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KANAL ĠLE ÇEVRELENMĠġ PERVANEDE KANAL PROFĠLĠ VE DĠĞER
GEOMETRĠK PARAMETRELERĠN VERĠME ETKĠSĠ
ÖZET
Pervaneli itki sistemlerinin bir kanal içerisine yerleştirilmesi 20. yy. ikinci yarısında
ortaya atılmış ve gerek hava gerekse deniz taşımacılığı uygulamalarında yer almaya
başlamıştır. Kanal, pervanedeki uç etkilerinden kaynaklanan kayıpları önleyerek
itkiyi arttırıcı rol oynar. Kanal geometrisi aynı zamanda rotora etkiyen hız ve basıncı
belirlediğinden fan verimi üzerinde önemli etkileri vardır. Bu tip uygulamalarda
kullanılan kanallar genellikle aerodinamik kanat profillerine sahiptirler. Düşük hız
uygulamalarında kullanılan kanal geometrisi, daralan bir yapıda ise kanal
içerisindeki akışı hızlandırır ve itkiye katkı sağlamaktadır. Kanal içi pervane
uygulamaları günümüzde özellikle düşük hız uygulamalarında tercih edilmekte ve
DİK yapabilen uçaklar, hava yastıklı vasıtalar, uçan platformlar ve helikopter kuyruk
rotorları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. DİK yapabilen uçaklara ve
helikopterlere olan ilginin artmasıyla birlikte bu konu üzerine yapılan bilimsel
araştırmalar da artmaktadır. Ayrıca itki sistemlerinin kanal ile çevrelenmesi
sonucunda daha güvenli uygulamaları oluşmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve bilgi
birikimi sayesinde günümüzde başarılı kanal içi pervane sistemlerinin uygulandığı
DİK yapabilen insanlı/insansız hava aracı ve helikopter uygulamaları bulunmaktadır.
Bu çalışmada, bir insansız hava aracının itki sistemi olarak kullanılması öngörülen,
kanal içerisine yerleştirilmiş bir pervanenin performansına etki eden geometrik
parametrelerin ileri uçuş şartlarında deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Seçilen farklı kanal geometrileri için akış alanı ve performans verileri incelenmiş;
pervane uç açıklık oranı, sabit kanatlar (stator) gibi diğer geometrik parametrelerin
etkileri de göz önüne alınmıştır.
İTÜ Trisonik Araştırma Laboratuvarı Eiffel tipi, açık devre rüzgâr tünelinde
gerçekleştirilen çalışmada, bir kuvvet duyargası aracılığıyla pervane ve kanala etki
eden eksenel kuvvetler, bir tork duyargası aracılığıyla ise motor çıkışındaki tork ve
devir sayısı ölçülmüştür. Akış yapısının incelenmesinde sıcak tel anemometresi,
yüzey basınç prizleri ve basınç tarayıcı sistemler kullanılmıştır. Kanal modelleri
CNC tezgâhı kullanılarak pleksiglas malzemeden üretilmiş, rüzgâr tüneline
pervaneden bağımsız olarak sabitlenmiştir. Pervane ve elektrik motorunu ve
duyargaları içerisinde barındıran motor kovanı ise ikinci bir bağlantı kolu aracılığıyla
tünele yerleştirilmiştir. Bu sayede kanala ve pervaneye etki eden kuvvetler ayrı ayrı
ölçülebilmiştir.
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EFFECTS OF DUCT GEOMETRIC AND OTHER PARAMETERS ON
DUCTED PROPELLER PERFORMANCE
SUMMARY
Insertion of the propeller in a duct is first proposed at the beginning of 20 th century
and has been widely used in aerospace and marine applications in the following
years. Introduction of duct reduces thrust losses originating from the tip leakage
flow. Duct also, controls the flow velocity and pressure at the rotor section. Duct (or
shroud) geometry that has been used in these applications has a significant effect on
the efficiency of the fan. Inverse airfoil profiles (converging-diverging duct inner
geometry) are used for flow acceleration, in low-speed, high static thrust
applications. If the flow is accelerated by the duct, the duct develops an additional
thrust. Ducted fans are preferred in low speed applications such as vertical takeoff
and landing aircrafts, hovercrafts, flying platforms and helicopter tail rotors.
It is well known that, fixed duct geometry is efficient at a single point. Variations in
operating conditions (such as angle of attack) tend to diminish the performance of the
fan. One of the most important difficulties in ducted fans is flow seperation problem.
In case of flow seperation close to the inlet section, propeller is affected partially or
completely by unsteady seperated flow conditions which may cause blade efficiency
losses and drag augmentation. Particularly, propulsive efficiency and complex flow
structure between duct and rotor in passage from forward flight or near ground flight
conditions should be investigated.
Proper duct shape is essential parameter for the high performance ducted propeller.
Shrouded propeller / ducted fan systems are investigated by many researchers
theoretically and experimentally since 1930’s. Experimental studies in the literature
are generally about performance improvement of an existent V/STOL vehicle in
which many parameters are restricted with design requirements. There is a lack of
detailed research, which explains the effects of the geometry changes on ducted fan
performance clearly in the literature.
In this study, performance of a ducted propeller proposed for a vertical takeoff and
landing (VTOL) tilted rotor UAV is investigated experimentally under various axial
flow conditions. Thrust of the open propeller, thrust (or drag) produced by the duct
and thrust of the propeller inside the duct are measured one by one in order to reveal
amount of the thrust augmentation obtained by duct addition. Velocity distributions
upstream and downstream of the propeller are measured therefore boundary
conditions for future computational studies are obtained. Pressure distribution on
duct inner and outer surface is also investigated to clarify thrust augmentation
mechanism. Measurements that are carried out during this study may be categorized
in three classes: thrust and torque measurements, velocity measurements at inlet and
exit sections of the duct and pressure distribution on duct inner and outer surfaces.
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Wind tunnel investigations to determine aerodynamic characteristics of a ducted
propeller of a vertically takeoff and landing unmanned aerial vehicle will be
conducted in the 80 cm x 80 cm test section subsonic wind tunnel of Trisonic
Research Laboratory. Full scale model of ducted propellers are tested at different free
stream velocities. Axis of ducted propeller is oriented parallel to free-stream
direction. A brushless DC electric motor drives two-bladed propeller through a
gearbox. Motor speed is controlled by an electronic speed controller (ESC). Driving
power of electric motor is altered so that rotor speed remains constant under different
free stream velocity conditions. APC-16 x 8E, 2-bladed thin electric 16 inch
propeller, is located at the narrowest cross-section of the duct.Experiments are
conducted at 7000 rpm rotor speed. Models are tested at zero angle of attack forward
flight conditions.
Ducted propeller model under investigation is NACA airfoil shapes are used to
obtain annular duct geometries. Two symmetrical (NACA 0012 & NACA 0018) and
one cambered (NACA 4312) profile are chosen. Cambered profile is inversed to
obtain converging-diverging duct geometry. Two other duct geometries are obtained
by combining two different NACA profiles. NACA 4312 is used for aftbody of
composite ducts while NACA 7312 and NACA M21 profiles are selected as
forebody geometry. Ducts have the same inner radius at propeller plane and same
chord length (L/D=0.5). Motor case, stator and propeller ensemble is mounted on a
wind tunnel support. Duct is individually mounted on a secondary support. A
clearance between stator and duct ensures that the aerodynamic force acting on the
duct is isolated.
ATI Mini40 Force/Torque sensor is used to measure drag and thrust forces.
Force/Torque sensor measures the full six components of force and moment using a
monolithic instrumented transducer. The F/T transducer uses silicon strain gages.
Sensing range in measurement direction (parallel to motor axis) is ±80 N and
resolution is 0.04 N. Torque applied to the propeller shaft and rotational speed (rpm)
is measured by an in-line rotary torque transducer. Measurement range of torque
transducer is 0-5 Nm and accuracy is % 0.5 of full scale. Force transducer is mounted
at the bottom of the motor case or between the duct and tunnel support. Transducer
sensing elements are directly connected to an electronic board located separately
because of minimized sensor dimensions. A controller processes the strain gage
information and outputs analog force data. Axial forces acting on duct and propeller
are measured one by one for the dynamic case. Torque transducer is located between
electric motor and propeller shaft by using couplings and special fittings.
Velocity measurements in the wake and front region of the duct are performed by
using a DANTEC 90C10 constant temperature anemometer. The hot-wire signal was
digitized using a 16 bit A/D Board with 16 analog input channels. During the
experiments, probe location was controlled by a three directional traverse
mechanism. Both probe traversing and data acquisition processes were controlled by
a PC.
An ESP pressure scanner is utilized to measure pressure distribution on the inner and
outer surface of ducts.
In wind tunnel experiments, flow around the propeller model in the test section is
slower than the nominal tunnel velocity. As a result thrust measured of a propeller in
wind tunnel consists of a thrust obtained from a propeller in an unrestricted flow at
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lower free-stream velocity. Open propeller data is corrected by applying Glauert’s
[34] wind tunnel blockage correction methodology.
It is shown that, in ducted propeller system duct produces an additional thrust. The
origin of the duct trust is suction effect induced by the propeller in converging part
(forebody) nearby the leading edge of the duct. Duct thrust coefficient decreases with
increasing advance ratio and becomes negative for J > 0.35 for all duct geometries
under investigation.
In ducted propeller system duct produces an additional thrust. The origin of the duct
trust is suction effect induced by the propeller in converging part (forebody) nearby
the leading edge of the duct.
Duct thrust coefficient decreases with increasing advance ratio and becomes negative
for J > 0.35 for all duct geometries under investigation.
Power coefficients obtained for all ducted propeller arrangements are lower than that
of open propeller which indicates that propeller operates more efficiently inside a
duct.
Although trust produced by the propeller inside a duct is less than the thrust
produced by the same propeller without duct, total thrust of ducted propeller system
is greater than that of open propeller in low velocity forward flight conditions.

