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ÖZET 

 

Bu tez çalışmasında, ultrasonik dalgalarla üretilen zorlanmış konveksiyonun (akustik akışın) 
gaz ortamında ısı dağılımına etkisi deneysel olarak incelendi. Ultrasonik ses kaynağı olarak 
rezonans frekansı 28 kHz olan piezo transdüser, ısı kaynağının arkasına yerleştirilerek 28985 
Hz den 27397 Hz i tarayan frekans aralığında yaklaşık 20 W güçte çalıştırıldı. Isı kaynağı olarak 
50 Ω dirençli krom nikel saç kurutma makinesi rezistansı AC220V gerilimde bir dimmer 
kullanılarak yaklaşık 100 W güçte çalıştırıldı. Deneyler açık ve kapalı ortamlarda 
gerçekleştirildi. Isı kaynağının ısısının gaz ortamında dağılımını gözlemleyebilmek için, ölçüm 
alınmak istenen ortama yerleştirilen A3 ebadındaki kâğıt üzerindeki sıcaklık dağılımı FLIR 
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gaz ortamında ısı dağılımına pozitif bir etki sağladığı ve ısıyı ilerlediği doğrultuda taşıdığı 
gösterildi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilim Kodu                : 202.1.065 
Anahtar Kelimeler    : Ultrasonik dalgalar, ısı transferi, akustik akış 

Sayfa Adedi               : 39 
Danışman : Prof. Dr. Elif ORHAN 



v 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF EFFECTS OF ULTRASONIC WAVES ON HEAT 

DISTRIBUTION IN GASEOUS MEDIUM 

 (M. Sc. Thesis) 

 

Mehmet KÖPRÜ 

 

GAZİ UNIVERSITY 

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES 

February 2015 

  

ABSTRACT 

 

In this thesis, the effect of ultrasonically generated forced convention on heat distribution in 
gaseous medium was experimentally investigated. In the experiment, as an ultrasound source, 
a piezoelectric transducer which has 28 KHz resonance frequency was used. Transducer was 
placed behind heat source and ran in sweeping mode from frequency 28 985 Hz to 27 397 Hz 
at about 20W power. 50 Ω chrome-nickel resistance heater wire of a hairdryer was used under 
220V AC voltage as a heat source and its power is adjusted about 100W by a dimmer. The 
experiments were carried out two set-ups; one of them is in open environment and other is 
indoor environment. To observe distribution of heat that is generated by heat source, thermal 
distribution on A3 sized paper that was placed in test environment was monitored by FLIR A20 
thermal camera. When both heat source and fan with heat source were running, the heat 
distributions induced by ultrasound were compared with that of other. It can be concluded that 
ultrasonic waves could have a positive effect on heat distribution in gaseous medium and it 
carries heat in propagating direction of itself.  
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1. GİRİŞ 
 

Sanayi fırınlarında ve turbo fırın gibi beyaz eşyalarda ısıyı ortam içerisinde yaymak ve 

homojen olarak dağıtmak için genellikle fan ile konveksiyon oluşturulur. Konveksiyon ile 

ısıtıcıda üretilen ısı alınarak ortam içerisine dağıtılır. Fan ile oluşturulan konveksiyon 

çoğunlukla yeterli olmasına rağmen fanın büyüklüğünü, gücünü ve istenilecek sıcaklığa göre 

dönüş hızını ayarlamak gereklidir. Bu durum fırın tasarımına düzenlenmesi gereken 

parametreler eklemekte ve tasarımı zorlaştırmaktadır. Yetersiz tasarımlarda, ısının homojen 

şekilde dağıtılamaması, ısının fırının dışına kaçması, ısıtılmak istenen nesnede nem kaybına 

sebep olması gibi sorunlar oluşabilir.  

 

Ses dalgaları gazlarda ve sıvılarda düşük güçte molekülleri titreşim hareketi yapmaya zorlar. 

Yüksek güçte ise akışkanlara “akustik akış” denilen, ses kaynağından sesin gittiği yol 

boyunca akış yapmaya zorlar.  Akustik akış; ses dalgalarının akışkan tarafından soğurulması, 

akışkan içerisinde gecikmesi ile ses dalgalarının gittiği istikamette basınç oluşturması ve bu 

basıncın akışkanı akışa zorlamasıdır [1]. Akustik akışın yönü akışa etki eden parametrelerin 

düzenlenmesi ile kontrol edilebilir. Akustik akışın ses üreteçlerinin frekanslarına, sayılarına 

ve konumlarına; kapalı ortamın ebatlarına, akışkanların yoğunluğuna ve sıcaklığına bağlı 

kontrolünü nümerik modelleme ile Tang [2] incelemiştir. Catarino ve arkadaşları [3], mikro 

akışkan düzenekte piezoelektrik transdüser ile oluşturulan ısı transferini daha genel numerik 

modelleme ile incelemiştir.   

 

Çalışmamızın temelini oluşturan akustik akış, teorik olarak ilk defa Lord Rayleigh tarafından 

çalışılmıştır [4]. Kundt tüpü içerisindeki girdap akımlarının durağan (kararlı) dalgalar 

oluşturduğunu söylemiştir. Kundt tüpü 1866 da  Alman Fizikçi August Kundt tarafından ses 

hızını ölçmek için icat edilmiştir [5]. Kundt tüpü bir ucunda ses üreteci, diğer ucu da 

mesafesi ayarlanabilir bir pistonla kapatılmış, içerisinde talk pudrası gibi bir toz olan cam 

tüptür. 2014 yılında Tang [2], numerik modelleme ile çalışmış, aynı frekanstaki iki ses 

üretecini  π/2 faz farkı ile belirli aralıklarla yerleştirerek farklı akustik akış desenleri 

çıkartmıştır. Tang [2], su dolu dikdörtgen kapalı hacimde su içerisinde oluşan akustik akışı 

frekans, sıcaklık ve ultrasonik transduserin pozisyonuna göre modellemiştir. Sıcaklığın 

artması ile akustik akışın önce yavaşladığını sonra arttığını, kenarlarda oluşan girdapların 

açısal hızlarının arttığını bulmuştur. Yao [6], tüp ısı değiştiricisindeki ısı transferinin 

ultrasonik ses ile artırımını incelemiş ve artırımı destekleyen sonuçlar elde etmiştir. Tajik ve 

http://en.wikipedia.org/wiki/August_Kundt
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arkadaşları [7] kapalı silindirik su dolu hacimde ultrasonik ses ile ürettiği akustik akışla ısı 

transferinde iyileştirme verileri elde etmiştir. Westervelt [8] genel hız denklemini 

oluşturarak akustik dalgalar ile oluşan akış prosedürünü geliştirmiştir. Nyborg [9],  bu ses 

ile oluşturulan akışı hesaplayabilmek için bu teorileri incelemiş ve bir yaklaşık çözüm 

geliştirmiştir. Hamilton ve arkadaşları [10] paralel plakalar arasındaki durağan dalgalar ile 

taşınan ortalama kütleyi hesaplamak için analitik çözüm çıkarmıştır. Murat K. Aktaş ve 

arkadaşları [11], akustik akış ile kapalı alanda ısı transferinin arttırılmasını numerik olarak 

çalışmıştır. Kamsanam [12], osilasyon yapan akışlarda ısı transferini doktora çalışmasında 

incelemiştir.   

