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Özetçe 

Bu makalede silindir etrafından akan değişken iki boyutlu 
akışın incelenmesi, dinamik model el de edilmesi ve elde 
edilen model kullanılarak silindirin arkasında oluşan 
girdapların kontrolü konusu ele alınmıştır. Bu incelemede ilk 
olarak özelleştirilmiş bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
program kullanılarak akış alanının istenilen bölgesinden hız, 
basınç ve girdaplılık  değerlerin okunması ve yine kullanıcının 
seçtiği noktalardan girilen belirli hız vektörlerinin geri 
beslemeli kontrol girişi olarak analize dâhil edilmesi 
sağlanmıştır. Sonrasında belirlenen bir girdi (değişken 
frekanslı sinüs fonksiyonu) altında simülasyon çalıştırılarak 
kullanıcının belirlediği noktalardaki hız, girdaplılık vb. 
değerler okunarak bir giriş çıkış veri seti elde edilmiştir. 
Sonrasında bu veriler Sistem Tanılamada kullanılarak sistemin 
dinamik modeli elde edilmiş ve bu modelin doğruluğu kontrol 
edilmiştir. Ardından kontrolör tasarımı yapılmış, tasarlanan 
kontrol sistemi de analize dahil edilerek simülasyonlar 
gerçekleştirilmiş ve girdaplılık değerlerinin istenilen şekilde 
kontrol edilebildiği görülmüştür.  

1. Giriş 

Küt cisimler etrafındaki akışın belirlenmesi, akışkanlar 
mekaniğinde en sık karşılaşılan problemlerden birisidir. 
Gerilerinde oluşan daimi olmayan iz bölgesi ve buna bağlı 
girdap salgılama sürecinden dolayı küt cisimler, 
araştırmacıların ilgisini çekmektedir [1-2]. Küt cisimlere 
verilebilecek en iyi örnek dairesel silindir geometrisidir. 
Silindir etrafındaki viskoz akışkanların analizi hem 
geometrisinin basit olmasından hem de gerilerinde oluşan 
girdap toplolojilerinin incelenebilirliğinin kolaylığı açısından 
daha karmaşık akışkan sistemlerinin anlaşılabilmesi açısından 
önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, ayrık akışların tipik 
davranışlarını göstermesi sebebiyle, son yıllardaki akışkan 
modellemesi ve kontrolü çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir 
test alanı olmuştur [3]. Akışkan sistemlerinde akışın fiziksel 
özelliklerinden kaynaklanan istenmeyen etkilerden kurtulmak 
için akışın kontrolü gerekmektedir. Bunu sağlamak için; 
akışkanın üzerinden aktığı yüzeyi hareket ettirmek, akış 
alanına belirli hızlarda çeşitli gazlar eklemek veya çekmek, 
sınır yüzeyinden hava akmasını engelleyecek başka yüzeyler 
kullanmak, akışın aktığı yüzeyi soğutmak gibi yöntemler 
kullanılır [4]. Bu alanda yapılan çalışmalarda He ve grubu [5] 
silindir etrafındaki viskoz akışlardaki sürüklenmenin 

azaltılması, aktif kontrolü ve optimizasyonu ile ilgili sayısal 
bir metot geliştirmişlerdir, Pastoor ve grubu [6] ise D-şekilli 
bir yüzey etrafındaki akışın kontrolü için çeşitli stratejiler 
geliştirmişlerdir. Bergmann ve grubu [7] da silindir etrafı 
akışın optimal kontrolü için bir yaklaşım elde etmişledir. 
Akışkanlı sistemlerde silindir etrafı akış ve oluşturduğu girdap 
salınımının kontrolü konusundaki araştırmasında Fan [8] 
girdapların plazma eyleyiciler ile kontrol edildiğini 
göstermiştir. Protas’ın [2] çalışmasında ise dönen bir silindir 
eyleyici girişi olarak kullanılmış, bu metotla sistemin durağan 
fakat kontrol edilemez olduğu gösterilmiştir. 
 