xxv

xxvi

1. GĠRĠġ
1.1 Genel Bilgi
Dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava araçları sağladıkları avantajlardan dolayı
gün geçtikçe daha çok alanda kullanılmaktadırlar. Aracın dikey iniş kalkış yapabilme
kabiliyeti operasyonel yarar sağlanmasının yanında insansız olmasından dolayı hava
aracı tasarımında insan bulunması göz önüne alınarak yapılan birçok etkenden
muaftır. Böylece daha hafif, daha küçük ve daha hızlı manevra değişimleri
yapabilme özelliklerine de sahiptir. Askeri alanda kullanımı geniş olmakla birlikte,
trafik görüntüleme, meteorolojik veri toplama, tarım alanlarının gözetlenmesinde ve
doğal afetlerde arama kurtarma çalışmaları gibi sivil alanlarda da kullanılmaktadır.
Bu çalışmada incelenen ve insansız bir hava aracında kullanılmak üzere tasarlanan
kanal içi pervane sistemi Error! Reference source not found.‘de yer almaktadır.
Pervane kanalın merkez hattında bulunmaktadır. Pervanenin etrafı kanat profiline
sahip dairesel bir kanal ile çevrelenir. Kanal içi sistem, hava aracının kanattlarının
uçlarına monte edilecektir. Sabit kanatçıklar kanalın içerisinde ve biraz dışarısında
yer almaktadır. Böylece pervane tarafından indüklenmiş olan döner akışın pervane
çıkışında düzenlenmesini yardımcı olmaktadırlar.

