüş güven-
liğinin en önemli parametrelerinden biri, ön ve yan camlarda 
görüş yeterliliğinin sağlanmasıdır. Bu makale, otobüs ön ca-
mında oluşabilecek buğu tabakasının çözülmesinde kullanı-
lan, araç içi ön cam üfleme hava kanalının optimize edilmesi 
çalışmasını kapsamaktadır. Optimizasyon çalışmalarını de-
neme-yanılma yöntemiyle yapıp maliyet oluşturmak yerine, 
bu çalışmaların bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi amaç-
lanmıştır. Bu amaçla, hava kanalı matematik modeli üzerinde 
gerçekleştirilen HAD analizleri, gerçek araç üzerinde soğuk 
oda laboratuvarında uygulanan testlerle doğrulanmıştır. Test-
ler, soğuk odada tam ölçekli bir otobüs üzerinde, buğulanma 
koşulları sağlanarak yapılmış ve hava kanalından çıkan hava-
nın ön cam buğusunu çözmesi dakika dakika fotoğraflanarak 
gözlemlenmiştir.

2. ÖN CAM BUĞU BUZ ÇÖZME 
STANDARTLARI

2.1 Avrupa Birliği Standardı, 78/317/EEC 1     

İlgili Avrupa Birliği standardında, şoför önünde kalan dik-
dörtgen bölge “A” bölgesi, camın kalan diğer tüm kısımları 
da “B” bölgesi olarak adlandırılır.  Defroster açıldıktan 20 da-
kika sonra, “A” bölgesi içinde bulunan buz tabakasının %80’i 
açılmış olmalıdır. 25. dakikadan sonra yolcu bölgesinin % 
80'i buzdan arınmış olmalıdır. 40 dakika sonunda ise “B” böl-
gesinin %95'i buzdan arındırılmış olmalıdır.

2.2 ABD Standardı, SAE J3812

İlgili ABD standardında, şoför önünde kalan dikdörtgen bölge 

“C” bölgesi, camın kalan diğer tüm kısımları da “A” bölgesi 
olarak adlandırılır.  Tek kat cam kullanılması durumunda, def-
roster açıldıktan 30 dakika sonra, “C” bölgesi içinde bulunan 
buz tabakasının %99'u ve “A” bölgesi içinde kalan buz taba-
kasının % 80'i açılmış olmalıdır. Çift cam kullanılması duru-
munda ise, defroster açıldıktan 30 dakika sonra, “C” bölgesi 
içinde bulunan buz tabakasının %84'ü ve “A” bölgesi içinde 
kalan buz tabakasının % 65'i açılmış olmalıdır.

İlgili standartlardan yararlanılarak, otobüs ön camı için, bu-
ğulanma esnasında öncelikli açılması gereken bölgeler belir-
lenmiştir.1. Bölge öncelikli açılması gereken alan, 2. Bölge, 
2.öncelikli açılması gereken alandır.

3. METODOLOJİ

Çalışmanın ilk aşamasında daha önceki proje tecrübeleri göz 
önünde bulundurularak bir başlangıç hava kanalı oluşturul-

Sürücü tarafı

Şekil 2. SAE J381, Buz-Buğu Çözme Standardı Tanımlanmış Cam Alanı

Sürücü

Dış aynalarDış aynalar

Şekil 3. Otobüs Ön Cam Öncelik Alanları

Sürücü tarafı Yolcu tarafı

Ön cam
Şekil 1. 78/317 EEC, Buz-Buğu Çözme Standardı 
Tanımlanmış Cam Alanı

A
B

1 “On the approximation of the laws of the member states relating to the defrosting and demisting systems of glazed surfaces of motor vehicles, Council Directive 78/317/EEC of 21 
December 1977,” Official Journal, L 081, 28/03/1978, pp.27-48

2 “ Surface vehicle recommended practice, windshield defrosting systems test procedure and performance requirements, trucks, buses and multipurpose vehicles,” SAE J381, Review, 
September 2000
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hesap yüzeyinden oluşan zamana bağlı probleme, sınır koşulu 
olarak atanabileceği yaklaşımı değerlendirilmiştir.

