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Özetçe — Bu çalşmada, İnsan vücudundaki damar 
bilgileri alnarak analitik üç boyutlu silindirik oluşturulmuş 
yapda saysal olarak kan akş modellenmiş ve biomekanik 
etkileri incelenmiştir. Modellenen geometri orta büyüklükte 
bir arterin (çölyak) incelenmesiyle oluşturulmuştur. Giriş 
modeli olarak sabit ve sinüs hz profili kullanarak ön giriş 
bölgesine enterpolasyon yöntemi uygulanmştr. Newtoniyen 
olmayan Carreau vizkozite modeli ve akş-yap etkileşimi 
(AYE) saysal simülasyonu uygulanarak, karşlaştrlmştr. 
Temel hz, basnç ve kayma gerilmelerinin haricinde kayma 
gerilmelerine bağl Periyodik Kayma İndeksi (PKİ), 
Zamansal Ortalama Kayma Gerilmesi İndeksi (ZOKGİ) ve 
Göreli Kalma Süreleri (GKS) incelenmiştir. Örneğin stenozlu 
bölgeler tespit edilebilir. Sonrada bu değerlerin neyle ilişkili 
olduklar ve niye önem oluşturduklar irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler — HAM;Damar;Kan;AYE;PKİ;ZOKGİ;GKS;  

Abstract — This study investigates the bio-mechanics of 
one main artery model in a three dimensional analytical 
cylindrical generated geometry based on a real human artery. 
Structured geometry is a medium large (celiac) artery. 
Constant and sinus velocity profile is applied as an 
interpolated input. Non-Newtonian Carreau viscosity model 
and fluid-structure interaction (FSI) is applied numerically. 
Oscillating Shear Index (OSI), Time Averaged Wall Shear 
Stress Index (TAWSSI) and Relative Residence Time (RRE) 
as well as velocity, pressure and pressure are studied. As an 
example, stenosed areas can be studied with the help of the 
model. Then these values are compared and presented for 
their importance. 
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I. GİRİŞ 
Günümüzde milyonlarca kişiyi etkileyen rahatszlklarn  

en önemli olanlarndan biride kardiyovasküler hastalklar 
olduğu bilgisi kabul görmektedir. Hastalklarn modeleme 
ve simülasyonu için arterileri basit tüpler gibi düşünerek 
arterlerin biyomekaniksel etkileri daha kolay incelenebilir. 
Arterler ve damarlarn bu faktörler ile kardiyovasküler 
sağlk arasndaki ilişkileri yüzyllardr damar hastalklaryla 
ilişkilendirilmekte fakat çok az bilinmektedir. Bugün, BT ve 
MRI gibi tbbi görüntüleme yöntemlerinin tbbi ilgili 
alanlarda yaygn ve güvenilir olduğunu bilmekteyiz. 
Teknolojik büyüme hzl bir biçimde ilerlemekle birlikte, bu 
yöntemler hala nadiren ileri görüntüleme ve modelleme 
analizleri için veri elde etmek amacyla kullanlmaktadr. 
Hemodinamik özellikleri dikkate alan örneği ile Young [1], 
ya da diğer örneklerle Roy [2] ve Davies [3] 
hemodinamiksel araştrmalaryla damarlarla ilgili 
materyallerle  kardiyovasküler çalşmalarn kaynağ 
olmuşlardr. 

