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AÇIK KAYNAK KODLU HESAPLAMALI 
AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ÇÖZÜCÜSÜ 
“OPENFOAM”

1. GİRİŞ

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), akışkan hareke-
tini tanımlayan temel denklemlerin, nümerik yöntemlere 
dayalı çözümlerinin elde edilmesini kapsar. Bu denklem-
lerin analitik çözümleri, denklemlerin doğrusal olmayan 
yapısından ötürü bazı temel problemler dışında mevcut 
değildir. Diğer taraftan deneysel araştırma yöntemleri 
maliyetli, zaman ve uzmanlık gerektiren yöntemlerdir. Bu 
açıdan HAD, hızla gelişmekte olan bilgisayar teknolojisi 
sayesinde, gerek akademik gerekse endüstriyel problem-
lerin incelenmesinde önemli bir araştırma yöntemi haline 
gelmiştir. Aerodinamik ve hidrodinamik hesaplamaları, 
ısıl analizleri, çok fazlı akış incelemeleri, turbomakina per-
formans analizleri gerçekleştirilebilmekte, Newton tipi 
olmayan akışlar ve hal değişimleri modellenebilmektedir. 
Bu yöntem kullanılarak bir sistemi oluşturan bileşenler 
veya sistemin tümü, sanal ortamda test edilebilmektedir. 

Günümüzde endüstriyel ürün tasarımında HAD’nin kul-
lanımı gelişmiş ülkelerde son derece yaygın olup, yönte-

min sunduğu yüksek doğruluklu sonuçlar sayesinde ürün 
geliştirme süreçlerinde artık bir standart haline gelmiştir. 
Buna karşın ülkemizde HAD tekniklerinin kullanımı halen 
yeterince yaygın değildir. Bu yöntemi kullanan yazılımla-
ra erişimin kısıtlı olması, ülkemiz Ar-Ge faaliyetleri ile he-
saplamalı yöntemler arasındaki bağın güçlenmesine en-
gel olan en önemli etmenlerden biridir. HAD yazılımları 
pazarında büyük yer kaplayan ticari yazılımların tamamı 
yurtdışı kaynaklı olup, çoğu içerisinde bir HAD çözücü-
sünden başka modülleri de barındıran paketlerdir. Do-
layısıyla bu yazılımlar yüksek kullanım lisansı ücretlerine 
sahiptirler [1]. 

Son yıllarda dünyada ticari HAD yazılımlarına alternatif 
olarak kullanılan ve giderek önem kazanan açık kaynak-
lı HAD araçları göze çarpmaktadır. Bunlardan başlıcası, 
“OpenFOAM” (“Open Source Field Operation and Mani-
pulation”) yazılımıdır [2]. Bunun dışında SU2 [3], NEK5000 
[4], Palabos [5] bazıları olmak üzere çok sayıda başka açık 
kaynaklı HAD yazılımları da mevcuttur.  Açık kaynaklı yazı-
lımların mevcut HAD çözücüleri herhangi bir ticari lisans 
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gerektirmeden kullanılabildiği gibi, yazılımların kaynak 
kodu dilendiği gibi değiştirilebilmekte, amaca uygun ola-
rak düzenlenerek yeni çözücüler elde edilebilmektedir.

Bu çalışmada, lisans ücreti gerektirmiyor olması sayesinde 
ülkemiz Ar-Ge faaliyetlerinde HAD kullanımı artırabilecek 
ve dışa bağımlılığı azaltabilecek açık kaynak kodlu Open-
FOAM yazılımı çeşitli yönlerden incelenmiştir. Çalışmanın 
ilk bölümünde bu araştırmalara yer verilmiştir. Çalışmanın 
ikinci bölümünde HAD yönteminden bahsedilmiş olup, 
OpenFOAM mimarisi hakkında temel bilgiler verilmiştir. 
Yazılımının yeterliliği şüphesiz esas öneme sahiptir ve 
üçüncü bölümünde OpenFOAM’un endüstriyel uygula-
malarındaki kapasitesi ve güçlü yönleri literatürden der-
lenen çalışmalarla özetlenmiştir. Çözücünün zayıflıkları 
ve gelişmeye açık alanları ise dördüncü bölümde irdelen-
miştir. OpenFOAM ile gerçekleştirilmiş güncel uygulama-
lar, yazılımın oldukça rekabetçi olduğunu ve endüstriyel 
uygulamalarda kullanılabileceğini göstermektedir.

