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1. GİRİŞ
Çoğu sürücü yüksek hız ile seyir halinde iken sevdikleri müzik-
leri dinlemek istiyorlarsa yüksek ses açmaları gerektiğini ya da 
yolcularla sohbet etmek isterlerse daha yüksek sesle konuşma-
ları gerektiğini bilir. Bu durum, yüksek hızda sürüş halindeyken, 
türbülanslı havanın aracın etrafından akmasıyla oluşan sesten 
kaynaklanmaktadır. J.D. Power ismindeki bağımsız market araş-
tırması yapan bir kuruluş tarafından araç güvenilirliği üzerine 
yapılan son araştırmalar [1], aşırı rüzgar gürültüsünün araç sa-
hipleri tarafından en sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu 
ortaya koymuştur. Dış gürültünün frekans spektrumunda nere-

Bir aracın içindeki ses, rüzgar 
türbülansı nedeniyle, özellikle de 
yüksek hızlarda dikkat çekici bir 
şekilde yüksek olabilir. Amerikan 
cam teknolojisi üreten Corning 
firmasında çalışan mühendisler, 

camların iç gürültü kontrolüne nasıl 
yardımcı olabileceğini belirlemek 

amacıyla ANSYS Workbench 
içerisinde aerodinamik ve vibro-
akustik analizleri birleştiren bir 

çalışma yaptılar.
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ye düştüğüne bağlı olarak, araç yolcuları bu gürültüyü 
sessiz konuşma (40 - 50 dB) ve yoğun bir şehir caddesi 
(70 ila 80 dB) arasında herhangi bir yere düştüğünü al-
gılayabilir.

Bu sorunu hafifletmek için, Corning [2] mühendisleri 
yaptıkları çalışmada dış rüzgarın kabin gürültüsüne dö-
nüştüğü fiziksel mekanizmayı incelediler. Yüksek hızlar-
da, bir aracı çevreleyen hava, aracın ön ucu, A direği (ön 
cam destek yapısı) ve yan aynalar tarafından engellenir. 
Bu durum, aracın dış yüzeyindeki hava basıncı alanında 
dalgalanmalara neden olan türbülanslı akışla sonuçlanır. 
Bu basınç değişimleri, camın (ön cam ve diğer pencere 
camı) titreşmesine neden olur ve bu da kabin havasını 
etkiler ve iç gürültünün bir kısmını oluşturur. İç gürültü-
nün bir diğer önemli nedeni, otomobil yüzeylerinin geri 
kalan kısmındaki otomobil parçaları tarafından kabine 
iletilen rüzgardır. Ayrıca, lastiklerin yolla temas halinde 
olması ve otomobilin mekanik sistemlerinin çalıştırılması 
ile üretilen ses, kabin gürültüsüne de katkıda bulunur. 

Yapılan çalışmada ayrıca hangi cam yüzeylerin cam gü-

rültüsü iletimi için en önemlisi olduğu ve ayrıca daha 
hafif cam malzemenin bir etkisinin olup olmayacağını 
belirlemek amacıyla simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 
ANSYS Workbench’de akışkan ve yapısal analiz araçları 
kullanılarak deterministik akış-titreşim kaynaklı akustik 
(ing. deterministic aero-vibroacoustics, DAVA) adı verilen 
bir simülasyon yöntemi kullanmıştır. DAVA sürecinde, ağ 
oluşturma sürecini ve genel hesaplama maliyetini azalt-
mak için ortak bir aracının basitleştirilmiş bir geometrisi 
ile çalışmaya başlanmıştır. Çalışma cam tarafından ses 
aktarımına odaklandığından, camları çevreleyen bölge-
lerde aynalar ve A-Direği gibi ayrıntılı araç özellikleri ko-
runurken, tamponların ve lastiklerin etrafındaki alanlar 
daha az ayrıntıyla modellenmiştir. Simetrinin avantajla-
rından faydalanılarak, araç geometrisinin yarısını çevrele-
yen akışkan alanını modellemek için 55 milyon hexcore 
hücreli bir işlemsel akışkan dinamiği (CFD) ağı ANSYS 
CFD meshleme yeteneğini kullanarak oluşturulmuştur. 
Akış hacminin boyutlarını, vorteks kopması, akış ayrımı 
ve yeniden bağlanma olaylarının yakalanabileceği şekil-
de seçilmiştir.