 

Bu tez çalışması,  ultrasonik dalgalarla üretilen zorlanmış konveksiyonun (akustik akışın) 

gaz ortamında ısı dağılımına etkisinin deneysel olarak incelenmesi üzerine 

temellenmektedir. Akustik akış ile ısı dağılımını kontrol ederek istenilen nesne üzerinde 

sıcaklık dağılımının belirli limitler içerisinde kontrol edilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır. 

Böylece akustik akışla üretilen konveksiyonla ısının istenilen bir bölgeye 

yönlendirilebilmesi sağlanabilir. Bu durumda sanayi tipi ve ev tipi fırınlarda fanla 

oluşturulan konveksiyon sonucu fırın dışına ısı kaçışının azalması öngörülmektedir. Ayrıca 

ısı transferinin fana göre daha zayıf bir hava akımı ile sağlanmasından dolayı ısıtılmak 

istenilen nesnede konveksiyon sonucu oluşan nem kaybının daha az olması beklenmektedir. 

Bu tez, daha az enerji ile daha kontrollü ısıtma işlemi gerçekleştirilebilecek bir sistemin ön 

çalışmasıdır. Bu tez çalışmasında, ultrasonik sesin gaz ortamında ısı dağılımına pozitif bir 

etki sağladığı ve ısıyı ilerlediği doğrultuda taşıdığı gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlar, 

öngörülerimize yakın sonuçlar verdiği için, ileride çalışmaya devam edilecektir. Çalışma ile 

alakalı patent başvurusu yapılmış olup şekli olarak kabul edilmiştir. Patent içeriği inceleme 

aşamasındadır.  
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2. GENEL BİLGİLER 
 

2.1. Ultrasonik Dalgalar 
 

Ultrasonik ses, insan kulağının algılayamayacağı frekansta osilasyon yapan ses basınç 

dalgalarıdır. İnsan kulağının algılama üst limiti yaklaşık olarak 20 kHz dir. Ultrasonik 

cihazlar, 20 kHz den birkaç GHz’ e kadar çalışırlar. Sonar gibi obje algılamadan tıpta 

görüntülemeye kadar ultrasonik sesin çeşitli uygulamaları mevcuttur. Sanayide genellikle 

temizleme, karıştırma ve kimyasal reaksiyonları hızlandırmak için kullanılır.  

 

Sesin dalgaboyu, ses hızının sesin frekansına bölümüdür. Normal şartlarda havada ses hızı 

340,2 m/s dir. 20 kHz ultrasonik sesin normal şartlarda havadaki dalga boyu  

 

𝜆𝜆 = 𝐶𝐶
𝑓𝑓
    (𝜆𝜆 ∶ dalgaboyu, c: dalganın ortamdaki hızı, 𝑓𝑓: frekans )             (2.1) 

 

Eş 2.1’ den 1,7 cm olarak bulunur. 20 kHz den daha yüksek sesler için dalga boyu daha da 

küçülecektir. 

 

2.2. Piezoelektrik Ses Üreteçleri 
 

Piezoelektrik etki, kristal malzemelerin mekanik ve elektriksel durumunun doğrusal olarak 

etkileşimidir. Piezoelektrik etki geri dönüşebilirdir. Direkt piezoelektrik etki, malzemeye 

basınç uygulandığında malzemenin elektriksel yük üretmesi, ters piezoelektrik etki ise 

uygulanan elektrik alan ile malzemenin iç gerilimle mekanik olarak gerilmesidir(bkz. Resim 

2.1). Örnek olarak kurşun-zikronat-titanat (PZT4) kristalleri, uygulanan elektrik alan ile 

boyutlarının % 0,1’ e kadar deforme olabilmektedirler [13]. 
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Resim 2.1. Piezoelektrik malzemeler, basınçla elektrik üretir, elektrik alanda boyutu 
..................değişir [13]. 
 

Kristallere alternatif akım uygulanması ile kristaller titreşmeye başlar. Bunun sürekli 

yapılması ile kristaller ses üretebilir. Ultrasonik ses üretimi için kristaller belirli ölçülere 

göre üretilerek istenilen frekansta rezonansa sahip olması sağlanır. Üretilen sesi 

yönlendirmek için boynuz (horn) denilen belirli geometrilerde üretilmiş Resim 2.2’deki gibi 

elemanlar kullanılır. 

 

 

 
 

 

Resim 2.2. Piezoelektrik ses üreteci 
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2.3. Zorlanmış Konveksiyon  
 

Konveksiyon ile ısı taşınımı, ısının hareket eden akışkan parçacıkları yardımıyla geçişidir. 

Genel olarak doğal ve zorlanmış konveksiyon olmak üzere iki tip konveksiyondan 

bahsedilir. Zorlanmış konveksiyonda akışkanın hareketi dış bir etkene bağlı iken, doğal 

konveksiyonda hareket sıcak ve soğuk parçacıkların yoğunluk farkından kaynaklanır. Doğal 

konveksiyonda, akışkan içindeki sıcaklık farkları arttıkça, zorlanmış konveksiyonda ise, 

akımın hızı azaldıkça transfer edilen ısı miktarı artar. 

 

Zorlanmış konveksiyon ile ısı transferinde artış sağlanabilir. Mesela otomobil motoru 

soğutma suyunun zorlanmış konveksiyonu ile su motordan radyatöre taşınarak motorun 

ürettiği ısı doğal konveksiyona göre çok daha hızlı şekilde transfer edilir [14]. 

 

Eğer bir akışta yoğunluk değişimleri ihmal edilebiliyorsa akış sıkıştırılamaz, ihmal 

edilemiyorsa sıkıştırılabilir akış olarak adlandırılır. Genellikle sıvılar sıkıştırılamaz, gazlar 

ise sıkıştırılabilir akışkanlar olarak değerlendirilse de her ikisi içinde bazı istisnalar söz 

konusudur. Temel kriter, Mach sayısı olarak ifade edilir [15].   

 

Mach = Ma  = V
C
    ( V: akışkan hızı, C:yerel ses hızı )                (2.2) 

 

şeklinde ifade edilir. Ma < 0,3 olursa akışkan sıkıştırılamaz olarak kabul edilir. 

 

Bir akışta viskozite etkisi ihmal edildiğinde akış ‘viskoz olmayan akış’ adını alır. Taşınım 

problemlerinde akışkan viskozitesinden dolayı, yüzey ile akışkan arasında bir hız 

(hidrodinamik) ve sıcaklık (termal) sınır tabakası oluşur. Örnek olmak üzere, Resim 2,3’de 

düz levha üzeri (laminar) bir akışta hız sınır tabakasının, levha uzunluğu boyunca nasıl 

geliştiği gösterilmiştir. Levhanın ‘𝑈𝑈∞’ sabit hızıyla akan bir akışkan içine konulması 

halinde, levhaya değen parçacıkların hızı yapışma sonucu sıfır olur. Böylece cidara yakın 

yerlerde hızın, sıfırdan 𝑈𝑈∞ değerine ulaştığı ince bir tabaka oluşur. Bu tabakaya 1904 de 

Prandtl tarafından hidrodinamik sınır tabaka ismi verilmiştir. Levhanın ucunda sıfır olan 

sınır tabaka kalınlığı akış yönünde giderek artar [15]. 
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Resim 2.3. Düz levha üzeri(laminar) akışta sınır tabakanın gelişimi [15]. 