ġekil 1.1 : a)

Kanal içi pervane sistemi ve b) DİK İHA tasarım konsepti [1]
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Mikro boyutlu ve insansız hava araçları gibi uygulamalar için elverişli olduğu
anlaşılan kanal içi pervane/fan sistemleri, son yıllarda bu sistemler üzerine giderek
artan bir ilgi ve uygulama alanlarının genişletilmesi neticesinde, güncel çalışmalara
konu olmaktadır. Kanal içi pervane sistemlerinin dikey iniş kalkış yapabilmesi,
havada helikopter gibi askıda durabilmesi, yüksek hücum açılarında ileri uçuş
şartlarında çalışabilmesi ve insansız olarak kullanılabilmesinden dolayı askeri alanda
başta olmak üzere geniş kullanım alanı vardır.
Farklı dikey iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip hava araçları mevcuttur. Bunlar
içerisinden itki üretiminde pervane kullanımı olan hava araçları incelenecek
olunursa, iki temel başlıkta toplanabilir; açık pervane sistemi (Şekil 1.2a) ve kanal içi
pervane sistemi (Şekil 1.2b).

(a)

(b)

ġekil 1.2 : Pervanenin açık ve kanal içerisinde kullanılmasına örnek uygulamalar;
a) N73NA [2] ve b) Bell X22 [3].
Bunların dışında Şekil 1.3’te gösterilen jet akım metodu ile jet motorlarındaki çıkış
lülesinin konumu değiştirilerek egzoz gazının yönü değiştirilir ve böylece hava aracı
DİK yapabilmektedir.

(a)

(b)

ġekil 1.3 : Yönlendirilmiş jet akım metodu kullanılarak DİK yapabilen hava aracın
örnek uygulamalar: a) RAF Harrier GR9 [4], b) İtki Oluşumunun şematik
gösterimi [4].
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Kanat üzerinde yer alan pervane, farklı açılarda çalışabilmesi sayesinde hava aracının
dikey iniş kalkış yapabilmesini sağlayabilmektedir. Bu hava araçları DİK
yapabilmesi için pervane ile birlikte kanadında açısı değiştirilen uygulamaları (Şekil
1.4 b tilt rotor) olduğu gibi pervanenin, kanat ucuna yerleştirilmesi ile sadece
pervaneye açı verilen uygulamaları da (Şekil 1.4a tilt wing) mevcuttur.

ġekil 1.4 : Açık pervane sistemlerine örnek uygulamalar; a) XV-15 tilt rotor[5] ve
b) XC-142 tilt wing [6].
Kanal içi pervane sistemlerinde ise, pervanenin etrafı silindirik bir yapı ile
çevrelenmiştir. Pervaneyi çevreleyen kanal yapısı genel olarak kanat profilinden
oluşmaktadır (annular airfoil, ring wing). Kanal içi pervane sistemi kanat ucunda
olabileceği gibi (Şekil 1.5 a tilt-ducted propeller), kanat içerisinde (Şekil 1.5 b-c)
veya hava aracının kuyruk kısmında da (Şekil 1.5 d) yer alabilir.

ġekil 1.5 : Kanal içi pervane sistemlerine örnek uygulamalar: a) kanat ucunda [7],
b), c) kanat içerisinde [8] [9] ve d) kuyruk kısmında [10].
Kanal içi pervane sisteminin avantajları sayesinde DİK yapabilen İHA tasarımı
üzerinde daha çok araştırma ve geliştirmeye başlanılmıştır. Gerek hafifliği, gerek
kullanım avantajları açısından kanal içi pervane sistemine sahip DİK İHA’lar askeri
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alanda daha çok kullanılmaktadır. Şekil 1.6’da bazı örnek uygulamalar yer
almaktadır.

ġekil 1.6 : DİK İHA'lara örnek uygulamalar: a) Honeywell RQ-16 T-Hawk [11],
b) Sandia AROD [12], c) Sikorsky Cyper [13] ve d) İSTAR[14].
1.2

Kanal Ġçi Pervane Sistemi

Kanal içi pervane sistemleri özellikle İHA’larında yüksek yakıt verimi ve
operasyonel avantaj sağladığı için özellikle son yıllarda kullanımı artmaya
başlamıştır. Pervanenin etrafının kanal ile çevrelenmesi sonucunda aerodinamik
olarak yararlı etkiler gözlemlenmektedir. Kanal ile pal arasında kalan açıklık
sayesinde kanal, palin taşıma dağılımının uca kadar artmasını ve bu bölgedeki
kayıpların azalmasını sağlamaktadır. Tip kayıplarının azalması sayesinde uçuş
sırasında oluşabilecek olan gürültü seviyesi azalacaktır. Bu özelliği sayesinde de
askeri alanda kullanılmı geniştir. Kanal için kullanılan profil, pervane verimini direk
olarak etkilemektedir. Profillerin kanal içerisinde daralan-genişleyen bir yapıda
olması pervaneye gelen akışın ayrıca hızlanmasını da sağlamaktadır. Kanal
tarafından pervane üzerinden geçen akışın hızlandırılması sonucunda pervane
üzerinde daha faydalı bir yük dağılımı oluşmaktadır. Ayrıca kanal etrafında oluşacak
olan sirkülasyon (ing:circulation) sayesinde kanal kendi de itki üretecektir. Kanal
içerisindeki pervane aynı çaptaki yalın pervaneye göre daha az itki üretmesine
rağmen statik durumlarda kanalın kendisi de itki ürettiği için sistemin toplam itkisi
yalın pervanenin oluşturacağı itkiden fazladır. Kanalın ve pervanenin kendi ürettiği
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itki, kanal geometrisi ile ilişkilidir. Kanal içi pervane sistemleri düşük hız
uygulamalarında yüksek verim sağlamaktadırlar.
1.3