2. OPENFOAM HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

OpenFOAM, sonlu hacimler temelli bir diferansiyel denk-
lem çözücüsüdür. Akışkan hareketine dair korunum 
denklemleri sonlu sayıda parçaya ayrılmış akış bölgesinin 
her bir hücresinde denklemlerin integrasyon ve interpo-
lasyon işlemlerinin ardından, cebirsel denklem sistemine 
dönüştürülmesini kapsar. Bu cebirsel denklem sistemi 
çok sayıda bilinmeyen içermekte olup, bunların çözümü 
için modern bilgisayarlar kullanır. Yukarıda sözü edilen 
korunum denklemleri, skaler, vektörel veya tensörel de-
ğişkenlere sahip, genel transport denklemi

𝜕𝜕(𝜌𝜌𝜌𝜌)
𝜕𝜕𝜕𝜕 + ∇. (𝜌𝜌𝐕𝐕𝜌𝜌) = ∇. (Γ∇𝜌𝜌) + 𝑆𝑆𝜙𝜙  (1)

formundadır [6]. Burada, φ skaler, bağımlı değişken, Γ 
yayınım katsayısı ve Sφ kaynak terimidir. Örneğin, φ=1 ve 
Γ=Sφ=0  alınarak, kütlenin korunumu denklemi elde edilir. 
OpenFOAM nesne tabanlı programlama yardımıyla, C++ 
dilinde ve tensör cebrine dayalı geliştirilmiştir. Üst üste 
binmeyen ve düzlemsel yüzeylere sahip polihedral ağ 
hücreleri için çözüm yapabilen, dolayısıyla akademik dü-
zeydeki problemlerin yanı sıra, endüstriyel problemlerin 
de çözümünde yüksek doğrulukla kullanılabilen bir plat-
formdur. Standart OpenFOAM kurulumu ile gelen çok 
sayıdaki cebirsel denklem sistemi çözücülerinin yanı sıra, 
arzu edilen herhangi işlemci sayısı için paralel hesaplama 

becerisi, bu alandaki ticari yazılımlara rakip olması açısın-
dan önemli unsurlarıdır.

2.1 Tarihçe

OpenFOAM’un kökleri, Imperial College’da (İngiltere), 
60’lı yıllardan bu yana, alanda öncü çalışmalar yürüten 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği odaklı araştırma grubu-
nun çalışmalarına dayanmaktadır [7]. Başlangıçta FORT-
RAN diline dayalı temel bir çözücü iken, 90’lı yıllarda ekip 
tarafından üretilen doktora tezleri kapsamında geliştirilip 
bugünkü halini alan yazılım, geçmişte FOAM adı ile ticari 
olarak satışa sunulmuş fakat bu açıdan başarısız olunca, 
2004 yılında açık kaynaklı olarak yayınlanmıştır. Bu tarih-
ten sonra, ilk geliştiriciler tarafından kurulan şirketlerde, 
farklı isimler ile güncellenip yayınlanmaya devam edil-
miştir [8]. Günümüzde OpenFOAM Foundation, foam-ex-
tend (WIKKI), OpenFOAM+, FreeFoam gibi çeşitli uzantı-
ları (çatal adı verilmektedir) mevcuttur.