 

Viskoz akışlarda, akışın karakterine bağlı olarak iki tür akış bölgesi/ türü söz konusudur. 

Laminar akışta, akış yapısı, akış tabakalarının hareketi ile tanımlanır. Komşu tabakalar 

birbirlerine karışmaz ve tek bir çizgi halinde hareket ederler. Türbülanslı akışta ise, akış 

yapısı rastgele üç boyutta hareket eden partiküllerle tanımlanır. Hız dalgalanmaları 

nedeniyle tabakalar arası akışkan transferi söz konusudur. Her iki akış karakteri Resim 

2.4’de gösterilmektedir. Laminar akışta ısı, akışa dik doğrultuda sadece iletimle geçerken, 

türbülanslı akışta her doğrultuda gerçekleşen titreşimlerle ısı taşınır. Bu nedenle, türbülanslı 

akışta ısı geçişi, laminar akışa göre çok daha büyük değerler alır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.4. Laminar ve türbülanslı akışlarda akım çizgileri ve hız zaman grafikleri [15]. 

 

Konveksiyon ile ısı transferinde konveksyion katsayısının doğru olarak tespiti önemlidir. 

Newton’un soğurma yasasına uygun olarak verilen; 

 

𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝚤𝚤𝚤𝚤𝐴𝐴𝑠𝑠 = ĥ 𝐴𝐴𝑠𝑠  (𝑇𝑇𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓)  ( q = taşınan ısı )                                   (2.3) 
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denklemindeki ‘ĥ’ değeri gerçekte ortalama değerdir. Benzer şekilde, denklemdeki ‘𝑇𝑇∞’  

gerçekte akışkan sıcaklığı (𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓) olup; yüzey üstü (dış, harici) akışlarda,  

 

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑇𝑇∞                   (2.4) 

 

kanal içi (iç, dahili) akışlarda ise  

 

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑇𝑇𝑚𝑚                   (2.5) 

 

anlamına gelmektedir. Son denklemde ‘𝑇𝑇𝑚𝑚’  akışkan (bulk) ortalama sıcaklığını 

göstermektedir.  

 

𝑇𝑇𝑚𝑚 = �𝑇𝑇𝑔𝑔+ 𝑇𝑇ç�
2

                   (2.6) 

Eş 2.6’da verildiği üzere 𝑇𝑇𝑚𝑚 kanala giren ( 𝑇𝑇𝑔𝑔 ) ve çıkan ( 𝑇𝑇ç ) akışkan sıcaklıklarının 

aritmetik ortalamasını ifade etmektedir [15]. 

 

2.4. Akustik Akış 

 

Doğal konveksiyon, akışkandaki mevcut sıcaklık farkından dolayı akışkanın hareketi ile 

oluşur. Zorlanmış konveksiyonda dışarıdan akışkana etki ederek oluşturulan 

konveksiyondur. Bu etki, fan, pompa, piston gibi cihazlarla yapılır.  Akustik akış bir çeşit 

zorlanmış konveksiyondur.  

 

Kundt Tüpü 1866 da  Alman Fizikçi August Kundt tarafından ses hızını ölçmek için icat 

edilmiştir [5]. Kundt Tüpü bir ucunda ses üreteci, diğer ucu da mesafesi ayarlanabilir bir 

pistonla kapatılmış, içerisinde talk pudrası gibi bir toz olan cam tüptür (bkz. Resim 2.5).  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/August_Kundt
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Resim 2.5. Kundt tüpü [5] 

 

Ses dalgaları üretilerek diğer uçtaki pistonun mesafesi tüpten gelen sesin şiddeti en çok 

oluncaya kadar ayarlanır. Bu tüpün rezonansta olduğunu gösterir ki tüpün uzunluğu sesin 

dalga boyunun yarısının katı kadar uzunluktadır. Bu durumda tüp içerisinde durağan 

dalgalar, yani yüksek ve alçak basınç noktaları oluşmuştur. Tüp içerisindeki toz düşün basınç 

noktalarına doğru itilerek bu noktalarda toplanır(bkz. Resim 2.6). Bu noktalara düğüm 

(node) denir ve iki düğüm arası mesafe dalgaboyunun yarısı kadardır. 

 

 

Resim 2.6. Kundt tüpünde oluşmuş durağan dalgalar [5] 

 

Böylece sesin dalga boyu bulunabilir. Eğer sesin frekansı da biliniyorsa, “Eş.2.1” den 

frekansla dalgaboyunun çarpımı ile sesin hızı da bulunabilir. 

 

Şekil 2.1’deki akustik akış grafiği, Catarino ve arkadaşlarının [3] akışkan sıvı içerisine 

yukarıdan piezoelektrik transdüser ile 20 MPa ve 10 MHz lik titreşim uygulandığında 

bulduğu akışı göstermektedir. 
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Şekil 2.1. Catarino ve arkadaşlarının modelleme sonucu elde ettiği akustik akış grafiği [3]. 

 

Ses dalgaları ile oluşturulan akustik akış da zorlanmış konveksiyon çeşididir. Akustik akış 

ile ısı akış yönünde taşınabilir. 

 

Akustik akış ile sıkıştırılabilir akışkanlarda oluşturulan ısıl konveksiyon tam Navier-Stokes 

[3]  denklemleri ile tanımlanır. İki boyutlu kartezyen koordinatlarında denklemler: 

 
 

( ) ( ) 0
u v

t x y
ρ ρρ ∂ ∂∂

+ + =
∂ ∂ ∂

                                                 (2.7) 

 

xyxxu u u pu v
t x y x x y

ττρ ρ ρ
∂∂∂ ∂ ∂ ∂

+ + = − + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

                     (2.8) 

 

yy xyv v v pu v
t x y y y x

τ τ
ρ ρ ρ

∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂
+ + = − + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
                  (2.9)  

 

 

( ) ( ) x y
xx xy xy yy

qqE E p u E p v u v u v
t x y x y x y

τ τ τ τ
∂∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂      + + + + = + + + − −       ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

  (2.10)  
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ile verilir. Burada t zaman, x ve y,  kartezyen koordinatları, ρ yoğunluk, p basınç, u ve v hız 

bileşenleridir. 

 

Enerji E ise: 

  

( )2 21
2vE c T u vρ ρ= + +

                                                                          (2.11)          

 

olarak tanımlıdır. 

Gerilim tensörü τ  nun bileşenleri: 
 

4 2 4 2
3 3 3 3xx yy xy

u v v u u v
x y y x y x

τ µ µ τ µ µ τ µ
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= − = − = + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂                 (2.12) 
 

olarak tanımlanır. μ dinamik viskozitedir. 

Isı akısı vektörü şöyle tanımlanır: 

 

x y
T Tq k q k
x y

∂ ∂
= − = −

∂ ∂
                        (2.13) 

  

 

Burada k ısı iletkenliği ve T de sıcaklıktır. Sıcaklığa bağlı viskozite ve ısı iletkenliği 

aşağıdaki polinom denklemlerle hesaplanır. 
 