Literatür

Kanal içi sistemler üzerine yapılan ilk deneysel çalışma Stipa tarafından 1931 yılında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı statik durum ve farklı serbest akım hızlı uçuş
şartlarında pervanenin etrafının kanal ile çevrelenmesinin yararlarını rüzgâr tünelinde
yaptığı sistematik deneyler sayesinde incelemiştir. Kanal içi pervane/fan sistemi
üzerine yapılan deneysel ve teorik çalışmalar başlamış olup zamanla giderek artan bir
çalışma alanı oluşturmuştur.
Sack ve Burnel 1959 yılında [15] kanal içi pervane sistemleri üzerine deneysel ve
teorik olarak çalışmışlar ve o zamana kadar yapılan çalışmaların derlemesini
yapmışlardır. Araştırmacılar kanal ile çevrelenmesi sonucunda sistemin yalın
pervanenin veya döner kanatın aerodinamik davranışından farklı olacağını
vurgulamışlardır. Kanal ile çevrelenmesi sonucunda aerodinamik performansı
etkileyebilecek olan parametreleri kanal, pervane ve tüm sisteme ait olmak üzere 3
kategoride toplamışlardır. Kanal içi pervane sistemlerinin kapsamlı bir şekilde
incelenmesi gerektiğini ve verimin, veter boyu çap oranı, profil kalınlığı,
kamburluğu, hücum kenarı yarıçapı, maksimum kalınlığın yeri, pervane katılık oranı,
burulma açısı, pal profili, palin uca doğru incelmesi ve pervanenin kanal içerisindeki
yeri gibi birden fazla parametreye bağlı olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar
statik durumda ve düşük hızlı uygulamalarda kanal içi pervane sisteminin daha iyi
sonuçlar verdiğini, kanal geometri parametrelerinin daha detaylı testler yapılarak
toplam itkinin, kanal itkisinin, toplam elde edilen gücün, kanal ve pervane
arkasındaki basınç ve hız dağılımlarının ölçülmesi gerektiğini önermişlerdir.
Daha sonraki yıllarda kanal içi pervane sistemleri araştırmacılar tarafından daha
detaylı bir şekilde deneysel ve teorik olarak incelenmeye devam edilmiştir. Fletcher
tarafından [16] taşıma, sürükleme ve yunuslama momentinin, geometrileri
birbirinden farklı 5 kanal üzerindeki etkilerini rüzgâr tünelinde test etmiştir.
Kanalların

çapları

ve

kanallar

için

kullanılan

profillerin

veter

boyları

değişmektedir(Şekil 1.7-a). Araştırmacı, kanal profillerinin geometrisine göre
indüklenmiş sürüklemenin 2 katına çıkabileceği ve açıklık oranları aynı olan kanal
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geometrilerin taşıma katsayısı eğiminin de 2 kata kadar fazla olabileceği gözlenmiştir
(Şekil 1.7b).

ġekil 1.7 : Fletcher [16] a) Kanal modelleri, b) Taşıma katsayısının hücum açısına
göre farklı açıklık oranlarındaki değişimi.
Morgan [17] isimli araştırmacı ise pervane tarafından indüklenmiş radyal hızı, kanal
firar kenarı girdap yapılarını ve kanal tarafından indüklenmiş sürüklemeyi
lineerleştirilmiş dairesel kanat profili ve pervane taşıma teorilerini kullanarak kanal
içi pervane sistemleri incelemişlerdir. Araştırmacı akışın invisid, sıkıştırılamaz
olduğu, kanal üzerinde akım ayrılması olmadığı, yerçekiminin ihmal edildiği, serbest
akımın eksenel simetrik ve daimi olduğu ve kanalın dairesel eksenel simetrik sonlu
bir uzunlukta olduğu kabulünü yapmıştır. Kanal ring vortex yapılarının kuvveti kanal
için kullanılan profilin kalınlığına ve kamburluğu ve pervane tarafından indüklenen
radyal hıza bağlı olduğu görülmüştür. Ayrıca kanalın kendisi sıfır hücum açısında
indüklenmiş sürüklemenin sıfır olduğu, pervanenin bulunması durumunda ise
indüklenmiş sürüklemenin göbek, pervane ve kanal girdap (ing:vortex) yapıları
tarafından indüklenen radyal hıza bağlı olduğu da gözlemlenmiştir.
Kriebel ve Mendehall [18] kanal içi pervane sistemini hem deneysel hem de teorik
olarak incelemişlerdir. Araştırmada 2 tane gerçek boyutlarda kanal modeli
kullanılmıştır. Teorik kısmında düşük hücum açılı döner kanat için potansiyel akış
kabulü ve eksenel akıştaki düşük taşımalı (ing: lightly loaded) kanal içi pervane
sistemi temel alınarak çözümler elde edilmiştir. Kanal itkisi, normal doğrultudaki
kuvvetler ve yunuslama momenti pervanenin düzgün bir taşıma dağılımına sahip
olduğu kabul edilerek hesaplanmıştır. Hesaplamalara profilin kalınlığı, kamburluğu
ve pervanenin uca doğru azalan bir profile sahip olması etkileri eklenmiştir. Yüksek
itki durumlarında teorik hesaplamalar ile ölçümler sonucu elde edilen bilgilerde
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farklılıklar oluştuğu gözlemlenmiştir (Şekil 1.8). Düşük itki durumlarında itki ve
yunuslama moment ölçüm ve hesaplamaların benzerlik gösterdiği görülmüştür. Giriş
kısmında ve kanalın iç yüzeyinde oluşabilecek akım ayrılmalarından ve pal
yüklemesi dağılımından dolayı teorik hesaplamalar ile deneysel sonuçlar arasında
farklılıklar olduğu bildirilmiştir.

α=0
J=0,178

ġekil 1.8 : 4 ftlik kanal modeli üzerindeki basınç dağılımının deneysel ve teorik
olarak karşılaştırılması [18].
Kanal giriş şekli (ing:lip shape), veter boyu, çıkış alan oranı, pervanenin kanal
içersindeki konumu, pallerin sayısı ve geometrisi ve pal uç açıklığı gibi parametreler
kapsamlı bir şekilde ses altı rüzgâr tünelinde deneysel olarak etkileri farklı serbest
akım hızları ve dönme hızlarında Black, Wainauski ve Rohbach [19] tarafından
incelenmiştir. Araştırmada kullanılan kanal modelleri Şekil 1.9’da yer almaktadır.
Kanal ve pervane itkisi ayrı bir şekilde ölçülmüş olup basınç ve hız dağılımları da
incelenmiştir. Çıkış alan oranın artması ile birlikte statik halde elde edilen itkinin
arttığı, ancak dinamik durumlar için ise alanlar oranındaki artış üretilen itkinin
azalmasına neden olmaktadır.