2.2 Doğrusal Denklem Çözücüleri ve HPC

Sonlu hacimler yöntemi ile elde edilen doğrusal denklem 
sistemi için çeşitli doğrusal denklem çözücüleri OpenFO-
AM altında mevcuttur. Bunlar arasında eşlenik gradyen 
(İng: “conjugate gradient”) tekniğine dayalı olan PCG/
PBiCGStab, PCG/PbiCG çözücüler ile GAMG gibi “multi-
grid” tekniğine dayalı çözücüler OpenFOAM bünyesinde 
sunulmaktadır. Bunlar arasında GAMG (“geometric-al-
gebraic multi-grid”) az sayıda hücreli bir ağ üzerinde hızlı 
bir çözüm üretir, bu çözümü daha hassas bir ağ üzerinde 
eşler ve hassas ağ üzerinde doğru bir çözüm elde etmek 
için ilk tahmin olarak kullanır. Bu da genel çözüm süresini 
düşürme yönünde büyük bir avantaj sağlar.

OpenFOAM tarafından kullanılan paralel hesaplama yön-
temi, geometri ve akış bilinleyenlerinin parçalara ayrıldığı 
ve çözüm için ayrı işlemcilere dağıtıldığı alan ayrıştırma 
(İng: “domain decomposition”) tekniğine dayalıdır. Bu 
kapsamda ağ ve bilinmeyenler ayrıştırılır, uygulama pa-
ralel olarak çalıştırılır ve çözümleme bittikten sonra ve-
riler birleştirilir. Bu paralel işlem, açık kaynaklı openMPI 
mimarisine dayanır. Temel bir “benchmark” probleminin 
HPC testlerinde elde edilen hızlanma trendi Şekil 1’de 
verilmiştir [9]. Buna göre eleman sayısına göre seçilecek 
uygun işlemci sayısı sayesinde doğrusal hızlanma sağla-
nabilmektedir. Örneğin, 1000 adet işlemci çekirdeği ile 
1000 kat hızlanma yaklaşık 15 milyon hücreli problem 
için sağlanmıştır.
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2.3 OpenFoam’a Özgü Sentaks Yapısı
OpenFOAM, tensör alanı cebirini ve ayrıklaştırmayı uygu-
lamak için matematiksel denklemin yazımını taklit eden 
(İng: “equation mimicking”) bir algoritmaya sahiptir. Ör-
neğin, Denklem 1 momentumun korunumu olarak yazıl-
dığında,

fvVectorMatrix UEqn

( fvm::ddt(U)  + fvm::div(phi, U)  - fvm::laplacian(nu, U) );

olarak ifade edilir. Burada, fvm::ddt zaman integrasyonu-
nu yapar. fvm::div, fvm::laplacian ise sırasıyla diverjans ve 
Laplasyen terimlerinin sonlu hacimler ayrıklaştırmasını 
gerçekleştirir. Bu denklemin kaynak terimi olan basınç 

gradyeninin sonlu hacimler ayrıklaştırması ve ardından 
doğrusal denklemin çözümü de aşağıdaki satırla ifade 
edilir:

solve(UEqn == -fvc::grad(p) ) ;

Böylece, bilinmeyen hız alanı U bilinen basınç p yardı-
mıyla hesaplanır. Tahmini bir basınç dağılımının kütlenin 
korunumu denklemi yardımıyla aşamalar halinde düzel-
tildiği iteratif çözümler sonucunda bilinmeyen hızların 
bulunduğu basınç düzeltme teknikleri (SIMPLE, PISO ve 
varyantları) OpenFOAM’da mevcuttur. 

3. UYGULAMA ÖRNEKLERİ

OpenFOAM’un endüstriyel uygulamalarındaki kapasitesi 
ve güçlü yönleri literatürden derlenen çalışmalarla özet-
lenmiştir.