 

( ) 6 8 10 2 14 31, 253 10 8,983 10 1,139 10 9,101 10T T T Tµ − − − −= − × + × − × + ×             (2.14) 

 

( ) 4 4 7 2 11 31, 494 10 1,108 10 1,045 10 6,958 10k T T T T− − − −= × + × − × + ×                    (2.15)  
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3. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

Bu tez çalışmasında ultrasonik dalgalarla üretilen zorlanmış konveksiyonun (akustik akışın) 

gaz ortamında ısı dağılımına etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Akustik akış ile ısı 

dağılımını kontrol ederek istenilen nesne üzerinde sıcaklık dağılımının belirli limitler 

içerisinde kontrol edilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece akustik akışla üretilen 

konveksiyonla ısının istenilen bir bölgeye yönlendirilebilmesi sağlanabilir. Bu durumda 

sanayi tipi ve ev tipi fırınlarda fanla oluşturulan konveksiyon sonucu fırın dışına ısı kaçışının 

azalması öngörülmektedir. Ayrıca ısı transferinin fana göre daha zayıf bir hava akımı ile 

sağlanmasından dolayı ısıtılmak istenilen nesnede konveksiyon sonucu oluşan nem kaybının 

daha az olması beklenmektedir. Bu tez çalışması, daha az enerji ile daha kontrollü ısıtma 

işlemi gerçekleştirilebilecek bir sistem için ön çalışmadır.  

 

Bir dimmera bağlanan saç kurutma makinesi rezistansı ayarlı ısı kaynağı olarak 

kullanılmıştır. Isı dağılımını görebilmek için A3 kâğıt ısı kaynağı önüne yerleştirilmiş ve 

kâğıt üzerindeki sıcaklık değişimi FLIR A20 termal kamera ile izlenmiştir. Ultrasonik ses 

kaynağı olarak 25 kHz rezonans frekansa sahip piezoelektrik transdüser ısı kaynağı önüne 

koyularak 28 985 Hz den 27 397 Hz ye tarayan frekans aralığında yaklaşık 20 W güçte 

çalıştırılmıştır. Sinyal üretimi PIC16F1939 mikro denetleyici tabanlı devre ile yapıldı. Mikro 

denetleyiciden alınan sinyal BJT transistörlerden oluşan “totem pole” sürücü devre ile 

MOSFET i anahtarlayarak yükseltici trafo sürüldü. Trafo çıkışında rezonans frekansı 28 kHz 

olan piezoelektrik transdüser sürüldü. Deneyler açık ve kapalı ortam olmak üzere iki farklı 

düzenekte gerçekleştirilmiştir. Açık düzenekte,  i) sadece ısı kaynağı ile ve ii) ısı kaynağıyla 

beraber ultrasonik ses üreteci kullanılarak iki farklı deney gerçekleştirilmiştir. Kapalı 

düzenekte ise, i) sadece ısı kaynağı ile, ii) ısı kaynağı ve ultrasonik ses ile ve son  olarak iii) 

ısı kaynağıyla beraber fan kullanarak üç farklı deney gerçekleştirilmiştir. Bu tez çalışması 

kapsamında, toplam beş farklı deney gerçekleştirilmiştir. Isı kaynağı olarak 50 Ω dirençli 

krom nikel saç kurutma makinesi rezistansı kullanıldı. Saç kurutma makinesindeki gibi 

güçlü hava akımı kullanılmayacağından, ısıtıcıyı daha düşük güçte kullanmak için AC220V 

gerilimde bir dimmer kullanılarak yaklaşık 100 W güçte çalıştırılmıştır. Deneyler açık ve 

kapalı ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Isı kaynağının ısısının gaz ortamında dağılımını 

gözlemleyebilmek için, ölçüm alınmak istenen ortama yerleştirilen A3 ebadındaki kâğıt 

üzerindeki sıcaklık dağılımı FLIR A20 termal kamera ile izlenmiştir. Deney süreleri 

boyunca kâğıt üzerindeki sıcaklık değişimi izlenerek kaydedilmiştir. 
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3.1. Elektronik Tasarım 
 

3.1.1. Ultrasonik sinyal üreteci 

 

Ultrasonik sinyal üreten devrenin temeli PIC16F1939 mikro denetleyicidir. Çalışmada üç 

adet farklı rezonans frekansı olan ( 25 kHz, 28 kHz ve 40 kHz)  piezo transdüser aynı devre 

ile sürülmek istenmiş, elektronik ve gömülü tasarım buna göre şekillenmiştir.  

Deney sırasında farklı denemeler yapabilmek için her frekansta üç farklı çalışma modu 

belirlenmiştir. 

 

1. Mod: Rezonans frekansında sabit,  

2. Mod: Rezonans frekansının biraz altından biraz üstüne sürekli tarama, 

3. Mod: Rezonans frekansının biraz altından biraz üstüne, sonra biraz üstünden biraz altına 

geri dönerek tarama. 

 

Üç farklı frekans için 3 mod belirlenmiş, toplamda 9 mod oluşturulmuştur. 

Modlar arasında geçiş yapabilmek için devreye üç adet buton yerleştirilmiştir. Butonlardan 

biri ile mod geçişi yapılırken, diğer iki butonla PWM değeri değiştirilebilmektedir. 

Varsayılan PWM değeri % 50’dir ve PWM değiştirme özelliği ileriye dönük olarak 

koyulmuş, denemelerde kullanılmamıştır. Modları görebilmek için Nokia 3310 telefonu 

LCD si kullanılarak cihazın hangi modda çalıştığının bilgisi ve PWM değeri bu LCD ye 

yazılmıştır. Ultrasonik sinyal üreteci devre şeması Resim 3,1’de, fotoğrafı da Resim 3.2’de 

verilmiştir. 
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Resim 3.1. Ultrasonik sinyal üreteci devre şeması 

 

 

Resim 3.2. Ultrasonik sinyal üretici, MOSFET sürücü, MOSFET ve Trafo 
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MOSFET ve Totem Pole Sürücü Devresi: Elimizdeki piezoelektrik transdüserler 150-200 V 

gerilimde çalışmaktadırlar. Bu gerilimi elde etmek için PWM sinyali IRF250N güç 

MOSFET’ ine aktarılarak trafo sürülmüştür. IRF250N güç MOSFET’i  200 V 30 A e kadar 

çalışabilmektedir. İç direnci açık konumda 75 mΩ dur [16].  

 

MOSFET lerin gate (kapısı)  kapasitör gibi davrandığından, yavaş hızda anahtarlama 

yapıldığında, sadece gate kapasitesi dolana kadar akım çekerler ve sonra neredeyse hiç akım 

çekmezler. Yüksek hızda anahtarlama gerektiğinde, gate kapasitansının sürekli dolup 

boşalması gerekir. Bu da anahtarlama hızına bağlı olarak çekilen akımın artması demektir 

[17].  

 

MOSFET’in yetersiz akım sebebiyle açılma ve kapanmasının yavaş olması, MOSFET’in bu 

aralıkta lineer çalışması ve üzerinde güç sarfiyatı olması demektir. Bu MOSFET’in hem 

çıkış gücünü düşürür hem de MOSFET’in ısınmasına sebep olur. Mikro denetleyici 

pinlerinden çekilebilecek akım değeri PIC16F1939’un datasheetine göre en fazla 20 mA dır.  