Çalışmada izlenen yöntem sırası aşağıdaki gibidir;
	 Optimum defroster geometrisinin seçilmesi,
		 Seçilen geometri ile cam hesap hacmini de içeren konjuge 

ısı transfer probleminin çözümü,
		 Gerekli sonuçların dışarı aktarılması,
		 2 boyutlu yüzeyde zamana bağlı buharlaşma probleminin 

çözülmesi.

Çalışmanın numerik analiz safhalarında, ANSYS CFX ticari 
yazılımı kullanılmıştır.

3.2.2 Defroster Kanalı Optimizasyon Analizi (Hava Hızı 
Analizi)

Kabul edilebileceği üzere taşıtların buğu çözme sisteminin 
başarısında, buğunun çözülme hızı kadar, çözülmenin başla-
dığı bölge de sürücü görüşünü arttırmak adına önem taşımak-
tadır. Özellikle büyük araçlarda yaygın kullanılan defroster 
kanallarında, sıcak hava önce bir toplama haznesine alınıp, bu 
hazneye açılan nozullar yardımıyla akış, cam yüzeye yönlen-
dirilmektedir. Bu tip bir konstrüksüyonun yaratabileceği olası 
sorunlardan biri; hazneye doldurulan havanın, giriş kanalına 
yakın konumlandırılan nozuldan beklenenden daha yüksek 
debide tahliye olmasıdır. Bu durumun etkilerini azaltmak 
amacıyla, yukarıda tanımlanan pozisyona uyan orta nozulun 
debisini azaltacak ve sürücü önü nozuluna daha çok hava 
yönlenmesini sağlayacak bir konstrüktif önleme gidilmiştir. 
Konstrüktif düzenlemenin yapıldığı defroster kanalı ile ilk ta-
sarım defroster kanalı, kabin çözüm hacmini de içine alacak 
bir HAD analiziyle karşılaştırılmış, nozul çıkış hızları yönün-
den olumlu olan yapı için ısı transferini ve cam hesap hacmini 
de içeren analize geçilmiştir.

Akışa Ait Hareket Denklemleri ve Türbülans Modeli

HAD ile çözüm için tek fazlı üç boyutlu, sıkıştırılamaz, tür-
bülanslı viskoz akışkan modeli kullanılmıştır. Model, çalkan-
tı viskozitesini içeren Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes 
denklemlerine dayanmaktadır;

U akışkan hız vektörü, ρ akışkan yoğunluğu, p' basınç, μ vis-
kozite, ρu⊗u Reynolds gerilmeleri olmak üzere,

Süreklilik Denklemi ; ∇.(ρU)=0	 			 	 										(1)

Momentum Denklemi;

∇.(ρ	U⊗U)=-∇p'+∇.(μ(∇U+∇UT)	-	ρu⊗u	 	         (2)

Çözümde momentum denklemine ait  ρu⊗u  Reynolds ge-
rilmeleri bileşeninin  çözümünde Mender’in (1994) duvara 
uzak bölgelerde k-ε, yakın bölgelerde  k-ω modelini kullanan,  
Shear Stress Transport  (SST) türbülans modeli kullanılmıştır. 
Buna göre k türbülans kinetik enerjisi, ω türbülans frekansı 
olmak üzere;

muştur. Bundan sonraki aşamada bu model üzerinde HAD 
analizleri gerçekleştirilmiş, akış çizgileri incelenmiştir. Cam 
üzerinde istenen hava akışını elde edebilmek için, hava kanalı 
geometrisi optimize edilmiş ve HAD analizi tekrar koşturul-
muştur. Elde edilen sonuçların tatmin edici bulunması üzerine, 
optimize edilmiş hava kanalı datası gerçek ürüne yansıtılmış-
tır. Çalışmanın son adımında ise, nihai ürün gerçek çalışma 
koşullarında, soğuk odada ilgili standartlara göre test edilmiş 
ve sonuçlar, HAD analizi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 

3.1 Başlangıç Datası Oluşturma

Çalışmanın ilk aşamasında kullanılacak olan ön cam üfleme 
hava kanalı datası, CATIA V5 R19 ticari yazılımı kullanıla-
rak tasarlanmıştır. 

