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ÖZET
Bu çalışmada, kare şeklindeki kapalı bir ortam içerisinde periyodik doğal taşınım sayısal olarak 
incelenmiştir. Isıtılan duvardaki iletim etkisi de analize katılmıştır. Sonlu kalınlığa sahip duvarın 
dış yüzey sıcaklığı periyodik olarak değişmekte ve diğer düşey duvar sabit sıcaklıkta tutulmak-
tadır. Yatay duvarlar adyabatik olarak kabul edilmektedir. Rayleigh sayısı (Ra=105) ve boyutsuz 
periyod (τp=0.1) değerleri sabit alınmış, boyutsuz genlik, A, ısı iletim katsayısı oranı, ks/kf ve 
boyutsuz duvar kalınlığının, l ısı transferi ve faz gecikmesi üzerine etkileri değerlendirilmiştir.
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ABSTRACT
In this study, periodic natural convection in a square enclosure is investigated numerically. Con-
duction in the heated wall is considered. The outer surface of the finite-thickness sidewall is vary-
ing periodically and the other vertical wall is maintained at a constant temperature. The hori-
zontal walls are assumed to be adiabatic. Rayleigh number (Ra=105) and dimensionless period 
(τp=0.1) is held constant. The effects of the dimensionless amplitude, A, the thermal conductivity 
ratio, ks/kf and the dimensionless wall thickness, l on heat transfer and phase lag is considered.
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Variation.
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1. GİRİŞ
Kapalı ortamlarda doğal taşınım; binaların ısıl ta-
sarımı-ısıl konforun sağlanması, güneş kolektörleri, 
elektronik cihazların soğutulması ve ısıl enerji depo-
lama gibi uygulama alanları sebebiyle günümüzde 
araştırmacıların yoğun şekilde ilgilendiği bir konu-
dur.

Kapalı ortamlarda doğal taşınımla ilgili yapılan ça-
lışmalar çoğunlukla sabit sıcaklık/sabit ısı akısı gibi 
daimi sınır koşullarını içermektedir. Bununla birlik-
te günlük hayatta ve uygulamada karşılaşılan birçok 
problem zamana bağlı değişen ısıl sınır koşullarını 
kapsamaktadır. Elektronik cihazların ani şekilde 
enerji ile yüklenmesine bağlı olarak baskı devre 
kartlarının yaydığı ısıdaki ani değişimler, günlük 
sıcaklık değişimlerine bağlı olarak konutların dış 
duvarlarında meydana gelen sıcaklık değişimleri ve 
güneş kolektörleri bu tür uygulamalara örnek olarak 
gösterilebilir.

Literatürde kapalı ortamlarda doğal taşınım üzerine 
yapılan birçok çalışma mevcuttur. Zamana bağlı ça-
lışmalar genellikle düşey duvarları farklı sıcaklıklar-
da tutulan, yatay duvarları yalıtılan kapalı ortamlarda 
doğal taşınım ile ilgilidir. Bu çalışmalarda düşey du-
varlardan birine zamana bağlı değişen/periyodik sı-
caklık ya da ısı akısı sınır koşulu uygulanmaktayken, 
diğer duvar ise genellikle sabit sıcaklık sınır koşulu-
na sahiptir. Kazmierczak ve Chinoda [1], Lakhal vd. 
[2], Oosthuizen [3] bu yüzeydeki periyodik sıcaklık 
değişiminin frekans ve genliğinin ısı transferi üzeri-
ne etkilerini incelemiş, periyodik sıcaklık koşulun-
dan kaynaklanan rezonansın etkisi, Lage ve Bejan 
[4], Kwak ve Hyun [5], Kwak vd. [6], Zhao vd. [7] 
ve Ishida vd. [8] tarafından incelenmiştir. Hidrodina-
mik kararlılık Xia [9] tarafından çalışılmıştır. Kapalı 
ortamın yükseklik/genişlik oranının etkileri Cheikh 
vd. [10] tarafından, kapalı ortamın eğim açısının et-
kileri Kalabin vd. [11, 12] ve Wang vd. [13] tarafın-
dan, ışınımın etkileri El Ayachi vd. [14] tarafından 
incelenmiştir. Ayrıca, Antohe ve Lage [15] gözenekli 
ortamda, Ghasemi ve Aminossadati [16] içerisinde 
nano akışkan bulunan bir kapalı ortamda periyodik 
doğal taşınımı incelemişlerdir. Nithyadevi vd. [17] 
yan duvarlarından ayrık şekilde ısıtılan kapalı ortam-

da suyun yoğunluğunun en yüksek olduğu noktada, 
yoğunluk değişiminin periyodik doğal taşınıma et-
kilerini araştırmışlardır. Ayrıca Lakhal vd. [2] taba-
nından ayrık şekilde ısıtılan kapalı ortamda laminer 
doğal taşınımı incelemişlerdir.