20 mA ile MOSFET in tam açılma hızı, MOSFET’in gate kapasitansının dolma süresi 

kadardır. IRFP250N’nin datasheetinde belirtildiğine göre toplam gate kapasitansı yaklaşık 

80 nC kadardır. Bu durumda süreyi, Eş. 3.1’ den 

 

I = Q / t                              (3.1) 

4µs olarak buluruz. 

 

Deneyde kullanılan transdüserlerin en yüksek frekans değeri 40 kHz dir ve periyodu 25 µs 

dir. MOSFET i 20 mA ile 40 kHz de sürmek istediğimizde, tam açılımına kadar geçecek 

olan süre 4 µs olacaktır. Bu 4 µs boyunca MOSFET üzerinde enerjiyi ısıya dönüştürecektir. 

1 saniyede 40 000 açma işlemi olacağı için 1 saniyenin 160 milisaniyesi süresince MOSFET 

üzerinde güç harcayarak ısınacak, hem de çıkış gücünü zayıflatacaktır. Aynı şekilde aynı 

işlem kapanma işlemi için de gerekecek, dolayısı ile 1 saniyenin 320 milisaniyesi boyunca 

transistör üzerinde güç harcayıp ısınacak, hem de çıkış gücünü azaltacaktır. Görüldüğü gibi 

MOSFET mikro denetleyicinin pininden sürülmek istenildiğinde sadece MOSFET’te 

ısınmaya harcanacak olan minimum güç neredeyse % 36 olacaktır. 

 

IRF250N nin datasheetinde transistörün tam açılma süresinin minimum değeri yaklaşık 

olarak 60 ns olarak verilmiştir. MOSFET i bu sürede açabilecek akım verilebilirse MOSFET 
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en verimli şekilde çalışacaktır. Bu sürede transistörü açmak için gerekecek akımı yine Eş. 

3.1’den 1.33A olarak bulunur. 

 

Gerçekte bu akım gate kapasitansının tam boş olduğunda çekilen en yüksek akımdır ve 

sürekli değildir. Yine de MOSFET’i datasheet inde belirtilen hızda açıp kapayabilmek için 

gate inden bu akımı sağlayabilecek bir sürücü devresi gerekmektedir. 

 

Çalışmada, MOSFET sürmede sıklıkla kullanılan bipolar totem-pole sürücü devresi 

kullanılmıştır. Bu devrede NPN ve PNP transistörler seri olarak bağlanmış, emittörlerin 

bağlandığı noktadan MOSFET’ in gate i sürülmüştür. NPN transistörü açılıp PNP transistörü 

kapandığında MOSFET’ in gate kapasitörü dolarken, PNP transistörü açılıp NPN transistörü 

kapandığında ise MOSFET’ in gate kapasitörü boşalmaktadır. Bu sürücü MOSFET’in gate 

ine ihtiyaç olan akımı sağlarken aynı zamanda da mikrodenetleyiciyi olası ters akımlardan 

korumaktadır. Totem pole sürücüsü devre şeması Resim 3.3’de verilmiştir. 

 

Resim 3.3. Totem pole sürücü devre şeması 

 

Devrenin 12-15 V ile çalıştırılması düşünülmüş, bu sebeple MOSFET in gate direnci 10 Ω 

olarak seçilmiştir. Gate akımı Eş. 3.2’den 

V = I x R                   (3.2) 
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1,2A olarak elde edilir. 15 V için ise 1,5 A gate akımı elde edilir ki MOSFET’ i maksimum 

hızda anahtarlama için yeterli akımdır. Çalışmada MOSFET’ i soğutmak için, fana sahip 

olan bilgisayar ekran kartı soğutucusu kullanılmıştır.  

 

Transformatör: Devrede 150-200 V elde edebilmek için 250 W lık bilgisayar kasası SMPS 

güç kaynağından çıkarılan transformatör kullanılmıştır (bkz. Resim 3.4). Transformatörün 

primer girişi 220 V sekonder çıkışı 12 V tur. Yüksek gerelim elde etmek için 12 V girişi 

primer gibi, 220 V çıkışı da sekonder gibi kullanılmıştır. 

 

 

Resim 3.4. Yükseltici trafo 

 

Piezoelektrik Transdüser: Ultrasonik ses üretmek için üç adet piezoelektrik transdüser 

(Resim 3.5) kullanılmıştır. Bunların rezonans frekansları 25 kHz, 28 kHz ve 40 kHz dir. 

Kullanılan transdüserler ultrasonik temizleme cihazları için üretilmiştir.  
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Resim 3.5. Piezoelektrik transdüserler 

 

Transdüserların gücü 50 W-60 W civarındadır.  Transdüserlar temizleme cihazlarında 

üzerlerindeki enerjiyi bağlı oldukları tanka ve suya vermektedirler. Transdüserları kendi 

başlarına bu güçte çalıştırmak, üzerlerindeki enerjiyi aktaramamaları sonucu kristal 

yapılarının bozularak çatlamalarına ve sonunda bozulmalarına sebep olur. Çalışmamızda 

transdüserlar yaklaşık 20 W güçte çalıştırılmıştır. 

 

Gömülü Yazılım: Gömülü yazılım CCSC programında yazılıp derlenmiştir. 

Mikrodenetleyici için 32 MHz lik kendi iç saat sinyali üreteci kullanılmıştır. Ultrasonik 

sinyal üretimi mikrodenetleyicinin PWM çıkış pininden alınmıştır. Piezoelektrik 

trandüserların en verimli çalıştığı duty cycle değeri % 50 olduğu için bütün PWM ler % 50 

değerde üretilmiştir. 

Piezoelektrik transdüserların rezonans frekansında PWM üretmek için mikrodenetleyicinin 

datahseetin de belirtilen Eş 3.3’ deki PWM frekansı formülü kullanılmıştır 

 

PWM Frekansı = 1 / [(PR2) + 1] x 4 x TOSC x (TMR2 prescaler)                                 (3.3) 

 

Burada PR2, PIC16F1939 un Timer 2 modülü periyot register ıdır. TMR2 prescaler, 

mikrodenetleyicinin Timer 2 sayıcısının artış zamanının ayarlandığı register ın değeridir. 

PR2 ve TMR2 prescaler register larını ayarlayarak PWM çıkış frekansları 

değiştirilebilmektedir. 
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TOSC mikro denetleyicinin saat frekansının periyodudur. Saat frekansı olarak 32 Mhz 

(FOSC) kullanıldığı için; 

 

TOSC = 31,25 x 10-9 s 

olarak bulunur. 

 

Elimizde bulunan 25 kHz, 28 kHz ve 40 kHz lik üç adet transdüseri farklı frekanslarda 

sürmek için gerekli Timer2 Prescaler ve PR2 değerleri Çizelge 3.1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 3.1. Frekans hesabı için kullanılan register değerleri 

 25 000Hz 28 169 Hz 40 000 Hz 

Timer2 Prescaler 4 4 4 

PR2 79 70 49 

 

Frekans taraması elde etmek için, PR 2  ile ayarlama yapılmıştır. Çalışmada kullanılması 

planlanmış olan frekans değerleri ve PR2 değerleri Çizelge 3.2’de belirtilmiştir. 
 