ġekil 1.9 : Farklı çıkış alanlarına sahip kanal modelleri [19].
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Bu sonuçları daha detaylandırmak amacıyla kanal uzunluğunun etkileri de
incelenerek, 0,4 Mach’a kadar kanal uzunluğunun etkisinin az olduğu ancak 0,4 ve
0,5 Mach giriş hızında kısa kanal uzunluğuna sahip olan modelin, performansı
negatif bir şekilde etkilemeye başladığı görülmüştür (Şekil 1.10). Kanal giriş şeklinin
değiştirilmesi veya giriş alan oranın azaltılması sonucunda kanal üzerindeki
yüklemenin dinamik durumlarda (farklı serbest akım hızı uçuş şartlarında) artacağı
ve buna bağlı olarak performansı düşüreceği gözlemlenmişlerdir. Pervanenin
konumu da statik ve dinamik durumlardaki kanalın performansını etkileyeceği
bildirilmiştir. Pervanenin kanal uzunluğunun %40’dan fazla geriye konulmasının
performansı statik ve dinamik haller için düşüreceği ancak konumun %20 ile %40
arasındaki değişimi ile performans değişimi statik ve dinamik durumlar için farklılık
göstermekte olduğu gözlemlenmiştir. Kanal yüzeyindeki, giriş ve çıkıştaki basınç
dağılımları ölçülerek performansa etkileri incelenmiştir (Şekil 1.11). Basınç
dağılımları kullanılarak kanalın oluşturduğu itki ve sürükleme hakkında bilgi sahibi
olunmuştur. Pervanenin uca doğru burulması ve profil alanın azalması da
performansı etkilemektedir çünkü pal üzerinki yük dağılımı değişecektir. Ancak
palin üzerindeki yük dağılımının kanalın varlığından daha çok etkilendiği için pal
burulması ve profil alanının azalması, kanalın ürettiği itki üzerinde çok fazla etkili
olmadığı görülmüştür. Ayrıca uç açıklığının performans üzerinde etkisi olduğu da
belirtilmiştir.

(a)

(b)

ġekil 1.10 : Kanal boyunun performansa etkisi [19].
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ġekil 1.11 : a) Kanal yüzeyi basınç dağılımı, b) B4 -3WT modeli yüzeyindeki
basınç dağılımı ve c) Yüzey basınç ve hız enstrümentasyonu [19].
Grunwald ve Goodson[20] tarafından kanal ve pervane üzerinde oluşan aerodinamik
kuvvetler deneysel olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda pervanenin üzerinde
oluşan normal doğrultudaki kuvvetlerin ve yunuslama momentinin tüm sistem
üzerinde oluşacak olan kuvvet ve yunuslama momenti üzerine olan etkisinin az
olduğu gözlemlenmiştir. Serbest akım hızınnın artmasıyla birlikte (dinamik
durumlar) pervanenin oluşturduğu tüm sistem üzerinde oluşturduğu etkinin arttığı
böylece kanalın üreteceği kuvvetlerin tüm sistem üzerindeki etkisinin azaldığı
görülmüştür.
Statik hal için kanal stalla girmiş olsa bile (farklı hücum açılarında test edilmesi)
pervanenin tüm sistem üzerindeki etkisi kanala göre daha az olduğu gösterilmiştir.
Kanat ucuna yerleştirilen kanal içi pervane sisteminin performansı deneysel olarak
Mort [21] tarafından araştırılmıştır. Çalışmada sıfır hücum açılı kanal içerisine farklı
pal açılarına sahip pervaneler yerleştirilerek gerçekleşmiştir. İtki üretimi ve güç
tüketimi ölçülerek performans karşılaştırması yapılmıştır. Düşük pal açılarında statik
halde bile palin stall durumuna girebileceği gözlemlemişlerdir. İlerleme oranı
arttıkça itki katsayısının azaldığı ancak pal açısının artması ile birlikte(stalla girdiği
açıya kadar) daha fazla itki üretebilmekte ama daha fazla güç ihtiyacı duymakta
olduğu görülmüştür (Şekil 1.12a-b). Statik durumda belli bir açıya kadar fayda
teriminin (ing: figure of merit) sabit kaldığı ama sonrasında azalmaya başladığı tespit
edilmiştir. Dinamik durumlarda ise pal açısının artmasıyla birlikte pervanenin daha
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yüksek ilerleme oranlarında kullanılmasına olanak sağlandığı ama yüksek verime
ulaşması için daha yüksek bir serbest akım hızına ihtiyaç olduğu gözlenmiştir (Şekil
1.12d). Statik durumlarda geniş giriş alanına sahip olunması (bellmouth tarzı)
performansı olumlu etkilediği ve kanal geometrisinin etkili olduğu bildirilmiştir.

ġekil 1.12 : Farklı pal açılarındaki a) İtki katsayısına karşılık ilerleme oranı, b)Güç
katsayısına karşılık ilerleme oranı, c)Statik hal için FM ve d) Dinamik
durumlar için verime karşılık ilerleme oranı [14].
Kanal hücum açısı, kanal uzunluğu, çıkış vane flap uzunluğu ve açısı gibi
parametrelerin farklı hücum açılarında, ileri ve eksenel uçuş şartlarında kanal içi
pervane sisteminin performansını ne şekilde etkileyeceği deneysel olarak Abrego ve
Bulaga [22] tarafından incelenmiştir. İleri uçuş şartlarında, daha önce yapılan
çalışmalara benzer olarak güç katsayısının ilerleme oranının yükselmesiyle birlikte
arttığı ve hücum açısının negatif yönde artmasıyla birlikte azaldığı gözlemlenmiştir.
Belli bir hücum açısından sonra kanal giriş kısmında akım ayrılmasının olabileceğini,
itki katsayısının yine benzer şekilde ilerleme oranıyla birlikte arttığı görülmüştür.
Hücum açışının negatif bir şekilde artması sonucunda kanalın oluşturacağı itkinin
azalacağı bunun sebebinin ise kanal sürüklemesinin artması olduğu gösterilmiştir.
Çıkış vane flap açısı ve uzunluğu kanalın itki üretiminde etkili parametreler
olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni ise her ne kadar çıkışta blokaj etkisi yaratsa da,
kanalın içersindeki akışın dönme (ing:swirl) etkisini tekrar düzenlemeye yardımcı
olması kanalın ağırlık merkezini düzenleyerek
kontrolünü sağlamasıdır.
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oluşacak olan momentlerin