Çalşmamzdaki temel amaç 3 boyutlu silindirik 
yapdaki saysal geometride hedeflenen Navier-Stokes 
denklemlerinin yannda yapsal faktörleri de göz alarak, ki 
buna akş-yap etkileşimi de denir (AYE), temel arteriyel 
sistemi karmaşk olarak modelleyebilmektir. Temel bir 
geometrideki kullanlan metodlarn  hemen hemen hepsinde 
ilk başlarda, çap daha önceden tanmlanmş üç boyutlu 
damar ağaç yaplarnn simülasyonu olarak bir boyutlu 
modelleme ile başlamştr [4,5]. Bir boyutlu modellerin 
yeterli olmadğ anlaşldktan sonra ise üç boyutlu 
oluşturulmuş geometriler kullanlmştr. Üretilen 
geometrilerin en bilinenlerinden biri ve benzetimlerden 
dolay basit silindirik geometrilerin damarlara yapsal 
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olarak daha yatkn olduklar bilinmektedir. Ateroskleroz 
hastalğnn  genelde damar cidarlarnda ve damarn intima 
bölgesinde yağl maddelerin birikmesiyle oluştuğu 
gözlenmiştir. Damarlardaki bu birikmenin damarn yapsn 
bozarak diğer damarlar da etkilediği ve aterogenesis 
oluşumuna yol açtğ görülmüştür [6,7]. Gerçek bir hastann 
modellenmesinden önce oluşturulmuş geometrik yap 
üzerinde simülasyon  çalştrlmştr [8-10]. 

Gerçek bir hastann damar geometrisine benzeyen 
silindirik yapy elde etmek için, var olan gerçek bir damarn 
ölçüleri alnr ve 3 boyutlu yüzey geometri üçgen hücrelerle 
oluşturulur. Sonra yüzey yaplar kullanarak simülasyon için 
3 boyutlu hale bu yapnn içi hücrelerle doldurulamak 
suretiyle oluşturulur. Hacimsel örgü üretme tekniği 
kullanlarak elde edilen bu admda, önişleme yöntemlerinin 
uygulanmasndan sonra HAM (Hesaplamal Akşkanlar 
Mekaniği) çözücüler kullanlr. 

II. MODELLENEN GEOMETRI 
Üretilmiş geometri ölçüleri, rutin olarak periyodik 

check-up srasnda elde edilen tan veri bilgileri ile 56 
yaşnda bir bayan hastasnn çölyak damarnn ölçülerine 
benzer özellik gösterecek şekilde oluşturulmuştur.  

Örgü oluşturma işlemi ilk olarak kaba bir yöntemle 
yapldğndan Örgü kalitesinin kontrolü gerekir.  Örgü 
sürekliliğin sağlanmas için giriş bölgesine yoğun örgülerin 
oluşturulmas yapnn mükemmel silindirik bir yapda 
olduğundan gerekmemiştir. Yapnn yüzeyinde ve 
hacminde ne kadar sklkla örgü oluşturulacağ kriteri 
simülasyon srasnda silindrik yapnn matematiksel olarak 
analitik çözümlerine göre kontrollü bir şekilde 
ayarlanmştr.  

Simülasyonda çift incelikli hesaplama yöntemleri 
kullanarak sadece akş yönlendiren basnç farkllklar 
değil, giriş ve çkştaki akş hzlarnn farkllğ izlenmiştir.  

III. KAN DINAMIĞI 
Öncü olan Perktold’un çalşmalarndan beri [12], insan 
damarlarndaki kan akş araştrmalarnn ana hedefi 3 
boyutlu denklemlerin saysal çözümlerini özellikle sonlu 
elemanlarla incelemek olmuştur. vitro teknikler kullanarak 
olaylarn araştrlmasnda cidardaki sürtünmeler, kütle 
taşnm ve gerçekçi anatomik modeler, ksmen veya bazen 
hiç yeterli olmamaktadr [13-16]. Çağdaş deneyselve 
saysal yöntemlerin son yllardaki genel bir bilgisi Taylor 
ve Draney’ de[17] bulunabilir. 
Bu çalşmada, çok fazl bir ortam oluşturulmuştur. Kan 
içerisindekiler srayla plazma p, alyuvarlar rbc, akyuvarlar 
wbc ve trombositler pl olarak gösterilmiştir.  Çalşma temel 

olarak plazma(p) olarak üzerine kurulmuş ve diğer kan 
içeriklerinin etkisi sfr alnmştr.    
 

              
 

Şekil 1. Kan damar yaps 
Kütle Korunumu Yasas: 

∂���ε��
∂t �	� � ���ε�v���� = 0 

 ρ yoğunluğu, ε hacim bölünümü, t zaman, ve v hz 
göstermektedir. Ek olarak, her fazn hacim bölünümünün 
toplam bire eşit olmaldr.  