3.2 HAD Analizleri

3.2.1 Giriş

Araçlarda ön camda oluşan buğu tabakasının buharlaştırma 
yoluyla temizlenmesi, kabin içi 3 boyutlu akış, sıcaklık da-
ğılımı, ısıl denge, buharlaşma kütle dengesi, bağıl nem, cam 
yüzeyindeki basınç dağılımı, zaman gibi birçok farklı para-
metrenin etkin olduğu karmaşık bir etkileşim problemidir.

Bu sebeple söz konusu problemin toplu halde hesaplamalı 
akışkanlar dinamiğiyle etkin bir çözümü mümkün olması-
na karşın, zaman ve bilgisayar kaynağı maliyeti yönünden 
efektif olmayabilmektedir. Buna karşın uygun yaklaşımlarla 
tüm problemin tek bir numerik analizde çözülmesi yerine, 
alt bileşenlerin birbirleriyle etkileşimleri ve gerekli sınır 
koşulu eşleştirmelerle çok daha pratik bir çözüm elde edi-
lebilir. 

Yapılan benzer çalışmalar [1] ve proje konusu araç için ya-
pılan defroster kanalı iyileştirme çalışmaları göstermiştir ki, 
kabin içerisinde zamana bağlı akış değişimleri ön camdan 
uzak bölgelerde gerçekleşmiş, nozul çıkışlarındaki hız dal-
galanmaları ise ihmal edilebilir düzeydedir. Buradan hareket-
le, bu çalışmada, buğunun ön camdan buharlaşarak uzaklaş-
ma süreci tamamen zamana bağlı bir durumken, kabin içi akış 
ve sıcaklık dengesi için sanki kararlı (quasi steady) rejim ka-
bulü yapılabileceği ve kararlı rejim sonuçlarının, sadece cam 

	 	 	 	 	 	       (3)

            (4)

F1 burada karışım fonksiyonu olup, SST modelinin duvara ya-
kın bölgelerde k-ω , uzak bölgelerde ise k-ε modeli gibi dav-
ranmasını sağlamaktadır.

Sınır Koşulları 

Analiz sonucunda, defroster kanalına kolayca uygulanabile-
cek kanatçıklar yardımıyla, toplam debide kayıp olmaksızın,  
kabin içerisine gönderilen debi miktarının orta nozulda (No-
zul 4)  azaltılarak, görüş açısı yönünden kritik öneme sahip 
diğer nozullarda arttırılabileceği görülmüştür. 

Buradan hareketle test aracı ve buğu çözme analizinde kulla-
nılacak yapıda, değişiklik yapılmış defroster kanalı geometri-
sinin kullanılmasına karar verilmiştir.

3.2.3 Kararlı Rejim Isı Transferi, Akış ve Sıcaklık Dağılımı 
Analizi

Kabin içi akışın numerik çözümü ve ön cam bölgesindeki 
konjuge ısı transferinin çözümü için, ön cam, kabin ön böl-
gesi, defroster kanalı modellenmiş, sayısal ağ oluşturulmuş 
ve kararlı rejim çözümü elde edilerek ve gerekli veriler iki 
boyutlu çözüm için sınır koşulları olarak tanımlanmak üzere 
dışarı aktarılmıştır.

3

. ( ) . ýt
k

k

u Uk  = k  + P  k
  

∇ ρ ∇ µ + ∇ − β ρ ω  σ   

Türbülans modeli Shear Stress Transport
Kabin arka bölgesi Opening sınır koşulu,  0 Pa
Akışkan Hava,   25 °C

Fan debisi
Fan eğrisinden elde edilmiş
Giriş basıncının giriş hızına
göre ikinci dereceden fonksiyonu

Toplam eleman 
sayısı

12.456.408
(Başlangıç tasarımı)

13.222.494 
(İyileştirilmiş 
tasarım)

Tablo 1. Sınır Koşulları Tablosu

Hava giriş bölgesi

Hava çıkış mozulları

Şekil 4. Ön Cam Hava Üfleme Kanalı 3D CATIA Modeli

Şekil 5. Başlangıç Tasarımı, Defroster Hesap Hacmi

Şekil 6. İyileştirilimiş Tasarım, Defroster Hesap Hacmi

Şekil 7. Nozul Numaralandırma

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Başlangıç 

Tasarım
0.0201 0.0202 0.0186 0.0242 0.0198 0.0188 0.0184

İyileştirilmiş 

Tasarım
0.0214 0.0212 0.0200 0.0205 0.0208 0.0198 0.0193

Tablo 2. Ortalama Nozul Kütlesel Debileri [kgs-1]