3.1 Türbülans Modelleme

Bir HAD çözücüsünün gücünü ilk kanıtlaması gereken 
husus şüphesiz ki türbülans modellemesidir. OpenFOAM 
burada sunduğu geniş türbülans modeli havuzu ile, kulla-
nıcılara cömert davranmaktadır. HAD simülasyonu yapan 
araştırmacıların sık kullandığı “k-omega-SST”, “k-epsilon”, 
“realizable k-epsilon”, “RNG k-epsilon”, “Spalart Allmaras” 
gibi “Reynolds-Averaged Navier–Stokes” (RANS) model-
lerinin yanı sıra “Large Eddy Simulation” (LES) ve “Detac-
hed Eddy Simulation” (DES) gibi ileri seviye türbülans 
modellerini bünyesinde barındırmaktadır [10]. Sundu-
ğu yüksek doğruluklu türbülans modelleri şüphesiz ki 

 
Şekil 1. OpenFOAM ile Gerçekleştirilen Bir Akış 
Simülasyonunun HPC Hızlanması Eğrisi [9]

 

 

 
Şekil 2. Bir Rüzgar Türbininde Stol Halinin Farklı Türbülans Modelleri ile Çözümlenmesi ve Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması [11]
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Şekil 3. OpenFOAM ile Gerçekleştirilen Otomobil Aerodinamiği Simülasyon Görselleri, a. Otomobil Üzerindeki Basınç 

Dağılımı [12], b. Otomobil Etrafında Q-kriteri Görseli [13], c. Simülasyonun Doğrulanması [13] 

 
Şekil 4. Bağıl Koordinat Sistemi İçin Karışık Akımlı Pompa Uygulaması [15] a. Yüzeylerde Statik Basınç Dağılımları, 

b. Debi Katsayısı – Yük Katsayısı İlişkisi

rekabetçiliğini artırarak OpenFOAM’u güçlü çözücüler 
sınıfına sokmaktadır. Stol (İng: “stall”) halindeki bir rüzgar 
türbininde RANS modelleri beklentiyi karşılamayacaktır 
ama gerekli donanım sağlandığında DES modeli ile yük-
sek doğruluklu sonuçlar elde edilebilir (Şekil 2). Open-
FOAM ile LES ile jet akışının ve buradaki ısı transferinin 
modellenmesi de mümkündür [11]. 

3.2 Aerodinamik Analizler
Sayısal rüzgar tüneli olarak da adlandırılan HAD 
uygulamalarında çok sık incelenen uygulamaların 
başında kuşkusuz aerodinamik analizler gelmektedir. 
Gerçek ölçeklerde analizlerin yapılabilmesi, istenilen 

yerdeki özelliğin ölçülebilmesi, maliyet kolaylığı gibi ne-
denler bu durumun temel nedenlerindendir. OpenFOAM 
programının bilgisayara kurulumuyla birlikte çalıştırıl-
maya hazır, örnek test problemleri de gelmektedir. Hem 
NACA0012, otomobil, motosiklet gibi tek komutla çözü-
me hazır test problemlerinin bulunması, hem de prog-
ramın sahip olduğu türbülans modeli çeşitliliği dış akış 
problemlerinde kolaylık sunmaktadır. Açık kaynak kodlu 
yazılımlara artan ilgiyle beraber OpenFOAM kullanılarak 
yapılan aerodinamik çalışmalar da artmaktadır. Yol ve 
yarış otomobillerinin karşılaştırıldığı, sırasıyla zaman 
ortalamalı basınç katsayısı ve akım çizgileri sunulmuş bir 
çalışmada, DES modeli ve RANS modeli kullanılarak op-
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timizasyon yapılmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır [12] 
(Şekil 3a). Popüler bir otomobil geometrisi olan DrivAer 
için LES türbülans modeli kullanılarak gerçekleştirilen 
çalışmanın (Şekil 3b) deneysel verilerle etkileyici uyumu 
Şekil 3c’de verilmiştir [13].