Silindir etrafı akış problemi, akışkan sistemlerinin 
modellenmesinde en çok kullanılan denklemler olan Navier-
Stokes kısmi türevsel denklemleri ile matematiksel olarak 
ifade edilebilir. Ancak bu denklemlerin karmaşıklıkları ve 
analizlerindeki zorlukları analitik sonuçlar elde etmekte çeşitli 
problemler doğurmaktadır [9]. Nümerik sonuçlar ise, 
günümüzde gelişen bilgisayar teknolojisi ile doğruluk oranı 
yüksek şekilde yapılabilmektedir, Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD) olarak da adlandırılan bu yöntemler kullanan 
Park ve grubu [10] düşük Reynolds sayılarında silindir 
arkasında oluşan von-Karman girdap salınımının geribeslemeli 
kontrolünde çalışmalarda bulunmuşlardır. HAD dışında 
Navier-Stokes Denklemlerinin basitleştirilmesi için Uygun 
Dikgen Ayrışımı (UDA) ve Galerkin İzdüşümü (Gİ) gibi 
düşük dereceli modelleme teknikleri de kullanılmaktadır. Bu 
alanda Tadmor ve grubunun [11] önermiş olduğu düşük 
dereceli Galerkin modellerine alanın dinamik ortalama 
değerini ekleme metodu ve Noack ve grubunun [12-13] 
silindir etrafı akış için elde ettikleri Galerkin modellerini 
içeren çalışmaları örnek olarak gösterilebilir. 
 
Navier-Stokes denklemlerinin basitleştirilmiş hâllerini elde 
etmemizi sağlamasına rağmen UDA/Gİ yaklaşımlarının 
sonuçları doğrusal olmayan ve ek hesaplamalar gerektiren 
metotlardır [14-15-16]. Bu çalışmada UDA/Gİ yaklaşımları 
yerine HAD simülasyonlarından elde edilen giriş-çıkış verileri 
kaydedilerek bir modelleme ve kontrol yaklaşımı ele 
alınmıştır. Akış sisteminin dinamiklerinin elde edilmesi ve 
doğrusal bir model elde edilmesi için kaydedilen bu veriler 
Sistem Tanılama (ST) kullanılarak işlenmiştir. Modelin gerçek 
akış dinamiklerini temsil ettiği geri çatılama yapılarak 
doğrulanmıştır. Sonrasında ise iç model kontrolü (IMC) 
tekniği ile bir lineer kontrol sistemi tasarlanmış ve katsayıları  



 
 

Şekil 1: Simülasyonlarda kullanılan örgü geometrisi 
 
üzerine bazı ayarlamalar yapıldıktan sonra silindir üzerinden 
geçen akışın arkasındaki girdapların bastırılması sağlanmıştır. 

2. Problem Tanımı 

Silindir üzerinden akan viskoz akışkanlar düşük Reynolds 
sayılarında türbülanslı olmakta ve silindirin arka bölgesinde 
değişken akım kopmaları gerçekleşmektedir. Bunun sonucu 
olarak von-Karman girdap yolu olarak tanımlanan, zıt 
yönlerde dönerek periyodik olarak kendini tekrarlayan akışkan 
akışları gözlenir. Bahsedilen bu problemin çözümünde 
kullanılacak örgü geometrisinin, MATLAB tabanlı Navier2d 
[17] HAD programındaki görünümü Şekil-1 de mevcuttur.  
 
Kontrol probleminin çözümü için Navier2d programı 
isteklerimize uygun olarak geliştirilmiş ve programa çeşitli 
eklentiler yazılmıştır. Simülasyonlarda kullanılan sınır 
değerleri ve parametreler şu şekildedir: Akış alanı Ω
5  , 25  10  , 10   büyüklüğündedir, 0,0  

noktasında merkezi konumlanmış silindirin çapı ise 1   
olarak alınmıştır. Kinematik viskozite değeri ise 