Şekil 8. Cam Yüzeyi Yakınında Hız Dağılımı (a) İyileştirilmiş 
Tasarım (b) Başlangıç Tasarımı

(a) (b)
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Sınır Koşulları 3.3 Su Tabakası Buharlaşma Probleminin Çözümü 

Cam yüzeyde yoğuşan suyun buharlaşmasının çözümünde 3 
boyutlu akış ve sıcaklık çözümünden gelecek doğru veriler 
kadar, buğu taneciğinin fiziksel yapısının doğru tanımlanması 
da kritik bir öneme sahiptir. Literatürdeki birçok çalışmada 
buğu tabakası, film yapısıyla modellenmiş olmasına karşın, 
bazı makro fotoğraflarda da görülebileceği gibi, gerçekte sıkı 
düzende dizilmiş kesik küre geometrisine sahiptirler.

Isıtılmış yüzeylerdeki su damlacıklarını gözleyen deneysel 
çalışmalarda [1], damlacık geometrisindeki değişimin iki faza 
ayrıldığı görülmüş, birinci fazda tane taban çapı değişmez 
iken, buharlaşma kaynaklı hacim kaybının temas açısında de-
ğişime sebep olduğu, temas açısının kritik değere ulaşmasının 
ardından ise açı kritik değerde sabit kalırken, taneciğin taban 
çapında küçülmenin başladığı gözlenmiştir.

Bu durum, tanecik ile havanın etkileşimde olduğu kubbe ala-
nını ve bu sebeple buharlaşan su miktarını değiştireceğinden, 
isabetli bir çözüm adına durumun numerik olarak da taklit 
edilmesi gerekmektedir. [2]

Tanecik geometrisinin bir tam küre kesiti olduğu kabulü ile,

Tanecik ve hava ara yüz alanı;

Adome= π×( H2+ r2 )                (5)

Tanecik hacmi;

             (6)

Buğu çözümü zamana bağlı bir çözüm gerektirmektedir. An-
cak 3 boyutlu akıştan gelen sınır verileri, dışarıya aktarıla-
rak, çözüm sadece cam yüzeyi üzerinde gerçekleştirilebilir. 
Bu çalışmada, yine ANSYS CFX çözücüsüne ön cam katı bir 
çözüm hacmi olarak tanımlanıp, kütle transferi yazılımın izin 
verdiği ek değişken girdileriyle (additional variable) tanımla-
narak kullanıcı kodu yardımlı bir çözüm sağlanmıştır. Benzer 
şekilde, ilgili koordinatlardan alınan verilerle, yardımcı bir 
yazılım olmaksızın sonlu sayıda koordinat üzerinde özel bir 
kod vasıtasıyla da çözüm sağlanabilir.

Çözümde, buğu taneciğinin yüzey gerilimi ve sürtünmesi 
sayesinde yer çekiminden formunu ve konumunu değiştire-
bilecek düzeyde etkilenmediği, termal direncinin olmadığı, 
sıcaklığının camın kabin iç yüzey sıcaklığıyla dengede oldu-
ğu varsayılmıştır. Yine bu prosedürde buğu tabakası, kabin 
içerisinden dışarıya ısı geçişi için bir ısı emici olarak tanım-
lanmıştır.

h, konvektif ısı transfer katsayısı

Psb, tane sıcaklığındaki doymuş buhar basıncı 

Pso, serbest akış sıcaklığında doymuş buhar basıncı

Pfree, serbest akış basıncı

φ, serbest akış nem

M, moleküler ağırlık

Pr ve Sc sırasıyla, Prandtl Sayısı ve Schmidt Sayısı olmak 
üzere;

             [2]

Birim zaman ve alanda gerçekleşen maksimum buharlaşma 
miktarı;

       [1,2,5]

Her bir tanecikten gerçekleşen birim zamandaki hacim deği-
şimi;

             (damla modeli)        (7) 
      