3.3 Turbomakinalar

HAD’nin turbomakina uygulamaları için sunduğu yüksek 
doğruluklu sonuçlar sayesinde yöntem, pompa, komp-
resör ve fan tasarım süreçlerinde kullanımı çok yaygın-
dır. Dönel cisimlerin kararlı durum incelenmelerinde sık 
başvurulan bağıl koordinat sistemi (“Multiple Referen-
ce Frames”, MRF) yönteminin OpenFOAM içerisindeki 
yeteneklerinin geliştirilmesi ile yazılım iddialı konuma 
gelmiştir. 53.000 ile 150.000 d/d dönme hızına sahip bir 
kompresörün sıkıştırılabilir akış kabulü ile incelendiği bir 
çalışmada sayısal sonuçlar deneysel çalışma ile karşılaştı-
rılmış, OpenFOAM’un böylesine zorlu bir problemde dahi 
iyi sonuç verdiği kanıtlanmıştır [14]. Şekil 4a’da hız ve ba-
sınç dağılımları verilen karışık akımlı bir pompanın Open-
FOAM ve ticari HAD yazılımı ile karşılaştırıldığı çalışmada, 
sonuçların yüksek uyumu (Şekil 4b) dikkat çekmektedir 
[15].

Birbirleriyle örtüşmeyen keyfi ara yüzeyler (İng: “non-
conformal interface”) arasındaki veri aktarımının iyileş-
tirilmesi OpenFOAM’un tüm çözücülerinde olduğu gibi 

turbomakina çözümlemeleri için de oldukça önemlidir 
[16]. Çalışmada dönel ve sabit bıçaklara sahip bir pompa-
nın sanal prototipi ile gerçek ölçümler arasındaki yüksek 
uyum sergilenmiştir (Şekil 5). 

Karmaşık geometriye sahip bileşenlerin HAD çözümle-
meleri, eleman sayısının fazlalığı sebebiyle uzun sürmek-
tedir. Dönel periyodik modelleme sayesinde dönen bir 
akış hacminin tek bir dilimine ağ örülerek çözümleme 
sürelerinin azaltılması, OpenFOAM’da da mümkündür 
[17]. Bir su türbini için gerçekleştirilen çalışmada özellikle 
nominal çalışma koşullarında yüksek doğruluk göze çarp-
maktadır (Şekil 6).

Genellikle zamandan bağımsız akış kabulü ile amaca ko-
layca hizmet eden turbomakina HAD simülasyonlarında, 
zamana bağlı değişim göz ardı edilemeyecek kadar bü-
yüdüğünde veya zamana bağlı çözüm arzu edildiğinde 
OpenFOAM’un zamana bağlı çözücüleri istenileni vere-
cektir [18].

3.4 Isı Transferi İçeren Problemler

OpenFOAM laminer/türbülanslı, izotermal/ısı transferi 
içeren, tek/çok fazlı akışlar için çözümler yapılabilmekte, 
kimyasal reaksiyon ve faz değişimi gibi termal uygula-
malar ile ilgili çözücüleri bünyesinde bulundurmaktadır. 
Doğal [19, 20] ve zorlanmış taşınım [21], konjuge ısı trans-

 

  

 Şekil 5. Rotor-Stator Etkileşimli Pompada Birbirleriyle Örtüşmeyen Keyfi Ara Yüzey Modellemesi [16]
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Şekil 6. Bir Su Türbininde Dönel Periyodik Modelleme ve Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırılması [17]

a. 

 

 
b. 

 

 
 

Şekil 7. OpenFOAM ile Gerçekleştirilen Simülasyonlar ve Deneysel Doğrulamaları
a. Halkasal Bölgede Doğal Taşınım ile Isı Transferi [19], b. Eşanjörde Konjuge Isı Transferi [22]
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feri [22] ve ışınım ile ısı transferi [23] çözücüleri türlerin 
taşınması [24] veya çok fazlı modellemeler [25] ile birlikte 
ele alınabilmekte, bu çözümlemelerde RANS’tan LES’e çe-
şitli türbülans modelleri kullanılabilmektedir. Çalışmalar, 
OpenFOAM’un ısı transferi çözümlemelerinde de olduk-
ça rekabetçi olduğunu göstermektedir (Şekil 7).

OpenFOAM ön karışımlı, karışımsız veya parçalı karışımlı 
yanma reaksiyonları için çeşitli çözücüler sunmakta [26], 
sıkıştırılabilir, çok türlü ve çok fazlı sistemlere yanma ve 
kimyasal reaksiyon etkilerini katabilmektedir [27-29].