Dyer [23] ise hücum kenarı eğrilik yarıçapının ve açıklık oranının küçük boyutlu
DİK İHA’larda etkilerini incelemiştir. Boğaz kısımları eşit ancak 3 farklı hücum
kenarı eğrilik yarıçapına (Şekil 1.13a) ve difüzör açışına sahip kanallar (Şekil 1.13b)
değişik hücum açılarında test edilmiştirler. Giriş alanının büyütülmesi ile toplam itki,
rotor dönme hızının ve hücum açısının artmasıyla birlikte artmaktadır. Bunun sebebi
yüksek eğrilik yarıçapı, akım ayrılması ile oluşacak olan kayıpların azaltıcı yönde
etkilediği görülmüştür. Araştırmada kullanılan küçük eğrilik yarıçapına sahip kanal
güç tüketimi ile birlikte incelendiği zaman da diğer geometrilere göre daha az yarar
sağladığı tespit edilmiştir. Düşük itki durumlarında büyük kanal giriş geometrisi en
faydalı gözükürken, itki katsayısının artışıyla birlikte orta boyutlu ve büyük boyutlu
kanal giriş geometrileri benzer yararları sağlamaktadırlar (Şekil 1.14).

ġekil 1.13 : Deney için kullanılan a) Giriş geometrileri, b) Difüzör geometrileri [23].

(b)

(a)

ġekil 1.14 : Farklı hücum kenarı eğrilik yarıçapına sahip kanal modelleri üzerindeki
itki ye karşılık farklı hücum açılarındaki değişim ve b) CT/CP karşılık
CT’nin değişimi [23].
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Diğer taraftan difüzör açısının daha az olmasının itki üretimini arttırdığı
gözlemlenmiştir. Performans açısından incelemek için kriterlere güç tüketimi
katıldığı zaman, orta boyutlu difüzör açısının düşük itki seviyelerinde en iyi faydayı
sağladığı ve yine giriş alanında görüldüğü gibi yüksek itki seviyelerinde küçük ve
orta difüzör açılarının benzer yarar sağladığı gözlemlenmiştir (Şekil 1.15).

(b)

(a)

ġekil 1.15 : Farklı difüzör açısına sahip kanal modelleri üzerindeki a) İtki ye karşılık
farklı hücum açılarındaki değişim ve b) Güç tüketimine karşılık farklı
hücum açılarındaki değişim [23].
Yüksek indüklenmiş uç hızı, kanal iç yüzeyinde düşük basınç bölgesi
oluşturmaktadır.

Düşük basınç, akışın difüzör boyunca dışa doğru çıkmasını,

merkezdeki iz bölgesinin daralmasını ve yüksek hızlı dairesel bir iz bölgesi
oluşturduğu

gözlemlenmiştir.

Özellikle

yüksek

hızlarda

ve

itki

katsayısı

durumlarında bu etkiler görülmüştür. Ayrıca yüksek difüzör açısının akım
ayrılmasına neden olabileceği ve düşük ve orta değerdeki difüzör açılarının ise akım
ayrılması ve yüksek hızlı döner iz bölgesinden dolayı oluşabilecek kayıplardan
minimum şekilde etkilendikleri bildirilmiştir. Benzer çalışma Graf [24] tarafından
gerçekleştirilmiştir. Hücum kenarı eğrilik yarıçapları ve kalınlıkları farklı 5 kanal
modeli (Şekil 1.16) deneysel olarak statik ve dinamik durumlarda incelenmiştir.
Akım

ayrılmasının

daha

küçük

eğrilik

yarıçaplı

geometrilerde

oluştuğu

gözlemlenmiştir. Kanal üzerindeki akım ayrılmasının statik ve dinamik durumlarda
devam ettiği, statik durumda üretilen toplam itki azaldığı bunun nedeninin kanalın
ürettiği itki tolam itkiyi negatif olarak etkilemesidir (Şekil 1.17a). Akım ayrılmasının
oluşması ile birlikte motorun ihtiyaç duyacağı güç miktarının artacağı belirtilmiştir.
Buna ek olarak akım ayrılmasının oluşmasıyla birlikte kanalın askı veya ileri uçuş
durumlarında konumunu korumasını sağlayan yardımcı yunuslama momentinin
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azalmasına neden olmaktadır. Kanal giriş geometrisini, kanal yüzeyi üzerindeki
basınç dağılımını ve basınç merkezinin konumunu değiştirerek direk olarak ileri uçuş
performansını etkilemekte olduğu görülmüştür (Şekil 1.17b). Kanal giriş geometrisi
tek başına kanal içi pervane sistemleri üzerindeki aerodinamik kuvvetlerin
iyileştirilmesinde etkili olamayacağı, bu sebeple kanal çıkış vane’lerin uygun
geometrilerde olması gerektiği gözlemlenmiştir.

ġekil 1.16 : Hücum kenarı farklı 5 kanal modelin gösterimi a) Temel model,
b)Genişletilmiş, c) Eliptik, d) Dairesel ve e)Geliştirilmiş modeldir [24].