0.0067  şeklindedir. Akış alanına akacak olan akışkan 

alanın sol sınırından hızı 1  olacak şekilde yani 1  ve 

0 akmaktadır. Alt ve üst sınırlar ise sürtünmesiz olacak 

şekilde seçilmiştir, başka bir deyişle 0 ve 0 olarak 

düşünülebilir, burada  yüzeylere dik yön olarak alınmıştır. 
Akış alanından geçen akışkanın alanın sağ sınırından sabit 
basınçla alanı terk ettiği düşünülmüştür. Silindirin yüzeyi de 
kaymasız yani 0  olacak şekilde ayarlanmıştır. 
Simülasyonda düşük bir Reynolds sayısı 150  olarak 
alınmıştır ki bu değerde girdapların birbirini tekrarlayan 
örüntüsünün görülmesi beklenmektedir. Bu parametreler 
kullanılarak simülasyon 250   çalıştırılmıştır ve görülmesi 
beklenen girdap hareketleri Şekil-2 deki gibi gözlenmiştir. Bu 
noktadan sonraki ilk aşama, simülasyon verilerini kullanarak 
basit ve doğrusal bir dinamik model elde etmek, ikinci aşama 
da girdapların azalarak yok olmasını sağlayacak bir kontrol 
sistemi tasarlamaktır. 
 

3. Kullanılan Yöntemler 

3.1. HAD Simülasyonları ve Giriş-Çıkış Verisi Elde Etme 

Sistem Tanılamada kullanılmak üzere kullanılacak verileri 
elde etmek için Navier2d programı kullanılarak simülasyon  

 
Şekil 2: Simülasyon 250 s için çalıştırılınca elde edilen hız alanı 

 

 
 

Şekil 3: Seçilen eyleyici girişi noktaları ve ölçüm noktaları. 
 
 
gerçekleştirmek ilk adım olarak ele alınacaktır. Bunun için ise 
sistemin giriş ve çıkışları belirlenmelidir. Akış alanı 
üzerindeki düğüm noktaları simülasyondan önce seçilebilmeli 
ve bu noktalar giriş/çıkış değeri olarak tanımlanabilmelidir. 
Navier2d programı giriş veya çıkış seçmeyi sağlayan bir 
arayüz sunmadığı için program yazdığımız eklentilerle bu 
fonksiyonları gerçekleştirebilecek şekilde geliştirilmiştir. 
Çalışmamızda eyleyici girişi olarak silindirin alt ve üst 
bölümlerinden akışa hava üflemek/çekmek için iki nokta 
seçilmiştir. Problemdeki ana amaç girdapların bastırılması 
olduğu için silindir arkasındaki bölgeden bir grup düğüm 
noktası da girdapların ölçüm girişi olarak seçilmiştir. 
Programa eklenen bu seçimler Şekil-3 te görülebilir. 
 
Giriş/çıkış noktaları belirlendikten sonra ölçüm alanlarındaki 
girdaplılık değerinin hesaplanması için de aşağıdaki ifade 
kullanılmıştır. 
 

 (1) 

Burada  ve  değerleri sırasıyla akışın yönüne paralel ve dik 
vektörlerdir. Girdaplılık değeri her düğüm noktası için ayrı 
ayrı hesaplanacağından bu değerlerin ortalaması da aşağıdaki 
gibi alınabilir.  

1
| | (2) 
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Şekil 4: Giriş sinyali ( 1) ve çıkış sinyali ( 1) 
 
Burada  kaçıncı ölçüme ait girdaplılık değeri olduğunu 
belirlerken  de düğüm noktası sayısını belirtir. Sistem 
giriş/çıkış yerleri belirlendikten sonra Sistem Tanılama 
uygulamak için simülasyon belli bir giriş altında çalıştırılıp 
çıktılar kaydedilmelidir. Sistemin dinamiklerini daha doğru ve 
etkin elde etmek için uygulanacak girişte birden fazla frekans 
bulunmalıdır. Bu nedenle giriş olarak değişken frekanslı sinüs 
(chirp) fonksiyonu uygulanmıştır. Bu fonksiyonun başlıca 
özellikleri, birim genliğe sahip olması, ilk 25 saniye frekansın 
0.1  'den 1  'e artması, sonraki 25 saniyede 1 'den 
0.1  'e azalması, böylece toplamda 50 saniye süren bir 
sinüsoidal fonksiyon olmasıdır. Simülasyon çalıştırıldığında 
belirlenen girdi ve bu girdiye karşı elde edilen çıktı Şekil-
4'teki gibi elde edilmiştir.  
 