Literatürdeki birçok çalışmada, periyodik doğal taşı-
nımda, sonlu kalınlığa sahip duvarın ısı iletimi etkisi 
ihmal edilmiştir. Chung vd. [18] periyodik ve peri-
yodik olmayan sıcaklık koşullarında doğal taşınımı, 
duvar ısı iletimini de dikkate alarak sayısal olarak in-
celemişlerdir. Farklı frekans değerleri için duvardaki 
iletimin, rezonans frekansındaki gecikmeye etkisini 
belirlemişlerdir. Zhang vd. [19], eğik bir kapalı or-
tam içerisindeki doğal taşınımda, duvarların ısı ile-
tim ve ısıl yayılım katsayılarının ısı geçişi üzerindeki 
etkilerini belirlemişlerdir.

Bu çalışmanın amacı ise Rayleigh sayısı ve boyutsuz 
periyodun sabit; boyutsuz genliğin ise farklı değer-
lerinde, duvar ve akışkanın ısı iletim katsayısı oranı, 
ks/kf ve boyutsuz duvar kalınlığının, Lw/L kapalı or-
tam içerisindeki ısı transferi ve faz gecikmesi üzerine 
etkilerini incelemektir.

2. SAYISAL YÖNTEM
Şekil 1’de, incelenen kapalı ortamın geometrisi ve 
uygulanan sınır koşulları gösterilmektedir. İncelenen 
geometri, sol yüzeyinde sonlu kalınlıkta duvar bulu-
nan kare şeklindeki kapalı ortamdır. Kapalı ortamın 
yatay duvarları iyi derecede yalıtılmış olup, sağ dü-
şey duvar sabit sıcaklıkta tutulmaktadır. Sonlu kalın-
lığa sahip duvarın dış yüzey sıcaklığı ise periyodik 
olarak değişmektedir. Dış yüzeyin sıcaklık profili 
Th = T̄h + asin 2πƒt olup, T̄h ortalama duvar sıcak-
lığını, a sıcaklık değişiminin genliğini, f ise frekansı 
temsil etmektedir. T̄h ortalama duvar sıcaklığı, soğuk 
duvarın sıcaklığından her zaman yüksektir. İş akışka-
nı olarak hava kullanılmaktadır.

Akımın 2 boyutlu ve laminer olduğu kabul edilmiştir. 
Akışkan sıkıştırılamaz olup, düşey momentum denk-
leminde akışkanın yoğunluk dışındaki termofiziksel 
özelliklerinin sıcaklıkla değişmediğini varsayan Bo-
ussinesq yaklaşımını içeren Navier Stokes ve enerji 
denklemleri aşağıdaki şekilde verilmiştir:

a  l
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 ∂u      ∂v
—– + —– = 0                   (1)
 ∂x      ∂y

 ∂u         ∂u        ∂u         ∂p           ∂2u      ∂2u  —– + u—– + ν—– = – —– + υ(—— + ——)      (2)
 ∂t         ∂x        ∂y          ∂x           ∂x2      ∂y2

 ∂ν      ∂ν      ∂ν        ∂p        ∂2ν     ∂2ν  —–+u—–+ν—– = – —–+υ(——+——)+gβ(T–T0) (3)
 ∂t       ∂x      ∂y        ∂y        ∂x2     ∂y2

 ∂T        ∂T        ∂T              ∂2T       ∂2T  —– + u—– + ν—– = – α
ƒ(—— + ——)               (4)

 ∂t         ∂x        ∂y               ∂x2       ∂y2

Duvar içerisinde:

 ∂T            ∂2T       ∂2T  —–  – αs(—— + ——)                        (5)
 ∂t              ∂x2       ∂y2

Denklemleri boyutsuzlaştırmada kullanılan boyutsuz 
parametreler şu şekildedir:

        x           y              u                ν              T – TcX = — , Y = — , U = —— , V = —— , θ = ———,               
        H           H           α/H            α/H          T̄h – Tc     