Çizelge 3.2. Kullanılan frekanslar için PR2 değerleri 

Numara PR2 Frekans(Hz) PR2 Frekans(Hz) PR2 Frekans(Hz) 

1 78 25 316 68 28 985 47 41 666 

2 79 25 000 69 28 571 48 40 816 

3 80 24 691 70 28 169 49 40 000 

4 81 24 390 71 27 777 50 39 216 

5 82 24 096 72 27 397 51 38 462 

 
Bu frekans değerleri kullanılarak her bir ana frekans için tarayan modlar yazılmıştır. Sabit 

mod, ileri tarayan mod ve ileri-geri tarayan mod. Sabit modda sadece transdüserin rezonans 

frekansı olan 3 numaralı frekansta sinyal üretilir. İleri tarayan modda, en düşük yüksek 

frekans olan 1 numaralı frekanstan en düşük frekans olan 5 numaralı frekansa doğru sıraya 

frekanslar üretilir. Her bir frekans 50 milisaniye üretilir ve sıradaki frekansa geçilir. İleri-

geri tarayan modun ileri tarayan moddan farkı, en düşük frekans üretildikten sonra direkt en 

yüksek frekansa geçilmez, en düşükten bir önceki düşük frekansa geçilerek yine en yüksek 

frekansa doğru gidilir. 
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Bu üç modun Çizelge 3.2’ye göre çalışma algoritması aşağıdaki şekildedir. 

 

A. Sabit frekans modu; sürekli olarak 3umaralı frekansta sinyal üret 

 

B. İleri doğru tarayan mod; 

 

1. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

2. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

3. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

4. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

5. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

 

C. İleri – geri doğru tarayan mod; 

 

1. Frekansta 50milisaniye sinyal üret 

2. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

3. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

4. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

5. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

4. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

3. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

2. Frekansta 50 milisaniye sinyal üret 

1. Frekansta 50milisaniye sinyal üret 

 

Burada ileri tarayan mod, frekans olarak değil dalgaboyu olarak ileri doğru, yani küçük dalga 

boyundan büyük dalgaboyuna doğru taramaktadır. 
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3.1.2. Isıtıcı rezistans ve dimmer 
 

Deneyde ısıyı ses ile yayabilmek için rezistansın, ultrasonik transdüserin sesi yaydığı kafaya 

uygun olması gereklidir. Bu uygunluğu sağlayan Sinbo marka saç kurutma makinesinden 

çıkarılan ısıtıcı rezistansı(bkz. Resim 3.6) çalışmada kullanılmıştır. Isıtıcının direnci 50 Ω 

olarak ölçülmüştür. 

 

 

Resim 3.6. Isıtıcı rezistansı 

 

Rezistans saç kurutma makinesi içerisinde yüksek ayarda 220 V AC gerilim ile 1200 W 

güçte çalışmaktadır. Saç kurutma makinesi içerisinde güçlü hava akımı olduğundan ısıtıcının 

ısısı hızla uzaklaştırılmaktadır. Bizim çalışmamızda bu hızda hava akımı olmadığından 

ısıtıcıyı çok daha az güçte çalıştırmak gerekmektedir. Çalışma gücünü düşürmek için 4000 

W maksimum güç ayarı yapabilen dimmer (bkz. Resim 3.7) satın alınmıştır. Ultrasonik 

transdüser, ısıtıcı rezintans ve dimmer beraber bağlanarak yapılan (bkz. Resim 3.8) birkaç 

deneme sonucu ısıtıcının yaklaşık 100 W güçte çalışmasının deney için uygun olduğu 

görülmüştür. 
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Resim 3.7. Isıtıcı gücünü ayarlayan dimmer 

 

 

Resim 3.8. Piezo transdüser, ısıtıcı ve dimmer 

 

3.2. Deney Düzenekleri 

 

Ultrasonik sesin ısı dağılımına etkisini gaz ortamında inceleyebilmek için ısıtıcı rezistansın 

alt tarafına piezoelektrik transdüser yerleştirilmiştir. Isıtıcının ürettiği ısının yayılımını 

görebilmek için ısıtıcının önüne yerleştirilen A3 kağıt üzerindeki sıcaklık değişimi FLIR 

A20 termal kamera (bkz. Resim 3.9) ile izlenmiş ve veriler video olarak kaydedilmiştir.  

Açık ve kapalı ortamda ısı yayılımını izleyebilmek için açık ve kapalı iki deney düzeneği 

kurulmuştur. Her iki deney düzeneğinde de ısıtıcı yaklaşık 100 W güçte çalıştırılmıştır. 

Elektrik devresini ve piezo transdüserleri sürmek için Agilent marka E3633 model 20 V 10 

A ayarlı güç kaynağı kullanılmıştır. 
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Resim 3.9. FLIR A20 termal kamera 

 

3.2.1. Açık deney düzeneği 
 

Ultrasonik sesin açık ortamda ısı yayılımına etkisini incelemek için, A3 boyutundaki kâğıt 

ısıtıcıya dik olacak ve ısıtıcıyı ortalayacak şekilde ısıtıcının önüne konmuştur (bkz. Resim 

3.10). Isıtıcı piezoelektrik transdüserin önüne yerleştirilmiştir.  

 

 

  
 

Resim 3.10. Açık deney düzeneği şeması ve resmi 
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Açık deney düzeneğinde iki ölçüm yapılmıştır. 1. ölçümde ısıtıcı 5 dakika süresince 

çalıştırılmıştır. Piezoelektrik transdüser kapalı tutulmuştur. Bu ölçüm, ultrasonik ses 

uygulanarak yapılan ölçüm için kontrol verisi sağlamıştır. İkinci ölçümde ısıtıcı yine 5 

dakika boyunca çalıştırılmış, ayrıca 28 kHz ileriye tarayan modda ultrasonik ses 

uygulanmıştır.  

 

3.2.2. Kapalı deney düzeneği 
 

Kapalı deney düzeneği, ısının fırın gibi kapalı bir ortamda yayılmasına ultrasonik sesin 

etkisini incelemek için yapılmıştır. Açık sistemdeki gibi A3 kâğıt 320 mm yükseklik, 212 

mm genişlik ve 100 mm derinlikteki mukavvadan yapılmış kutu içerisine koyulmuştur(bkz. 

Resim 3.11). Kâğıt kutunun tavanına, derinliğin tam ortasına (önden ve arkadan 50 mm 

mesafe ile) yerleştirilmiştir. Kutunun alt tarafı yüzeye basarak kapandığı için mukavva ile 

kapatılmamıştır. Kutunun kalan 5 yüzeyinden ön yüzü hariç diğer 4 yüzü mukavva ile 

kapatılmıştır. Ön yüz, termal kamera ile izlemek için naylon folyo ile kapatılmıştır (bkz. 

Resim 3.11 ve Resim 3.12).  

 

 

Resim 3.11. Kapalı deney düzeneği şeması 
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Resim 3.12. Kapalı sistem deney düzeneği resmi 

 

Kapalı deney düzeneğinde üç adet ölçüm alınmıştır. Her ölçüm 3 dakika 40 saniye 

sürmüştür. İlk ölçüm, ısıtıcı rezistans piezoelektrik transdüserin önüne bağlanarak ve sadece 

ısıtıcı çalıştırılarak yapılmıştır. İkinci ölçümde ilk ölçüme ek olarak piezoelektrik transdüser 

de çalıştırılmıştır. Üçüncü ölçümde ise piezoelektrik transdüser sistemden çıkartılarak yerine 

12 V luk bir bilgisayar fanı bağlanarak yapılmıştır. Fan 6 V da 60 mA akım ile 360 mW 

güçte çalıştırılmıştır. Fan ile yapılan ölçümde ısıtıcıyı tutmak için metalden yapılmış bir ayak 

kullanılmıştır (bkz. Resim 3.13).  