Şekil-4 incelendiğinde giriş sinyali 1'in ilk 25 saniyesi (yeşil) 
ile son 25 saniyesi (kırmızı) ayrılmıştır. Bunun nedeni Sistem 
Tanılamada ilk 25 s (yeşil) kullanılarak dinamik modeli 
oluşturacak sonraki 25 s (kırmızı) kullanılarak da sistemin 
doğruluğu kontrol edilecek olmasıdır. 

3.2. Sistem Tanılama 

Simülasyon çalıştırılıp akışkan sistemi için bir giriş çıkış 
ilişkisi elde edildikten sonraki adım Sistem Tanılama 
yaklaşımları kullanarak elimizdeki problem için doğrusal bir 
dinamik model elde etmektir. Bunun için birden fazla Sistem 
tanılama algoritması mevcuttur fakat hepsi aynı doğrulukta 
sonuç verememektedir. Çalışmamızda çeşitli yöntemler 
denenmiş ve sistemimiz için en verimli sonuç verenin Süreç 
Modeli (Process Model) yaklaşımı olduğu görülmüştür. Bu 
yaklaşımda sistem dinamikleri aşağıdaki formda ifade 
edilmektedir. 
 

1 e
1 2 1

     (3) 

 
Bu ifade sistem dinamiklerini statik kazanç , sönüm sabiti 

, ters doğal frekans , proses sıfırı  , zaman gecikmesi , 
zaman sabiti  ve bir integratör cinsinden göstermektedir. 
Bu parametrelerin kestirimi yapılırken MATLAB System 
Identification Toolbox’ta bulunan adaptif Gauss-Newton alt 
uzay yaklaşımı [18] kullanan tahmin hatası sıfırlama (PEM)  

 

Tablo 1: Proses modelin parametre sonuçları  
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Şekil 5: Ölçülen ve simülasyondan gelen çıkış değerleri 

 
 
tekniğinden faydalanılmıştır. Kestirim sonucunda elde edilen 
değerler Tablo 1 de görülebilir. 
 
Bulunan bu değerler giriş sinyalinin ilk 25 saniyelik kısmı 
kullanılarak elde edilmiştir. Sonraki 25 saniyelik kısmı ise elde 
edilen sistemin doğruluğunun kontrol edilmesinde 
kullanılmıştır. Bunun için sinyalin ikinci kısmı elde edilen 
modele girdi olarak verilmiştir ve daha sonra buradan alınan 
çıkış HAD'dan elde edilen simülasyon çıkışları ile Şekil 5'teki 
gibi karşılaştırılmıştır.  

 
Şekil 5ten de anlaşılacağı gibi Sistem Tanılama sonucunda 
elde ettiğimiz sistemin çıktısı, HAD kullanılarak elde edilen 
çıktı ile çok yakın çıkarak Sistem Tanılama sonucunda 
kestirimi yapılan dinamik modelin gerçek sistemi kabul 
edilebilir bir doğrulukta temsil ettiğini göstermiştir. 

3.3. Kontrolör Tasarımı 

Bu kısımda bir önceki bölümde elde edilen girdaplılık 
ölçümlerinin azaltılması için kullanılacak kontrolör tasarımı 
konusu ele alınacaktır. Sistemin doğrusal olduğu göz önüne 
alınırsa kontrolör  i otonom olarak tasarlamak için iç 
model kontrolü (IMC), lineer kuadratik Gaussian (LQG) ve 
optimizasyon tabanlı yaklaşım gibi otomatik PID ayarlama 
yöntemleri denenebilir. MATLAB Control Systems Toolbox 
kullanılarak yukarıdaki farklı yöntemler ile birçok 
derecelerden çeşitli kompansatör tasarımları yapılmıştır ve 
sonuçlar incelenmiştir. İncelemeler sonunda görülmüştür ki 
IMC ayarlama yöntemi [19-20] problemimizin çözümü için en 
iyi sonucu vermiştir. Otomatik tasarımın ardından elde edilen 
kapalı çevrim sisteminin kök yer eğrisi üzerinde de elle 
yaptığımız bazı düzenlemeler mevcuttur ki bunlar da 
tasarlanan kontrolcünün başarımının arttırılmasına katkıda 
bulunmuştur. Yapılan bu tasarımlar sonucunda elde edilen 
kontrolcünün ifadesi ise aşağıdaki gibidir; 
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 (4) 

burada 

107.6      33.63     499    
               127.8      420.9      97.37     4.843  

(5) 

   5.278     10.16    9.688   
               5.222     1.844   . 
 