       αt              pH2                α                 υ
τ = —–,    P = ——,   A = ——––,   Pr = —,
       H2              ρα             T̄h – Tc                      α

          gβ(T̄h – Tc)H
3

Ra = ——————              (6)
                  υα

Sınır koşulları:

X=0 ve 0<Y<1’de θ= 1+Asin(2πτ/τp) ve U=V=0   (7)

X=1+l ve 0<Y<1’de θ=0 ve U=V=0            (8)

          ∂θ
Y=0 ve 0<X<1+l’de —— = 0 ve U=V=0              (9)
          ∂Y

          ∂θ
Y=1 ve 0<X<1+l’de —— = 0 ve U=V=0             (10)
          ∂Y

Duvar-akışkan ara yüzeyinde ısı akısı ve sıcaklık sü-
rekli olmalıdır:

       ∂θ               ∂θ–ks——|s = –k
ƒ
——|

ƒ                    
(11)

      ∂X               ∂X

Duvar-akışkan ara yüzeyinde yerel Nusselt sayısı:

                      ∂θNu(y,t) = [– ——]
x=l                               

(12)
                      ∂X

Yerel Nusselt sayısının duvar-akışkan ara yüzeyi bo-
yunca integre edilmesiyle elde edilen ortalama Nus-
selt sayısı:

           1  
H

Nuy = — ʃ Nu(y,t)dy            (13)
           H 

0

Şekil 1. Kapalı Ortamın Geometrisi ve Kullanılan Sınır Koşulları
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Yerel Nusselt sayısının bir periyod boyunca integre 
edilmesiyle elde edilen zaman ortalamalı yerel Nus-
selt sayısı:

           1 
τ+τp

Nut = — ʃ Nu(y,t)dt            (14)           τp 
τ

Boyutsuz genlik, periyod ve frekans sırasıyla A , τp 
ve F ile gösterilmektedir. T0 referans sıcaklık olup, 
T0 = (T̄h + Tc)/2 şeklinde hesaplanmaktadır. Duvar ve 
akışkanın ısı iletim katsayısı oranının, ks/kf ısı trans-
feri üzerine etkilerini doğru bir şekilde inceleyebil-
mek amacıyla duvar ve akışkanın ısıl kapasiteleri 
(ρc)s = (ρc)f birbirine eşit kabul edilmiştir.

Navier Stokes ve enerji denklemleri, yukarıda belir-
tilen sınır koşullarıyla birlikte ticari bir hesaplama-
lı akışkanlar dinamiği yazılımı olan ANSYS Fluent 
programı kullanılarak çözülmüştür. Hesaplamalarda 
düşük hızda-sıkıştırılamaz akışlar için geliştirilen 
basınç temelli çözücü kullanılmış olup, momentum 
ve enerji denklemlerinin ayrıklaştırılması, ikin-
ci dereceden akış yönlü fark yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Basınç-hız çiftinin çözümünde 
SIMPLE algoritması kullanılmıştır. Zamana bağlı 
çözümler gerçekleştirilirken zaman adımı için ikinci 
dereceden kapalı yöntem seçilmiştir.

İterasyonlar her zaman adımında, yakınsama kriteri 

sağlanıncaya kadar devam ettirilmiştir. Yakınsama 
kriteri, λ süreklilik ve momentum denklemi için 10-6, 
enerji denklemi için ise 10-12 alınmıştır. φ aşağıdaki 
denklemde fiziksel büyüklüğü sembolize etmektedir.

  ϕyeni – ϕeski|—————| ≤ λ
                   

(15)      ϕyeni  

Çözümlerde, sıcaklık ve yoğunluk değişimlerinin fazla 
olduğu sınırlara yaklaşıldıkça daralan, eş dağılı olma-
yan bir ağ yapısı kullanılmıştır. Ağ yapısından bağımsız 
çözümü elde etmek amacıyla, 60x50’den başlanılarak 
130x120’ye kadar farklı ağ sıklıklarında çözümler ger-
çekleştirilmiştir. Sonuçların 90x80 ağ yapısından daha 
sık ağ yapılarında çok fazla değişmemesinden dolayı, 
l=0,1 iken 90x80 eş dağılı olmayan ağ yapısı, l=0,2 
iken 100x80 eş dağılı olmayan ağ yapısı kullanılmıştır. 
Boyutsuz zaman adımı ise 0,01 olarak alınmıştır.