          (film modeli)         (8)

Damla Modeli İçin Sayısal İşlem Döngüsü:

Vi ,Vi-1, sırasıyla, anlık ve bir önceki hesap adımındaki tanecik 
hacmi olmak üzere;

Vi= Vi-1–∂V            (9)

φ,φkritik, sırasıyla anlık temas açısı, geri çekilme kritik açısı 
olmak üzere;

            (10)

             (11)

Eğer φ > φkritik ise, 

             (12)

Eğer φ < φkritik ise, 

                                         (13)

             (14)

3.4 HAD Çözümünün Deneysel Doğrulaması

Araç buğu testi, iklimlendirilmiş bir test odasında, 0 °C kabin 
dışı ortam sıcaklığında, ısıtılmış araç motoru ile gerçekleşti-
rilmiştir. Aracın tüm kapıları açık ve tüm kaloriferler çalışmaz 

Dış ortam sıcaklığı 0 °C

Cam katı hesap hacmi  
malzeme seçimi

Glass plate

Kabin sıcaklığı 12 °C

Türbülans Modeli
Shear
Stress Transport

Kabin arka bölgesi
Opening sınır koşulu,  0 Pa 
@12 °C

Defroster kanalı giriş sı-
caklığı

50 °C

Akışkan Hava

Ön cam / kabin ara yüzü Konjuge ısı transfer yüzeyi

Diğer yüzeyler Adyabatik

Fan debisi

Fan eğrisinden elde edilmiş, 
giriş basıncının giriş hızına 
göre ikinci dereceden fonk-
siyonu

Toplam eleman sayısı 14.624.098

Tablo 3. Sınır Koşulları Tablosu

Şekil 10. Defroster Kanalı, Sayısal Ağı

Şekil 11. Dışa Aktarılacak, Cam Yüzeyi Serbest Hava Sıcaklığı

Şekil 12. Cam Yüzeyde Buğu Formasyonu, (a) Temsili Görsel
b) Makro Çekim

(a) (b)

Şekil 13. Temas Açısının Zamana Bağlı Değişimi

Şekil 14. Temsili Tanecik Modeli ϕ, Temas Açısı r,
Taban Yarıçapı H, Tane Yüksekliği
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3

2
3 (1 cos ) (2 cos )
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Şekil 9. Nozul  4, Defroster İçi Hız Dağılımı, (a) İyileştirilmiş Tasarım
(b) Başlangıç Tasarımı

(a) (b)
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iken motor suyu öncelikle 65 °C’ye kadar ısıtılmış ardından 
teste başlanmıştır. Testte sadece ön kalorifer açılmış ve kla-
pe konumu ön cama verilmiştir.(Buğu çözme modunda) (Ön 
kalorifer taze hava klapesi açıktır) Motor devri 2000 d/d’dır.
Araç durağan haldedir. Gerekli buğu tabakası soğuk buhar 
makinesi yardımıyla oluşturulmuş ve ardından ön kalorifer 
çalıştırılmıştır. Test süresince HAD analizinde modellenen 
kabin bölgesi sıcaklığı ortalama 12°C, defroster çıkış sıcaklı-
ğı ise 50°C olarak ölçülmüştür.

Konjuge ısı transferi HAD analizinde de test ortamıyla aynı 
sınır koşulları tanımlanmış, gerekli benzeşim sağlanmış ve iki 
boyutlu analiz için gerekli veriler dışa aktarılmıştır. Buna göre 
2 boyutlu, zamana bağlı analizin sınır koşulları ve başlangıç 
kabul değerleri; 

Tfree, Pfree, h  değerleri üç boyutlu akış çözümünden gelmek 
üzere,

φ=0.6 

φ0=90°, φkritik=20°                    [3] [4]

r=0.12 [mm]                  [2]

T0 cam=0 °C olarak belirlenmiştir.

3.4.1 Çözüm Sonuçları ve Değerlendirme
Damla modelinin uygulandığı, damlacık hacminin tüm böl-
gelerde sıfıra yakınsadığı anda sonlandırılan çözümde, buğu 
kaplı alanın 419.saniyede tamamen temizlendiği, aynı alanın, 
film modeli uygulanan, film tabakası yüksekliğinin tüm böl-
gelerde sıfıra yakınsamasıyla sonlandırılan çözümünde ise 
buğu kaplı alanın 632.saniyede temizlendiği görülmüştür.