 

 
Şekil 1. Tam Araç Rüzgar Gürültüsü Modeli, Aerodinamik Modellemenin Deterministic Aero-Vibroacoustics (DAVA) Yönteminde Kullanılan 
Vibro-Akustik Modelleme İle Kombinasyonunu Göstermektedir



33

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EKİM 2019  www.mmo.org.tr  

2. GÜRÜLTÜ OLUŞUMU
Sayısal ağ tamamlandıktan sonra, alandaki geçici türbü-
lanslı akışı simüle etmek için ANSYS Fluent CFD çözücü-
sü kullanılmıştır. 80 mph ile seyir halindeki araç üzerinde 
hava akımı tarafından oluşan girdapları tahmin etmek 
için “Detached Eddy” simülasyon (DES) modeli seçilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Q-Criterion Kullanarak  Ana Vortex Kopma Alanları Hız Büyüklükleri Renklendirilmiştir

DES, standart Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) 
ile sayısal ağ çözünürlüğüne ve duvardan olan uzaklığı-
na bağlı olarak Large Eddy Simulation (LES) modelleme-
si arasında geçiş yapan karma bir formülasyondur. LES, 
hesaplama açısından daha zorlayıcıdır ve araçtan uzak 
olan kaba alanda kullanılırken; RANS, duvar sınırlarında 
daha sık modellenmiş alanları çözmek için kullanılır. Tür-

 

 
Şekil 3. Ön Camda (solda) ve Yan Camlarda (sağda) Standart Geçiş (üst) ve Düz Geçiş (alt) için 125 Hz'de Dış Ses Basınç Seviyesi Konturları. 
Standart geçiş, Ön Camın ve Ön Yan Camların Kenarlarında Yerel Olarak Daha Yüksek Ses Basınç Seviyesi Değerlerini Gösterir
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bülanslı akışı simüle etmek için 5.E-05 saniyelik zaman 
adımı alınarak çözüm yapılmıştır. Böyle küçük bir zaman 
adımı havadaki çok çeşitli gürültüyü kapsayacak şekilde 
5 kHz'e kadar olan frekansları çözebilmek için seçilmiştir. 
Bu analiz için yüksek başarımlı hesaplama bilgisayarları 
ve ANSYS HPC (High Performance Computing) kabiliyet-
leri kullanılmıştır. 

İlk CFD analizlerinde, camın geri kalanıyla karşılaştırıl-
dığında ön camın alt köşelerinde ve ön camlarda daha 
yüksek ses değerleri ile karşılaşılmıştır. Standart bir ön 
cam tasarımında, cam yüzeyi ile camın kenarının sütu-
nun altına uzandığı A-Direği arasında genellikle küçük bir 
süreksizlik vardır. Çalışmada temel araç modelindeki ön 
cam ile A-Direği arasında 5 milimetrelik süreksizlik olan 
durum ile yumuşak geçişli (süreksizlik olmadan) olacak 
şekilde güncellenmiş tasarım kıyaslanmıştır. Güncellen-
miş tasarımda, ön camlarda 5 dB'e kadar dış gürültünün 
azaldığını gözlemlenmiştir. Güncellenen geometriye ek 
olarak, simülasyon 60 mph ve 30 mph hızlarında da çöz-
dürülmüştür. Beklendiği gibi, öngörülen dış rüzgar gürül-
tüsünün, araç hızı düştükçe azaldığını saptanmıştır. 

3. GÜRÜLTÜ İLETİMİ VE YAYILMASI

Elde edilen dış ses basınç değerleri ANSYS Mechanical 'a 
vibro-akustik analiz için girdi olarak kullanılmıştır. Bu ba-
sınç değerleri dış kuvvet olarak araç gövdesinin yüzeyle-
rine aktarılmıştır. Kabin sınırı ve içi için ayrı bir ağ yapısı 
oluşturulmuş, cam yüzeyler dış ve iç geometri için ortak 
olacak şekilde modellenmiştir. Ayrıca iç geometriye ses 
dalgası emilimini ve yansımasını daha iyi temsil etmek 
için koltuklar, gösterge paneli, vites ve direksiyon simi-

di dahil edilmiştir. Başlangıçta ön cam ve ön yan camlar, 
Polivinil Butiral (PVB) reçinesi ile lamine edilmiş iki taba-
kalı soda kireç camından ve diğer tüm araç camları ise 
monolitik soda kireç camından olacak şekilde tasarlan-
mıştır. İlgilenilen frekans değerinde (1 kHz) yapılan har-
monik analiz sonuçları, ses basınç seviyelerinin aracın ön 
ucunda daha yüksek olacağını, gürültünün çoğunun ise 
ön camdan ve ön yan camlardan kaynaklandığını öngör-
müştür. 