���
��

���
= 1.0 

Toplam fazlarn says np ve 4 olarak belirlenmiştir. Bir 
faza ait olan hacim bölünümü diğer fazlar tarafndan 
kullanlmas mümkün değildir. Bu çalşmada p =1 
alnmştr. 
Karşm Yoğunluğu: 
Kan karşm yoğunluğu hacim-bölünümlü-ağrlkl 
yoğunluk olarak diğer minör kan bileşenlerini içermeden 
dört faz olarak aşağda ifade edilmiştir. 
ρmix = εpρp + εrbcρrbc + εwbcρwbc + εplρpl =1 
Momentum Korunumu Yasas: 
 

����������
�� � 	� � ������������

= 	����	� � � � 	�̿� �	������ 
�	 � ���

������������	
���� � ���� �	��� 

p basnc, τ gerilme tensörünü, g yerçekimi, ve F ise zahiri 
kütle, rotasyonel ve kayma kaldrma kuvvetini içeren dş 
kuvvetleri ifade eder. kayma kuvvetinde , βik plazma, 
alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositler arasndaki fazlar 
aras geçiş momentumunu gösterir. Korunum 
denklemlerini çözmek için uygun olarak değiştirilmiş 
konstitütif bağntlar çözmek gerekmektedir. Buna örnek 
parçack-parçack ve akş parçack etkileşimidir. Kayma 
gerilmeleri de her faz için ayr ayr ölçülmektedir.  Kan için 
kayma kuvveti ve dş kuvvetler için aşağdaki bağnt 
kullanlr.  
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Konstitütif Bağntlar: 

��̿ = 	 ���� ����� � �������� � �� ��� −	
2
3	��� 	� � ����	̿ 

Damar Duvar Mekaniği: 
 

��� = 	
��
���� ≡ 2 ������ 

 
		���,	ikinci Piola-Kirchoff gerilme tensörü;  �, birim 
hacimde bozulmamş çekme-enerji fonksiyonu;  
	���,		Lagrangian gerilme tensörü bileşenleri� 	���,	sağ 
Cauchy-Green deformasyon tensörünü ifade eder. 
The Lagrangian gerilmesi aşağdaki gibi gösterilebilir: 
 

��� = 	
1
2 �	��� − ���� 

 
���, Kronecker delta (i=j iken ���=1; i≠j iken ���=0) 
Deformasyon tensörü	��� deformasyon gradyenleri 	��� 
lerin çarpmyla oluşur. 

	��� = ������ 
 
 	��� =	 Deformasyon gradyen tensörünün bileşenleridir. 
 

� = �������� 
 
J ise, malzemenin, bozulmamş referans hacmine bölünen 
deformasyon orandr (Ogden ve Crisfield). 
Termal hacim çekmesi, hacim oran J ‘nin, elastik hacim 
oran Jel ‘i toplam hacim oran Jth bölünmesiyle elde edilir; 
 

��� = � ���⁄  
 
Ve termal toplam oran  Jth ise; 
 

��� = �1 � ����� 
 
α, termal genleşme katsays; ΔT,  referans scaklk ile o 
anki scaklk farkn ifade eder. 
Hiperelastisite geniş bir elastik çekilmesiyle tekrardan 
toparlanabilen malzemelere denmektedir. Kauçuk gibi 
Elostomer de diğer polimer materyalleri gibi bu kategoriye 
girerler. Hiperelastik malzemelerin belirleyici özellikleri 
çekme enerji  potensiyellerinde türetilmiştir. ,ayrca 
hiperelastik malzemeler genelde çok küçük skştrlma 
oranlarna sahiptirler. Buna da zaten skştrlamaz 
malzeme denir. Hiperelastik malzeme modelleri malzeme 
tepkisini izoterma olarak kabul ederler. Bu kabul, çekme 
enerji potensiyellerinin çekme değişkenlerine ve temel 
çekme oranlarna bağldr. Belirtilmediyse kabul edilen 
malzeme skştrlamaz alnmştr. Malzeme termal 
genişlemesi her zaman izotropik kabul edilmiştir.  
Hiperelastik malzeme modellerine örnek olarak Ogden 
Potensiyeli, Hookean, Neo-Hookean, Yeoh ve Mooney-

Rivlin gösterilebilir. Bu çalşmada alnan malzeme örneği 
9 terimli Mooney-Rivlin malzeme modelidir.  
 