ġekil 1.17 : a ) Farklı giriş geometrilerinin statik durumda itki ve güç tüketim
değerlerinin karşılaştırılması ve b) Belirlenmiş iki model üzerindeki
sıfır dereceli hücum açısındaki basınç merkezinin farklı dönüş
hızlarındaki değişimi [24].
Uç açıklığının ve kanal geometrisinin performans üzerine etkisi Martin ve Tung [25]
tarafından deneysel olarak incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından kanalın ürettiği
itkinin belli bir dönme hızından sonra etkili olmaya başladığı gözlemlemiştir. Uç
açıklığının azalması ile birlikte kanal tarafından üretilen itkinin arttığı görülmüştür.
Ayrıca uç açıklık oranının azalmasıyla birlikte toplam itkinin arttığı gösterilmiştir
(Şekil 1.18). Kanal içerisindeki viskoz kayıplar düşük dönme hızlarında kanalın
13

oluşturduğu itkiyi etkisiz hale getirdiği, artan dönme hızı ile birlikte kanalın itkisinin
bu kayıpları yenmeye başladığı görülmüştür. Hücum kenarı eğrilik yarıçapının
azalmasıyla birlikte statik durumlarda kanalın üreteceği itkin azalacağı ancak bu
geometrinin askı durumunda iken yandan rüzgâr geldiği zaman daha kararlı bir
şekilde konumunu koruduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca pervane ile uç girdap ve kanal
sınır tabaka yapılarının arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu akım görüntüleme
metotları ve sıcak tel anemometresi ile yapılan ölçümlerlerle gösterilmiştir (Şekil
1.19).

(b)

(a)

ġekil 1.18 : Farklı uç açıklık oranlarının itki ve dönme hızı ile değişimi a) Büyük
eğrilik yarıçapına sahip kanal modeli ve b) Küçük eğrilik yarıçapına
sahip kanal modeli [25].
Kanal
Hücum
Kenarı
Pervane Pali
Akım
Ayrılması

Pervane
Göbek
kısmı

Akış

(b)

(a)

ġekil 1.19: 9000 RPM, 0 hücum açısında, büyük eğrilik yarıçapına sahip kanal
modelindeki a) Çıkış hız profilleri ve b) Yüzey akım görüntüleme
metodu ile pervaneden dolayı indüklenmiş ayrılmanın gösterimi [25].
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte kanal içi pervane sistemleri sayısal
olarak incelenmeye başlanılmıştır. Ahm ve Lee [26] difüzör açısının, giriş alanının,
pal taşıma dağılımının ve pervane uç kayıp modellerinin kanal içi pervane sistemini
nasıl etkilediğini incelenmiştirler. Beklenildiği gibi difüzör açısının değişimi sistemin
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ihtiyaç duyduğu güç tüketimini değiştirmektedir. Yüksek itki katsayılarında giriş
geometrisinin, kanal performansını çok fazla etkilemediği görülmüştür. Pervane
pallerinin uç kısmına yakın bölgedeki ideal burulma açısına göre daha az burulma
açısına sahip olması, statik durumlarda kanalın güç tüketimini azaltacağı
gözlemlenmiştir.
Lind [27] tarafından deneysel sonuçlar, potansiyel temelli panel metodu kullanılarak
karşılaştırılmıştır. Deneysel kısmında 0.254 m çaplı, 0.152 m veter boylu ve 2 palli
pervane sahip kanal içi pervane sistemi modeli, farklı dönme hızlarında, hücum
açılarında ve serbest akım hızlarında test edilmiştir. Yüksek uçuş hızlarında ve
hücum açılarında kanal modelinin stalla girmesinden dolayı sayısal çalışmanın
sonuçları çok fazla hassas olmadığı gözlenmiştir. Potansiyel akış kabulü sayesinde
yüksek yunuslama momentleri, yüksek hücum açılarında da tahmin edilebileceği
gösterilmiştir.
Duman ile görüntüleme metodu kullanılarak DİK yapabilen İHA’nin kanal içi fan
sisteminin aerodinamik performansı Akturk ve Camcı [28] tarafından incelenmiştir
(Şekil 1.20). Askı ve ileri uçuş durumlarında kanal çıkışındaki toplam basıncın
ölçülmesi ile birlikte, uç sızıntı akışının (ing: tipleakage flow) etkileri
gözlemlenmiştir. Deney ölçüm cihazlarının hassasiyeti, ileri uçuş durumunda
pervane ucundaki sızıntı akışı ile giriş kısmında oluşabilecek olan akım ayrılmasının
oluşturdu düşük momentumlu re-circulatory akışın etkileşimini inceleyebilecek
kabiliyete sahip olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın amacı ileri uçuş durumunda uç
sızıntı akışının nasıl davranacağı ve giriş bozuntusunun rotor çıkışındaki akış alanını
nasıl etkiyeceği gözlemlemektir. Kanal içi fan sisteminin yalın fan sistemine göre
askı durumunda daha fazla pal yüklemesi sağladığı, uç açıklığının performansı
etkileyen önemli bir parametre olduğu bildirilmiştir. Toplam basınç kaybının en çok
görüldüğü nokta ileri uçuş durumunda hücum kenarı civarında oluştuğu, giriş
kısmındaki bozuntu ve giriş kısmı akım ayrılmaları pervanenin uç kısmına doğru
oluşan kayıpların artmasına neden olduğu görülmüştür. Giriş kısmın aksine firar
kenarı ileri uçuş durumlarında pozitif bir şekilde etkilenmektedir. Pal uç açıklığının
azalması ile toplam basınç dağılımım artması ve buna bağlı olarak palin uç kısmına
doğru oluşabilecek olan kayıpların azalacağı belirtilmiştir. İleri uçuş hızın artmasıyla
birlikte toplam basınç kaybının artacağı, düşük hızlarda ise pal uç kısmının
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etkileneceği gösterilmiştir. Aynı çalışma içerisinde sayısal olarak kanal içi fan
sistemi incelenmiş ve deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

ġekil 1.20 : Duman ile görüntüleme metodu ile 6000 RPM dönme hızında, 5 m/s
serbest akım hızında ve ileri uçuş duurmundaki kanal içi fan sistemi
[21].
Araştırmacıların başka bir çalışmasında ise [29] deneysel kısmında parçacık
görüntüleme metodu kullanılarak kanal içi fan sistemi incelenmiştir. Sayısal çalışma
sonucunda elde edilen hücum kenarı ve firar kenarı civarındaki eksenel hız
dağılımları deneysel sonuçlar ile benzerlik gösterdiği, ileri uçuş veya askı durumuna
göre eksenel hız dağılımlarının farklılık gösterdiği görülmektedir (Şekil 1.21). Askı