 

 
Resim 3.13. Fan ve ısıtıcıyı tutan metal ayak 
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Kullanılan metal ayak kıskaçlar ile ısıtıcı rezistansın iletken olmayan yanmaz sert kartondan 

olan gövdesinden tutturulmuştur. Böylece ısıtıcıdan metal ayağa ısı geçmemektedir. 

Ultrasonik sesin ısı yayılımına kapalı alandaki etkisi, hiçbir ek araç olmadan yapılan 1. 

ölçüm ve fan kullanılarak yapılan 3. ölçüme göre karşılaştırılmıştır. 

 

3.3. Deneysel Veriler 

 

Çalışmada toplam beş adet ölçüm alınmıştır. Bunlar sırasıyla, 

 

1- Açık düzenekte sadece ısıtıcı ile, 

2- Açık düzenekte ısıtıcı ve 28 kHz ileri tarayan ultrasonik ses ile, 

3- Kapalı düzenekte sadece ısıtıcı ile, 

4- Kapalı düzenekte ısıtıcı ve 28 kHz ileri tarayan ultrasonik ses ile, 

5- Kapalı düzenekte ısıtıcı ve fan ile, 

 

Termal kamera ile kaydedilen veri, FLIR firmasının yazılımı olan “Thermacam researcher 

pro” yazılımı ile işlenerek belirli zaman dilimlerinde resimler alınmıştır. Ayrıca videolar çok 

büyük yer kaplayan termal kameranın kendi kayıt formatı olan “seq” formatından 

thermacam researcher yazılımı ile “avi” formatına dönüştürülerek kayıt edilmiştir. Açık 

düzenekteki iki deneyde de başlangıç anı ölçümü Resim 3.14'deki gibidir.  

 

Resim 3.14. Açık düzenek 0. Saniye 
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Resim 3.15. Açık düzenek, sadece ısıtıcı açık. (sırasıyla 30. , 180. ve 300. saniyeler) 

 

   

 

Resim 3.16. Açık düzenek, ısıtıcı ve 28 kHz ileri tarayan ultrasonik ses (sırasıyla 30. , 180. 
……………ve 300. saniyeler) 
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Açık düzenekte termal kamera ile sadece ısıtıcının açık olduğu deneyden 30 uncu, 180 ninci 

ve 300 üncü saniyelerde alınan ölçümler, Resim 3.15’de, ısıtıcıyla beraber 28 kHz ileri 

tarayan modda ultrasonik sesin açık olduğu deneyden elde edilen ölçümler de Resim 3.16’da 

verilmiştir. Birinci deney sonrası düzenekte ölçüm alınan A3 kağıdın ve ısıtıcının oda 

sıcaklığına düşmesi termal kamera ile izlenerek beklenmiştir. 

 

Kapalı düzenekte sadece ısıtıcı ile yapılan üç deneyin başlangıcında kâğıdın sıcaklık 

görünümü Resim 3.17' deki gibidir. 

 

 

Resim 3.17. Kapalı düzenek, 0.saniye 

 

Her bir deney sonrası düzenekteki ölçüm alınan A3 kâğıdın, ısıtıcının ve kutunun oda 

sıcaklığına düşmesi termal kamera ile izlenerek beklenmiştir. Ayrıca kutu içerisinde sıcak 

hava kalma ihtimaline karşı kutu içerindeki havanın tahliyesi sağlanmıştır.  Kapalı düzenekte 

sadece ısıtıcının, ısıtıcı ve ultrasonik sesin ve ısıtıcı ile fanın açık olduğu deneylerde 30 uncu 

120 inci ve 210 uncu saniyelerde alınan ölçümler Resim 3.18, Resim 3.19 ve Resim 3.20’de 

verilmiştir. 
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Resim 3.18. Kapalı düzenek, sadece ısıtıcı açık (sırasıyla 30. 120. ve 210. saniyeler) 

 

 

   

 

Resim 3.19. Kapalı düzenek, ısıtıcı ve 28 kHz ileri tarayan ultrasonik ses  (sırayla 30. 120. 
……………ve 210. saniyeler) 
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Resim 3.20. Kapalı düzenek, ısıtıcı ve fan açık (sırayla 30. 120. ve 210. saniyeler) 

 

Elde edilen verilerden ısının dağılımını incelemek için “Thermacam researcher” programı 

ile A3 kâğıt üzerindeki sıcaklığın histogramı her bir deneyin son anı için çıkarılmıştır. 

Yazılımda bir alan belirleyerek bu alan içerisindeki sıcaklık dağılımının histogramı 

çıkarılabilmektedir.  Resim 3.21' deki gibi kâğıt AR01 alanı olarak seçilmiş ve üzerindeki 

sıcaklık dağılımının histogramı elde edinilmiştir. Her bir deney için ölçüm alınan A3 

kâğıdının deney sonunda üzerindeki sıcaklık dağılımın histogramı çıkarılmıştır. 
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Resim 3.21. Kapalı düzenekte analiz için seçilen alan, AR01 

 

,  % 

Şekil 3.1. Seçilen alan üzerinde sıcaklık dağılım histogramı. Açık düzenek, sadece ısıtıcı 
…………açık, 300. saniye 
 

% 

Şekil 3.2. Seçilen alan üzerinde sıcaklık dağılım histogramı. Açık düzenek, ısıtıcı ve 28 
…………kHz ses açık, 300. saniye 
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% 
Şekil 3.3. Seçilen alan üzerinde sıcaklık dağılım histogramı. Kapalı düzenek, sadece ısıtıcı 
…………açık, 210. saniye 
 

 

% 

Şekil 3.4. Seçilen alan üzerinde sıcaklık dağılım histogramı. Kapalı düzenek, ısıtıcı ve 28 
………….kHz ses açık, 210. saniye 
 

 

% 

Şekil 3.5. Seçilen alan üzerinde sıcaklık dağılım histogramı. Kapalı düzenek, ısıtıcı ve fan 
…………açık, 210. saniye 
 

 

Kapalı düzenek deneylerinden elde edilen ölçümlerden, A3 kâğıt üzerindeki ortalama 

sıcaklık hesaplanarak kâğıda transfer olan yaklaşık ısı hakkında bir fikir elde edinilmeye 
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çalışılmıştır. Termal kameranın 110 °C üzerini gösterememesi ve açık düzenekte 110 °C 

daha yüksek sıcaklık değeri olduğu için bu işlem açık düzenek için yapılamamıştır. 