(6) 

şeklindedir. Tasarlanan kontrolcünün girişi 
 şeklinde ifade edilen hata fonksiyonudur. Burada  

sistem çıkışı,  ise referans girişidir ki bu da sıfır olarak 
alınmıştır çünkü amaç girdaplılığının mümkün olduğunca 
azaltılmasıdır. Kontrolcü çıkışı ise silindir üzerindeki 
noktalardan akış alanına üflenecek veya alandan çekilecek 
havanın hızını içeren bir fonksiyondur ki bunu da  olarak 
göstereceğiz. Tasarlanan kontrol sisteminin kapalı çevrim 
kutuplarının yerleri Şekil 6daki kök yer eğrisi grafiğinde 
görülebilir. Bu eğri incelendiğinde bütün kutupların sol tarafta 
olduğu görülmektedir ki bu da kapalı çevrim sisteminin kararlı 
olduğunu göstermektedir fakat bu eğride sanal eksene çok 
yakın iki kutup olduğu görülmektedir ki bu da yavaş cevap ve 
yüksek aşıma sebep olacaktır. Bu etkiler ise Şekil 7'deki birim 
basamak cevabı incelenerek görülebilir. 
 

4. Sonuçlar 

Kontrolcünün sistem üzerindeki etkisini gözlemlemek için 
Reynolds sayısı 150, kinematik viskozite değeri 0.0067 /  
ve kontrolcü başlangıç zamanı 2   olan 600  'lik bir 
simülasyon çalıştırılmıştır. Sisteme başlangıç koşulu olarak 
Şekil 2'de gösterilen ve girdapların belirgin bir şekilde 
görülebileceği profil verilmiştir. 0.8  'deki U-V hızları 
Şekil 8 de gözlenebilir.  

 

 
Şekil 6: Tasarlanan kontrol sisteminin kök yer eğrisi 

 
 

 
 

Şekil 7:Kapalı çevrim sistemin birim basamak cevabı 
 

 
Şekil 8: t=0.8 s de akış alanının U-V hızları 

 
 

 
Şekil 9: t=18 s de akış alanının U-V hızları 

 
 
İkinci saniyeden itibaren kontrolcü devreye girerek silindirin 
üst ve alt noktalarından akış alanına hava üflemeye 
başlamaktadır. Bu etkiyi görmek için  18  'deki U-V 
hızlarını gösteren Şekil 9 incelenebilir. Zaman ilerledikçe 
kontrolcünün etkisi daha baskın bir şekilde gözlenmekte olup, 
silindir arkasındaki girdaplar bastırılmaya başlanmıştır. Bu 
etki Şekil 10'daki U-V hızlarına bakarak da görülebilmektedir. 
Son olarak simülasyonun sonundaki (    600  ) U-V hızları 
da Şekil 11'de görülmektedir. Ayrıca belirlenen zamanlardaki 
akış alanındaki girdaplılık değerleri de incelenmiştir. Şekil 12, 
13, 14 ve 15'te incelenebilecek girdaplılık değerleri giderek 
azalmaktadır; bu da kontrolcünün akışkan sistemine olan 
etkisini göstermektedir.  
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Şekil 10: t = 190s de akış alanının U-V hızları 

 
 

 
Şekil 11: t = 600s de akış alanının U-V hızları 

 

 
 

Şekil 12: t = 0.8s de akış alanındaki girdaplılık değeri 
 

 
 

Şekil 13: t = 18s de akış alanındaki girdaplılık değeri 

 

 
 

Şekil 14: t = 190s de akış alanındaki girdaplılık değeri 
 

 
 

Şekil 15: t = 600s de akış alanındaki girdaplılık değeri 

 
Şekil 16: Zamana karşı ölçülen ortalama girdaplılık değeri 

 
Ayrıca simülasyon boyunca geri besleme sinyali olan ve 
kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş olan ortalama 
girdaplılık değeri de kaydedilmiştir. Bu değerin zamanla 
değişimi de Şekil 16 da mevcuttur. 
 