3.5  Çok Fazlı Akışlar

Bazı mühendislik problemlerinin çözümünde tek faz 
kabulü yetersiz kalmaktadır. Çok fazlı akışlar, içerdiği 
karmaşık fizikten ve genellikle uzun çözümleme 
sürelerinden dolayı zahmetlidir. Gelişmiş HAD yazılım-
ları, içerdiği derin algoritmalar ile kullanıcıların işlerini 
kolaylaştırmaktadır. Hal değişiminin olduğu kavitasyonlu 
akışlar, su-hava etkileşiminin olduğu serbest yüzey akış-

ları, gemi ve yat analizleri, spray akışları, katı-sıvı, sıvı-sıvı, 
sıvı-gaz karıştırıcılarının içerisindeki akışlar, reaktörler vb. 
birçok endüstriyel uygulamada çok fazlı modellemeler 
gerçekleştirilmektedir. OpenFOAM, “Volume of Fluid” 
(VOF), “Mixture”, “Eulerian – Eulerian”, “Eulerian-Granular” 
gibi çok fazlı modelleme teknikleri için uygun çözücüle-
re sahiptir [30]. En tipik çok fazlı akış uygulamalarından 
turbomakinalarda kavitasyonun bahsedilen VOF yöntemi 
ile yüksek doğrulukla simüle edilebildiği, Şekil 8’den de-
neysel akışkanlar dinamiği (DAD) ile kıyaslanmasında gö-
rülmektedir [31]. Serbest yüzey akışları da aynı yöntemle 
simüle edilebilmektedir [32].

3.6 Standart Olmayan Teknikler
Geleneksel HAD yöntemlerinde viskoz etkilerin önemli 
olduğu çeper kenarlarındaki akış için sınır tabakası yapı-
sına uygun olacak şekilde ağ oluşturulmaktadır. İlk olarak 
kalp kapakçığındaki akış için geliştirilmiş [33] batık sınır 
yönteminde (IBM – Immersed boundary method) ise çe-
per ve ağ bölgesinin birbiriyle uyumlu olması gerekmez. 

 

Şekil 8. Kavitasyona Uğramış Bir Çarkın Çok Fazlı Simülasyonu ve Deneyle Kıyaslanması [31]

 

 
Şekil 9. a. Batık Sınır Yöntemindeki Hücreler [34], b. Bir Eksenel Pompadaki Hız Dağılımı [36]
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Akış hacmi içerisine batmış olan çeper sınırı ağdan ba-
ğımsızdır. Yöntem temel olarak hücreleri batık sınır, katı, 
akışkan olarak 3 sınıfa ayırır ve çözüm için sadece batmış 
sınır ve akışkan bölgelerini kullanır. Şekil 9a’da 8 adet üç-
gen yüzeyden meydana gelen bir dörtgen için batık sınır 
hücreleri kırmızı, katı hücreler beyaz, akışkan hücreleri 
sarı ile gösterilmektedir.  

Yöntemin doğrulaması olarak çırpan kanatçık problemi, 
Poisson denklemi, akışkan içerisinde sabit ve salınım 
yapan silindir problemleri, test problemi olarak ele alın-
mıştır [34]. Yöntem ayrıca silindirin art izinde dökülen ya-
pıların çözümünde de deneysel verilerle karşılaştırılarak 
doğrulanmıştır [35].