Periyodik Kayma gerilimi İndeksi (PKİ): 
PKİ, Duvar Kayma Gerilmesi (DKG) vektörünün 
periyodik olarak değişimini gösteren bir indekstir.  PKİ 
değerleriyle arteriskleroz oluşumu arasnda bir ilişki 
olduğu bilinmektedir. 
PKİ değerleri 0 ile 0.5 arasnda değişim gösterir. 0.5 değeri 
180 derece yansmay göstermektedir. Yüksek PKİ damar 
içi kalnlaşmay işaret eder.- 
 

��� = ���	 �1 −
�� �����, �����
� �
� |�����, ��|���
�

� 

 
Zamansal Ortalama Kayma Gerilmesi İndeksi (ZOKGİ): 
ZOKGİ zamana bağl DKG nin ortalamas tüm periyotta 
alnarak bulunabilir. ZOKGİ değerleri 0.4 ten küçükse bu 
atorejenik risk, 1.5’tan büyükse aterokorumal bölge, 10 ile 
15 arasndaysa endotel hasar anlamna gelmektedir. 
 

����� = 	 1�� |�����, ��|��
�

�
 

 
Göreli Kalma Süreleri (GKS):  

��� = 1
�1 − 2��������� =

�
�� �����, �����
� �

 

 
Carreau modeline çok bağl olan bu indekste atero-
hassasiyet ve aterokorumal bölgeler tespit edilebilir. 
Bu çalşmada uygulanan snr koşullar şunlardr: Duvara 
dik hzn sfr olduğu, kayma olmadğ, basnç gradyeninin 
sfr olarak uygulandğ kabulü yaplmştr. Giriş hz olarak 
sinüs hz profili uygulanmştr. Burada transiyent (geçici) 
hz profili uygulanmştr. Modelde bir giriş ve bir çkş 
bulunmaktadr ve girişte laminar akş uygulanmştr [11].  
Akş patternleri, orta gövdede olan ve geometrik 
farkllklarn çkştaki hzlar fazlaca değiştirdiği silindirik 
arter modelinden alnmştr [şekil 2, 3 ve 4]. Simülasyon, 
sonuçlarn kesin olarak inceleyebilmek  için hem üç 
boyutlu hem de bir boyutlu veriler kullanlarak Ansys 
Fluent ticari programyla çözülmüştür.   

IV. SONUÇLAR 
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  Şekil 2. Simülasyon çözümü rezidüyelleri 

 
  Şekil 3. Simülasyon çözümü hz konturlar 

 
 

Şekil 4. Simülasyon çözümü hz konturlar-parçack metodu 

Giriş Orta Nokta 
Gerilim İndexleri değerleri 

PKİ  ZOKGİ GKS 

Silindir Orta Nokta 0 1 0.9 

Silindir Çkş Orta Nokta 0.2 1.025 0.8887 

Tablo 1. Gerilim İndexleri Değerleri 
 

Karmaşk damar geometrilerinden önce temel 
silindirik yapda bir geometrinin daha iyi fiziksel bir 
modelle  incelenmesi bize akş karakteristikleri hakknda 
daha detayl bilgiler vermektedir,  
 0.005 Saniye aralklarla hesaplanan hz ve zamana 
bağl  değişimleri, sinüs dalga profilinin kan akşnn hzla 
değiştiğini göstermektedir.  
 İlerki çalşmalarda bu geometrinin stenozlu bir 
bölge oluşturarak çözülmesi düşünülmektedir. Daha önceki 
çalşmalarda kullanlan[18] gerçek insan geometrisi ile bu 
modelin birleştirilmesi düşünülmüştür. Diğer kan 
içeriklerininde srayla plazmann yannda eklenilmesi 
düşünülmektedir ve Tablo 1 değerleri karşlaştrlacaktr.  
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