 

 

Şekil 3.6. Seçilen alan üzerinde zamana bağlı ortalama sıcaklık grafiği. Kapalı düzenek, 
…………sadece ısıtıcı açık 
 

 

 
Şekil 3.7. Seçilen alan üzerinde zamana bağlı ortalama sıcaklık grafiği. Kapalı düzenek, 
…………sadece ısıtıcı ve  28 kHz ultrasonik ses açık 
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Şekil 3.8. Seçilen alan üzerinde zamana bağlı ortalama sıcaklık grafiği. Kapalı düzenek, 
…………ısıtıcı ve fan açık 
 

Ultrasonik ses kullanılan deney sonucunda A3 kağıt üzerindeki, zamana göre ortalama 

sıcaklık grafiği (bkz. Şekil 3.7) ve fan kullanılan deney sonucu (bkz. Şekil 3.8) 

karşılaştırıldığında ultrasonik ses kullanılan deneyde ortalama kağıt sıcaklığının daha 

yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Bunu sebebi, fanın ısıyı sadece kâğıda değil bütün 

kutu içerisine dağıtmış olması kutudaki bazı açıklılarla beraber kutu çeperinden kutu dışına 

ısı kaçışı olduğu düşünülebilir. Fan kullanılan deney sonunda (bkz. Resim 3.20) sıcaklığın 

kutunun yüzeylerinde arttığı görülmekte ve bu düşünceyi desteklemektedir. Ultrasonik sesin 

bulunduğu ölçümlerde sıcaklık dağılımının ses ile beraber yayıldığı fikrini destekler veriler 

Resim 3.16 ve Resim 3.19' da görülmektedir. Kapalı ortamda ultrasonik ses ile yapılan 

ölçümü verisi, Tang’ın [2] akustik akış için yaptığı Şekil 3.10’daki modellemeye benzerlik 

göstermektedir.  

 

 
Şekil 3.9. Tang'ın 10 kHz de oluşturduğu akustik akış modellemesi [2] 
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Tang [2], ayrıca ses üreteçlerinin ebatları konumları ve adetlerine bağlı olarak farklı akustik 

akış desenleri elde etmiştir.  Şekil 3.11’de Tang [2], iki ses üretecini 20 kHz 'de fakat π/2 faz 

farklı olarak ortam içerisinde farklı konumlarda modelleyerek farklı akustik akış şekilleri 

elde etmiştir.  

 

 
Şekil 3.10. Tang'ın modellediği aynı frekansta fakat π/2 faz farkı ile çalışan ses  
…………..üreteçlerinin konumlarına göre şekillenen akustik akış desenleri [2] 

 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler ve Tang’ın çalışmasından [2] fikir yürüterek farklı 

sayıdaki ses üreteci ile farklı akustik akış oluşturularak ısının akustik akış ile istenilen bir 

bölgeye yönlendirilmesi ileriye dönük çalışmalarda incelenebilecektir. 
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4. SONUÇLAR 
 

Bu tez çalışmasında ultrasonik dalgalarla üretilen zorlanmış konveksiyonun (akustik akışın) 

gaz ortamında ısı dağılımına etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Akustik akış ile ısı 

dağılımını kontrol ederek istenilen nesne üzerinde sıcaklık dağılımının belirli limitler 

içerisinde kontrol edilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece akustik akışla üretilen 

konveksiyonla ısının istenilen bir bölgeye yönlendirilebilmesi sağlanabilir. Bu durumda 

sanayi tipi ve ev tipi fırınlarda fanla oluşturulan konveksiyon sonucu fırın dışına ısı kaçışının 

azalması öngörülmektedir. Ayrıca ısı transferinin fana göre daha zayıf bir hava akımı ile 

sağlanmasından dolayı ısıtılmak istenilen nesnede konveksiyon sonucu oluşan nem kaybının 

daha az olması beklenmektedir. Bu tez çalışması, daha az enerji ile daha kontrollü ısıtma 

işlemi gerçekleştirilebilecek bir sistem için ön çalışmadır.  

 

 Bu tez çalışması kapsamında, toplam beş farklı deney, açık ve kapalı ortam olmak üzere iki 

farklı düzenekte gerçekleştirilmiştir.  Deney verileri, Thermacam reseacher programı ile 

işlenmiştir. Program ile A3 kâğıt üzerindeki sıcaklık dağılımı histogramı kapalı düzenekteki 

her deney için çıkartılmıştır. Sıcaklık dağılım histogramlarıına göre ultrasonik sesin 

kullanıldığı deneyde (bkz. Şekil 3.4) sadece ısıtıcı kullanılan deneye göre (bkz. Şekil 3.3) 

daha homojen sıcaklık dağılımı gözlemlenmiştir. Fanın kullanıldığı deney (bkz. Şekil 3.5)  

sonucunda ise,  ultrasonik sesin kullanıldığı deneye göre (bkz. Şekil 3.4)  daha homojen 

sıcaklık dağılımı elde edilmiştir. Buna karşın Thermacam researcher programı ile yapılan 

A3 kağıt üzerindeki ortalama sıcaklık grafiğinde, fan kullanılan deney sonucuna göre 

ultrasonik ses kullanılan deney sonucunda ortalama sıcaklık 2 °C daha yüksek 

görülmektedir. Bunun sebebinin, fanın konveksiyonunun ısıyı sadece kâğıda değil, yan 

yüzeyleri dâhil bütün kutu içerisine dağıtması ve kutu çeperi ile beraber kutudaki bazı 

açıklıklardan dışarıya ısı kaçışı oluşturduğu düşünülmektedir.  Ultrasonik ses kullanılan 

deney sonucunda A3 kağıt üzerindeki, zamana göre ortalama sıcaklık grafiği (bkz. Şekil 3.7) 

ve fan kullanılan deney sonucu (bkz. Şekil 3.8) karşılaştırıldığında, ultrasonik ses kullanılan 

deneyde ortalama kağıt sıcaklığının daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Bunu 

sebebi, fanın ısıyı sadece kâğıda değil bütün kutu içerisine dağıtmış olması kutudaki bazı 

açıklılarla beraber kutu çeperinden kutu dışına ısı kaçışı olduğu düşünülebilir. Fan kullanılan 

deney sonunda (bkz. Resim 3.20) sıcaklığın kutunun yüzeylerinde arttığı görülmekte ve bu 

düşünceyi desteklemektedir. Ultrasonik sesin bulunduğu ölçümlerde sıcaklık dağılımının ses 
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ile beraber yayıldığı fikrini destekler veriler Resim 3.16 ve Resim 3.19' da görülmektedir. 

Kapalı ortamda ultrasonik ses ile yapılan ölçümü verisi, Tang’ın [2] akustik akış için yaptığı 

Şekil 3.10’daki modellemeye benzerlik gösterdiği gözlenmiştir.  

 
Sonuç olarak, bu çalışmada ultrasonik sesin gaz ortamında ısı dağılımına yaptığı etkiler 

gösterilmiş,  Tang’ın [2] matematiksel modelleme ile oluşturduğu verilere benzerlik 

gösterdiği ve ısıyı ilerlediği doğrultuda taşıdığına dair veriler elde edilmiştir.  

 

Çalışmamızdan edinilen bilgiler ışığında, Tang’ın [2] ultrasonik ses üreteçlerinin yerleri, ses 

frekanslarında ve fazlarında yaptığı değişiklikler, kapalı ortam içerisinde farklı bölgelerde 

zorlanmış konveksiyon modellemelerine uyarlanarak, ısının kapalı ortam içerisinde 

hedeflenmiş bir bölgeye iletimi ile ilgili çalışmalarının ileride yapılması planlanmaktadır.  
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