Batık sınır yöntemi ile ağdaki hücre sayısı ve buna bağlı 
olarak bilgisayarın hesaplama yükü azaltılabilmektedir. 
Ayrıca yaygın olarak kullanılan minimum ortogonal kalite 
ve maksimum çarpılma faktörü gibi ağ kalitesi ölçütle-
rinin ağın tek biçimli oluşundan ötürü sınırlar içerisinde 
olması beklenir ve bu ağ oluşturma aşamasında büyük 

kolaylık sağlar. Yapılması gereken, sadece batmış olan 
yüzey geometrisine STL formatında sahip olmaktır. IBM 
metodu çözücüsü, bir OpenFOAM versiyonu olan “foam-
extend” içerisinde hazır olarak bulunmaktadır. Yöntemin 
sahip olduğu bu avantajlar, farklı problemler için batık 
sınır metodunu cazip kılmaktadır. Şekil 9b’de karmaşık 
geometriye sahip türbülanslı akış rejimindeki bir eksenel 
pompanın hız dağılımı görülmektedir.

Tek bedende iki baş bulunduran mitolojik yaratığa atıf-
la Kimera yöntemi “Chimera method” olarak da geçen 
[37] “overset” yöntemi, birbirinden bağımsız en az iki 
ağ yapısının çözüme beraber dahil edildiği bir yöntem-
dir.  Yöntem, OpenFOAM’un OpenFOAM.com çatalında 
bulunmaktadır. Arkaplandaki ağ ile genellikle hareketin 
tanımlandığı, statik de olabilen diğer ağ Şekil 10’daki gibi 
bir sınır ile birbirlerinden ayrılır. “Overset” olarak adlandı-
rılan bu sınırdaki değerler için, iki ağın değerleriyle inter-
polasyon yapılır. “Overset” yöntemi kullanılarak incelenen 
kanadın sınır şartları ve genel ağ görüntüsü Şekil 10‘da 
verilmiştir. Burada görüleceği üzere ağ oluşturmanın ko-

 

 

 
Şekil 10.  Overset Yöntemine Ait Ağ Yapısı ve Problem Sınır Şartları [38]

 

 
Şekil 11. a. 60 Derecedeki Sabit Plaka İçin Çevrinti Büyüklüğü Eş Yüzeylerinin Zaman İçinde Gelişimi, b. Re = 2000’de Çırpan 
Panelin 24, 48, 96, 192 İşlemcili Paralel Çözümlerinin Hıza Katkısı [41]
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laylığı, istenilen bölgede arka plandaki ağı etkilemeden 
yerel ağ iyileştirilmesinin yapılabilmesi, yöntemi cazip 
kılmaktadır.

Overset yönteminin hesaplama verimliliği ile ilgili de 
bazı çalışmalar yapılmıştır. Bir çalışmada [39] overset 
yönteminin, AMI, genelleştirilmiş ağ arayüzü (GGI) yön-
temlerine göre paralel hesaplama açısından daha verimli 
olduğu, bir başka çalışmada ise [40] iki boyutlu cisimler 
için overset yönteminin batık sınır yöntemine göre daha 
verimli olduğu gösterilmiştir. Overset yöntemi için yapı-
lan bir deneme çalışmasında ise [41] keskin kenarlı sabit 
ve çırpma hareketi yapan plakanın arka akımında mey-
dana gelen çevri kopması modellenmiştir. Direnç katsa-
yıları literatür ile uyum içerisindedir. Kopan hücum kenarı 
(HKÇ) ve firar kenarı (FKÇ) çevrintilerinin zaman içerisin-
de birbiriyle olan etkileşimi ve yeni oluşan firar kenarı 
çevrintisinin bir önceki çevrinti tarafından sürüklemesi 
Şekil 11a’daki gibi gösterilmiştir. Farklı yöntemlerin per-
formansının incelenmesinde kullanılan parametrelerden 
birisi de Şekil 11b’deki S ifadesidir. Bir analizin tek işlem-
ciyle çözülmesinde geçen toplam zamanın, birden faz-
la paralel işlemcilerle çözümünde geçen zamana oranı 

olarak tanımlanır. Bu grafikte de görüldüğü üzere overset 
yöntemi, problemin de ölçeklendirilmesine gereksinim 
duyulan, hızlanmanın görece de daha az olduğu son de-
neme hariç paralel çözüm ile kullanılması avantajını sağ-
lamaktadır. Ayrıca arka plandaki ağ üzerinde birden fazla 
cismin hareketli olduğu durumlara da uygun bir yöntem-
dir. Çözüm adımında dinamik ağlara göre daha hızlı şekil-
de sonuca ulaşılır ve kısıtlama olmaksızın akış bölgesinde 
özgürce cisim hareketleri tanımlanabilir. 

4. GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR

OpenFOAM’un avantajlarından yukarıda bahsedilmiştir. 
Açık kaynak kodlu, dolayısıyla ücretsiz, paket programlara 
göre daha kolay modifiye edilebilir, paralel hesaplamalar-
da işlemci sınırlaması yoktur ve tüm dünya kullanıcıları 
bu platforma katkı yapabilmektedir. OpenFOAM’un zayıf 
olduğu noktalar ise kullanıcı arayüzünün olmaması ve 
komut satırı ile birlikte problem kurulumu için önceden 
hazırlanan metin dosyaları ile çalışması, ticari problemler 
için gelişmiş özelliklere sahip bir ön-işlemcisinin (ağ örü-
cü) olmaması, kullanıcı kılavuzlarının ve örnek çözümle-
rin yetersizliğidir.

 

 

 

 Şekil 12. SnappyHexMesh ile Örülmüş Bir Ağ ve Termal Konfor Uygulamasının Deneysel Doğrulanması [45].
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Son yıllarda çevrimiçi adreslerde eğitim ve kullanıcı video-
ları, örnek problem çözümleri ve çeşitli teknik forumlarda 
OpenFOAM ile ilgili soru-cevaplar artış göstermiştir. Yine 
de bilgilerin karmaşıklığı ve kullanıcı kılavuzlarının ye-
tersizliği sebebiyle yeni kullanıcı OpenFOAM’u zahmetli 
bulabilir. OpenFOAM’a daha hızlı başlangıç yapmak iste-
nirse, yurtiçinde ve yurtdışında bu yazılımın eğitim hiz-
metini veren danışmanlık firmalarıyla temasa geçilebilir.

Endüstriyel problemler için ağ örücünün yetersizliği çe-
şitli açık kaynak kodlu yazılımlar ile giderilebilmektedir 
[42-44]. Bunlara alternatif olarak OpenFOAM içerisinde 
gömülü gelen bir ağ örme algoritması da bulunmaktadır 
[45]. Her ne kadar zahmetli olsa da, ihtiyaç durumunda 
snappyHexMesh adındaki bu algoritma işe yarayabil-
mektedir [Şekil 12].

5. SONUÇ

Bu çalışmada, açık kaynaklı HAD yazılımı OpenFOAM 
hakkında okuyucuya giriş düzeyinde bilgiler verilmiştir. 
Yazılımın tarihçesi ve güncel durumu hakkında paylaşı-
lan bilgilerin ardından, uygulama alanları, literatürden 
örnekler derlenerek sunulmuştur. Bunlara ek olarak yazı-
lımın gelişmeye açık alanları da vurgulanmıştır.

Genel bir değerlendirme olarak; endüstriyel ürünlerin 
veya sistemlerin zorlu akışkanlar dinamiği çözümleme-
lerinde HAD tekniğinin önemi tartışılmazdır. Ülkemiz en-
düstrisinde HAD kullanımının yaygınlaştırılmasında açık 
kaynak kodlu HAD yazılımları önemli rol oynayabilir. Açık 
kaynaklı yazılımların herhangi bir ticari lisans gerektirme-
den kullanılabilmesi ve kaynak kodlarının dilendiği gibi 
değiştirilebilmesi ülkemiz Ar-Ge birimlerinin ihtiyaç duy-
duğu motivasyonu sağlayabilir. Yazılımın ulusal düzeyde-
ki aktif çalışma grupları ve organize edilecek çalıştaylar ile 
kullanımı yaygınlaştırılabilir. Açık kaynak kod yapısı yardı-
mıyla, uzun vadede, yerli ve genel amaçlı HAD yazılımla-
rının filizlenmesine olanak sağlayabilir.
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