Damla modeli sonuçları ile test görselleri karşılaştırıldığında, 
buğudan arınmış alanlar arasında dramatik bir benzerlik göze 
çarpmaktadır. Ancak burada test görsellerinin zaman bilgisin-
de yalnızca dakika verisinin olduğu,  bu sebeple zaman eşleş-
tirmelerinde 20-30 saniye aralığında bir hata payı olabileceği 
de göz önüne alınmalıdır.

Film modeline ait açılma tahmini ile damla modelinin tahmini 

arasında 100. saniyedeki yaklaşık 40 saniyelik farkın çözüm 
sonunda yaklaşık 200 saniye aralığına ulaşması ise damlacık 
modelindeki çekilme temas açısı, kritik temas açısı gibi değiş-
kenlere bağlı olarak düzenlenen su-hava temas yüzey alanının 
çözüme etkisi olarak değerlendirilebilir. (EK 1)

SONUÇLAR

Başlangıç defrost kanalı ile başlanan ve gerçekleştirilen CFD 
testleriyle optimize edilen defrost kanalı kullanılan otobüs 
üzerinde uygulanan testler sonucunda, ön cam üzerinde bulu-
nan tüm önem derecesine sahip bölgelerin 6 dakika sonunda 
açıldığı görülmüştür. 

●	 Test sonuçları ile numerik analizden elde edilen, zama-
na karşı buğudan arınmış yüzey alanı karşılaştırmasında, 
damla modeli ile test sonuçlarının film modeline göre 
daha yakın olduğu, ancak yine de değerlerin tam eşleş-
mediği görülmüştür. Söz konusu eş uyum eksikliğinde, 
test koşullarındaki buğu tabakasının bir cihaz yardımıyla 
oluşturulması ve bu sebeple homojen bir tabaka kalınlığı 
değerinin elde edilmesinin zorluğu ve test sırasında alınan 
ölçüm sıklığının az olmasının etkili olduğu düşünülmek-
tedir. Literatürdeki benzer bir çalışmada da bahsi geçen 
durum yine test sonuçlarının lehine gözlenmiştir [2]. Öte 
yandan elde edilen mevcut uyum, tasarım aşamasında hız-
lı ve çoklu revizyonlara ihtiyaç duyulan bir otomotiv kolu 
için kabul edilebilir seviyededir ve metodun, tasarımcıya 
değişen parametreler karşısında, uygulama esnekliği ve 
çözüm hızı yönünden avantaj sağladığı görülmüştür.

● Aynı çözüm metodolojisi, bu uygulamanın tersi yönünde,  
buğuyu oluşturan yoğuşmanın ön tahmininin yapılmasında 
ve numerik ön cam buz çözme analizinde de kullanılabilir.

SEMBOLLER

Adome : su/hava temas alanı [m²]

P : statik basınç [Pa]

Cphava : hava spesifik ısı [kJ/kgK]

r, ri  : damlacık taban yarıçapı [m]

H : damlacık ve film, tabakası yüksekliği [m]

ρ : özkütle [kg/m³]

mbuğu : buharlaşma kütlesel debisi [kg/s]

Vi,V : tanecik hacmi [m³]

Msu,Mhava : su ve hava moleküler  kütle [kg/kmol]

t : zaman [s] 

T : sıcaklık [K]

Pr : hava Prandtl number

Sc : hava Schmidt number

φ : temas açısı 
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120-180 Saniye Aralğnda Açk Alan 167. Saniyede Açk Alan 167. Saniyede Açk Alan

 

  
180-240 Saniye Aralğnda Açk Alan 220. Saniyede Açk Alan 220. Saniyede Açk Alan 

 

 
300-360 Saniye Aralğnda Açk Alan 320. Saniyede Açk Alan 320. Saniyede Açk Alan

EK 1. Test-HAD Sonuçları Karşılaştırması

Şekil 15. Araç İçi Ön Cam Buğulandırma İşlemi

Şekil 16. Buğu Kaplı Alan Oranının Zamana Göre Değişimi