5. Tartışma ve Gelecekteki Çalışmalar 

İlk olarak akış kontrolünün problem tanımlamasının yapılmış 
ve kullanılacak araç ve yöntemlerden bahsedilmiştir. 
Problemin tanımı yapıldıktan sonra HAD için kullanmış 
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olduğumuz MATLAB tabanlı olan ve Navier-Stokes 
denklemlerinin iki boyutlu yüzeyde nümerik olarak çözümünü 
yapan Navier2d isimli program kontrolcü tasarımında 
kullanabileceğimiz şekilde değiştirilmiş ve çeşitli eklentiler 
yapılmıştır (Şekil 2).  
 
Daha sonra, kullanıcı tarafından seçilen giriş ve çıkış noktaları 
bilinen sisteme, farklı frekans birleşenlerine sahip olan bir 
chirp fonksiyonu girdi olarak uygulanmış ve sonuçlar 
kaydedilmiştir. Giriş-çıkış verisi elde edilince Sistem 
Tanılama metotlarından biri kullanılarak sistemin dinamikleri 
elde edilebilir. Bu noktada MATLAB System Identification 
Toolbox’taki process model yöntemi kullanarak elimizdeki 
giriş/çıkış verisinden ifade (3)'teki gibi bir modele oturacak bir 
dinamik sistemin kestirimi yapılmıştır. Daha sonra ise elde 
edilen bu sistemin doğruluğu Bölüm 3.2'de anlatılan yöntemle 
sınanmış ve elde edilen dinamik ifadenin sistemi yüksek bir 
doğrulukla temsil ettiği görülmüştür (bkz. Şekil 5). 
 
Sonraki adımlarda ise sistem tanılama ile dinamikleri elde 
edilmiş olan akışkan sistemi için kontrolör tasarımı ele 
alınmıştır. Kontrolör tasarımı için sistem dinamikleri elde 
edildikten sonra MATLAB SISO Toolbox dahilindeki iç 
model kontrolü (IMC) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 
kontrolcünün kutuplarının ve sıfırlarının yerleri elle de bir 
miktar değiştirilerek en optimal sonuç elde edilmeye 
çalışılmıştır (Şekil 6, Şekil 7). 
 
Son olarak ise kontrolcünün sistem üzerine olan etkisini 
görmek için geniş kapsamlı bir simülasyon yapılmıştır. 

15 , 0.0067  /  olan 600  saniyelik bu 
simülasyonda kontrolcünün etkisini görmek için kontrolcü 
girdaplı bir ilk koşuldan başlatılmış, bir süre kontrolsüz 
çalıştıktan sonra kontrolcü 2 s'de aktive edilmiştir. 
Kontrolcünün devreye girmesiyle birlikte oluşan girdapların 
da bastırıldığı gözlemlenmiştir. Bu sürecin 18  saniyede 
başladığı (Şekil 9, Şekil 13), zaman ilerleyip 190   
olduğunda kontrolcünün girdapları iyice azalttığı (Şekil 10, 
Şekil 14), simülasyonu sonu olan 600 saniyede ise seçilen 
bölgedeki girdapların neredeyse tamamen bastırıldığı (Şekil 
11, Şekil 15) görülebilmektedir. Ayrıca seçilen bölgedeki 
ortalama girdaplılık değeri incelenirse kontrolcünün sisteme 
olan etkisi daha rahat anlaşılabilir (Şekil 16). 
 
İlerleyen çalışmalarımızda benzer akış modelleme ve kontrol 
yaklaşımlarını farklı geometriler üzerinde denemeyi 
planlamaktayız. 
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