Yürütülen çalışmanın doğruluğunu göstermek için 
literatür ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Öncelikle, 
bir duvarın sonlu kalınlıkta ve ısı iletiminin dikkate 
alındığı bir kapalı ortam içerisinde daimi doğal taşı-
nımı incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Kaminski ve 
Prakash’ın [20] sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Baş-
ka bir çalışmada ise bir duvarından periyodik sıcak-
lık değişimi uygulanan kapalı ortam için doğrulama 
çalışması yapılmıştır. Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulan 

Tablo 1. Yapılan Çalışma ile Kaminski and Prakash [20] Tarafından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması

Duvar-Akışkan Ara Yüzeyinde Elde Edilen Ortalama Nusselt Sayıları
Gr Kaminski ve Prakash [20] Yapılan Çalışma Hata (%)

103

ks/kf =1 0,87 0,87 0
ks/kf =5 1,02 1,02 0
ks/kf =10 1,04 1,04 0

105

ks/kf =1 2,08 2,09 0,48
ks/kf =5 3,42 3,43 0,29
ks/kf =10 3,72 3,74 0,54

106

ks/kf =1 2,87 2,86 0,34
ks/kf =5 5,89 5,90 0,17
ks/kf =10 6,81 6,82 0,15

Tablo 2. Yapılan Çalışma İle Kazmierczak and Chinoda [1] Tarafından Elde Edilen Sonuçları Karşılaştırılması

Soğuk Yüzeyde Elde Edilen Zaman Ağırlıklı Ortalama Nusselt Sayıları
A τp Ra Kazmierczak ve Chinoda [1] Yapılan Çalışma Hata (%)

0,4 0,01 1,4x105 5,41 5,33 1,50
0,8 0,01 1,4x105 5,58 5,47 2,01
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her iki karşılaştırmadan da anlaşılacağı üzere elde 
edilen sonuçlar literatürle iyi bir uyum içerisindedir.

3. BULGULAR
Kare şeklindeki kapalı ortamda periyodik birleşik 
doğal taşınım problemi, verilen sınır koşulları ile 
birlikte incelenmiştir. Çözümler gerçekleştirilirken 
Rayleigh sayısı Ra=105, Prandtl sayısı Pr=0,71, ka-
palı ortamın yükseklik/genişlik oranı αr=H/L=1, 
boyutsuz periyod τp =0.1 değerleri sabit tutulmuş-
tur. Boyutsuz genliğin iki farklı değerinde (A=0.4 
ve 0,8), ısı iletim katsayısı oranı (ks/kf =1,10 ve 100) 
ve boyutsuz duvar kalınlığının (Lw/L=0,1 ve 0,2) ısı 
transferine etkileri üzerinde durulmuştur.

Farklı boyutsuz genlik değerleri için, boyutsuz duvar 
kalınlığı ve ısı iletim katsayısı oranının ısı transferi 
üzerine etkileri Şekil 2’de sunulmuştur. Duvarın dış 
yüzeyinin sıcaklığındaki periyodik değişim, duvar-
akışkan ara yüzeyinde elde edilen ortalama Nusselt 
sayısının da periyodik bir şekilde değişmesine sebep 
olmaktadır. Periyodik sıcaklık değişiminin genliğin-
deki artışla birlikte duvar-akışkan ara yüzeyinde elde 
edilen ortalama Nusselt sayısının genliği de artmak-
tadır. Isı iletim katsayısı oranındaki artışla birlikte 
bu durum daha da belirgin olarak görülmektedir. Isı 
iletim katsayısı oranındaki azalma ve boyutsuz du-
var kalınlığındaki artış, duvarın ısıl direncinde artışa 
sebep olmakta ve bu durum sıcaklık değişiminde faz 
gecikmesi ve sönümleme etkisine sebep olmaktadır. 
Isı iletim katsayısı oranı 100 değerini aldığında bo-
yutsuz duvar kalınlığının faz gecikmesi ve sönümle-
me üzerine etkisi çok az olup, ortalama Nusselt sayısı 
değerleri birbirine çok yakındır. Isı iletim katsayısı-
nın 1 ve 10 değerlerinde boyutsuz duvar kalınlığın-
daki artışla birlikte ortalama Nusselt sayısı değerleri 
arasındaki fark artmakta, faz gecikmesi ve sönümle-
me etkisi belirgin bir şekilde hissedilmektedir.