Sonuçların validasyonu olarak, sürücünün kulağına ge-
lebilecek olan sesleri algılamak amacıyla belirli bölgelere 
mikrofon yerleştirilmiş ve rüzgar tünelinden ses basınç 
seviyeleri ölçümleri toplanmıştır. Ancak iç bölge ses se-
viyeleri yanı sıra yan gürültü hakkında da bilgiye ihtiyaç 
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada test aracı sabit ve çalı-
şır durumda olmadığı için lastik ve mekanik sistemin ses 
basınç seviyesine olan katkıları göz ardı edilmiştir. Yan-
lardan gelen gürültüyü dikkate almak amaçlı, tüm cam 
yüzeyleri korumalı olan ayrı bir rüzgar tünelinde testi ya-
pılmıştır. Ardından toplam iç ses basınç seviyesi ölçümleri 
alınmış ve simülasyon sonuçları ile deneysel ses basınç 
seviyesi verileri arasında hem eğilim hem de büyüklük 
açısından oldukça iyi bir uyum yakalanmıştır.

Ek bir değerlendirme olarak, ön cam ve ön yan camlar 
için daha hafif bir hibrit laminat kullanıldığında, yani iç 
soda kireç camı katmanının yerine daha ince bir Gorilla® 
cam malzeme katmanı ile yer değiştirildiğinde ne olacağı 
analiz edilerek öngörülmüştür. Simülasyonlar, bu durum 
için cam gürültüsünün bir dezavantaj yarattığını öngör-
mesine rağmen, karayollarındaki hız seviyelerinde yan-
lardan gelen gürültünün baskın olması sebebiyle, genel 

 

 Şekil 4. İç Kabin Geometrisi (solda) ve Yapılar (sağda)
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etkinin minimumda olduğuna karar 
verilmiştir. Hem soda kireç-soda kireç 
camı hem de soda kireç - Gorilla camı 
laminat malzemeleri için, ön camdan 
A-Direğine yumuşak geçişli bir tasarım 
kullanmanın, standart süreksiz geçişe 
kıyasla, düşük frekanslı (500 Hz altında) 
dış gürültünün kabin içi ses basınç sevi-
yesinde azalma sağladığı görülmüştür.

4. SONUÇ
Sürecin sonunda, simülasyon ve test 
doğrulama çalışmalarını yapan üretici 
firma, toplam araç gürültüsü oluşumu-
nu, iletimini ve yayılımını araştırmak 
için güçlü bir analiz modeli geliştirmiş-
tir. Bu ilk sonuçlarla analiz ekibi, tasa-
rım ve değerlendirme sürecinin verim-
liliğinde yüzde 30 ile 50 oranında bir 
iyileşme görebileceğini ve bunun da 
benzer bir süreç maliyet tasarrufunu 
sağlayacağını belirtmiştir. Farklı araç 
tasarımları, gürültü iletim yolları olarak 
farklı düzeylerde önem gösterse de, bu 
genel DAVA yaklaşımı, tasarımcının en 
kritik noktalara odaklanmasını ve akus-
tik optimizasyonu simülasyon ile elde 
etmesini sağlamaktadır.
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Şekil 5. Genelde 3B (üstte) ve Kesitte Gösterilen 1 kHz'de Kabin Ses Basınç Seviyeleri 
(alt) Görünümler, Kırmızı ve Turuncu ile En Yüksek Değerleri Temsil Eder

Şekil 6. Deterministic Aero-Vibroacoustics (DAVA) Yöntemi Tahminlerinin Rüzgar 
Tüneli Verileriyle Farklı Gürültü Frekanslarında Karşılaştırılması, Kabin Ses Basınç 
Seviyelerini Hem Trendinde Hem de Büyüklüğünde Mükemmel Bir Uyum Olduğunu 
Göstermiştir