Boyutsuz duvar kalınlığı ve boyutsuz genliğin farklı 
değerlerinde, tek bir ısı iletim katsayısı oranı için du-
var-akışkan ara yüzeyinde ortalama Nusselt sayısı-
nın zamana bağlı değişimi Şekil 3’te görülmektedir. 
Daha önce belirtildiği gibi, boyutsuz duvar kalınlı-
ğındaki artışla birlikte duvarın ısıl direnci artmakta-
dır. Bu durum ise faz gecikmesi ve ısı transferinde 

sönümlemeye sebep olmaktadır. Boyutsuz genliğin 
artışı ise yalnızca ortalama Nusselt sayısının genli-
ğinde bir artışa sebep olmakta, faz gecikmesi ise bo-
yutsuz genlikteki değişimden etkilenmemektedir.

4. SONUÇLAR
Kare şeklindeki kapalı ortam içerisinde periyodik 
birleşik doğal taşınım sayısal olarak incelenmiştir. 
Rayleigh sayısı, Prandtl sayısı ve boyutsuz periyod 
değerleri sabit alınarak, boyutsuz genlik, ısı iletim 
katsayısı oranı ve boyutsuz duvar kalınlığının faz ge-
cikmesi ve ısı transferine etkileri üzerinde durulmuş-
tur. Yukarıda tanımlanan parametreler ışığında elde 
edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:

• Duvardaki ısı iletimi, ısı transferini etkilemektedir. 
Pratiği daha iyi temsil eden bu durum dikkate alın-
malıdır.

• Pratikteki uygulamaların çoğunda sınır koşulları 
daimi değildir (zamanla değişmektedir). Bu durum 
akış ve ısı geçişi karakteristiklerini önemli derece-
de etkilemektedir.

• Boyutsuz duvar kalınlığındaki artış ve ısı iletim 
katsayısı oranındaki azalmayla birlikte duvarın ısıl 
direnci yükselmekte, bu ise duvar-akışkan ara yü-
zeyinde elde edilen ortalama Nusselt sayısı değer-
lerinin sönümlenmesine ve faz gecikmesine sebep 
olmaktadır.

• Boyutsuz genliğin artışı, ısı transferinde artışa se-
bep olurken, faz gecikmesi üzerinde herhangi bir 
etkisi yoktur.

SEMBOLLER
a Genlik
A Boyutsuz genlik
αr Kapalı ortamın yükseklik/genişlik oranı, H/L
c Öz ısı
l Boyutsuz duvar kalınlığı
f Frekans
F Boyutsuz frekans
g  Yerçekimi ivmesi
Gr Grashof sayısı, gβ(T̄h–Tc)H

3 /υ2

H Kapalı ortamın yüksekliği
kr Isı iletim katsayısı oranı, ks / kf

L Kapalı ortamın genişliği
Lw Duvar kalınlığı
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Şekil 2. Farklı Boyutsuz Duvar Kalınlığı ve Isı İletim Katsayısı Oranları İçin Duvar-Akışkan Ara Yüzeyinde Ortalama 
Nusselt Sayısının Zamana Bağlı Değişimi a) A=0,4, b) A=0,8
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Nu Nusselt sayısı
p Basınç
P Boyutsuz basınç
Ra Rayleigh sayısı, gβ(T̄h–Tc)H

3 /αυ2

t Zaman
T Sıcaklık
u x doğrultusundaki hız bileşeni
U x doğrultusundaki boyutsuz hız bileşeni
v y doğrultusundaki hız bileşeni
V y doğrultusundaki boyutsuz hız bileşeni
x, y Şekil 1’de gösterilen koordinatlar
X, Y Boyutsuz koordinatlar

YUNAN HARFLERİ
α ısıl yayılım katsayısı
β ısıl genleşme katsayısı
υ kinematik viskozite
λ yakınsama kriteri
τ boyutsuz zaman
τp boyutsuz periyod
ρ yoğunluk
φ fiziksel büyüklük

ALT İNDİSLER
c soğuk duvar
h sıcak duvar
f akışkan
0 referans
r oran
s katı
t zaman ortalaması
y alan ortalaması
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