(a)

(b)

ġekil 1.21 : 9000 rpm dönme hızındaki eksenel hız Dağılımı a) hücum kenarı ve
firar kenerındaki ve b) Askı durumunda sayısal ile deneysel çalışma
sonucuunda elde edilen hücum kenarındaki eksenel hız dağılımının
karşılaştırılması [29].
durumunda akışın simetrik eksenel hız dağılımına sahip olduğu belirtilmiştir.
Deneysel sonuçlar, kanal içi fan sisteminin performansının ileri uçuş durumunda çok
etkilendiği ve kanalın hücum kenarı civarında oluşan akım ayrılması fanın havayı
emdiği alanı sınırlandırdığı gözlemlenmiştir. Dönme hızının arttırılması sonucunda
16

ileri uçuş durumunda fanın girişindeki ve çıkışındaki eksenel hız dağılımlarının askı
durumunda oluşacak olan ekenel hızı dağılımlarına benzerlik göstermeye başladığı
gösterilmiştir (Şekil 1.22). Dönme hızının arttırılması sonucunda kanal içi fan
sisteminin eksenel momentumu artacağı için performansını da pozitif bir şekilde
etkileyecektir. Ayrıca dönme hızının artışı sayesinde hücum kenarı civarında oluşan
akım ayrılma bölgesinin azaldığı gözlemlenmiştir.

ġekil 1.22 : Giriş ve çıkış kesitindeki akım çizgileri a) 9000 RPM Askı durumu, b)
9000 RPM ileri uçuş durumu, c) 15000 RPM askı durumu ve d) 15000
RPM ileri uçuş durumu [29].
Pereira ve Chopra [30] tarafından askı durumundaki mikro boyutlu hava aracının
performansı incelenmiştir. Aynı boğaz alanına sahip 17 farklı kanal içi pervane
sisteminin performans karakteristiğinin nasıl olacağı deneysel olarak araştırılmıştır.
Pal uç açıklığı, giriş alanı yarıçapı, difüzör uzunluğu ve difüzör genişleme oranı
çalışma içerisinde incelenen parametrelerdir. Kanal içi pervane sisteminin yalın
pervaneye göre performansı arttırdığı, difüzör genişleme oranının belli bir değere
kadar artışı performansı olumlu etkilediği, ancak bu değerden sonra artışı devam
ettiği

takdirde

performansı

düşürdüğü

görülmüştür.

İncelenen

geometrik

parametrelerden hangisinin en etkin olduğunu söylemenin karmaşık olduğu çünkü
parametrelerin hepsinin bir bütün şeklinde kanal içi pervane sistemini etkilediği
belirtilmiştir. Ayrıca fayda hesabı için kullanılan formülün farklı difüzör genişleme
oranlarına sahip kanal modellerinin performansı hakkında yeterli bilgi veremediği
bundan dolayı difüzör genişleme oranını içeren fayda formülü önerilmiştir.
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Araştırmacıların bir başka çalışması [31] kanal üzerindeki basınç dağılımının ve iz
bölgesindeki eksenel hız dağılımlarının nasıl olacağı hakkında deneysel sonuçlarını
içermektedir. Farklı hücum açılarında oluşacak olan kanal yüzeyi üzerindeki basınç
dağılımları boyutsuz sayılar kullanılarak gösterilmiştir (Şekil 1.23). Statik halde
büyük eğrilik yarıçapına sahip modellerin daha fazla emme kuvveti yaptıkları için
kanalın eksenel yönde ilerlemesini sağlamakta olduğu ve bununda kanalın ürettiği
itkiyi arttırdığı görülmüştür. Kanalın ürettiği itkinin yarısından fazlası kanal giriş
geometrisi tarafından oluşturulduğu gösterilmiştir. Hücum kenarı eğrilik yarıçapının
fazla büyütülmesi giriş kısmının oluşturacağı emme kuvvetini azaltabileceğini ve
difüzör genişleme oranın arttırılması sonucunda kanalın üreteceği itkinin azalacağı
bildirilmiştir.

ġekil 1.23 : Kanal üzerindeki basınç dağılımları [30].
Ohanian [32] kanal içi fan sistemlerini hem deneysel hem de hesaplamalı olarak
incelemiştir. Rüzgâr tüneli testlerinde, serbest akım hızının düzeltilmiş halinin
18

kullanılmasını önermektedir. Bunun nedeni kanal içi fan sistemi tünel içerisindeki
akışı hızlandırarak, model etrafındaki akışın tünelin nominal hızından düşük
olmasına neden olmaktadır. Araştırmacı Glauert [33]’in yalın pervane için
düzenlediği düzeltilmiş hız yaklaşımını kanal içi fan sistemine uygun bir şekilde
getirip kullanmıştır. Kanal içi fan sistemlerinin kontrolü için daimi ve synthetic jet
akış metotlarını kullanarak İHA’larındaki uygulamalarının ne şekilde olabileceği
hakkında önerilerde bulunulmuştur. Jet akışlarını, ileri uçuş sırasında hücum
kenarında oluşacak olan ayrılma bölgesini kontrol edebilmek ve firar kenarı
bölgesinde faydalı kuvvet ve momentler oluşturmak için kullanmıştır. Bunlar
sayesinde İHA’ larının yüksek hücum açılı akış şartlarında daha iyi performans
vereceği gösterilmiştir. Jet akışları, kanal içi fan sisteminin yunuslama momentini
azaltarak kanalın kontrolünü sağlayabilecekleri gözlemlenmiştir.
Kavramsal tasarımı yapılan DİK yapabilen İHA’nın [1] itki sisteminin performansı
deneysel olarak Türkmen, Erdem ve Kavsaoğlu [34] tarafından (2011) incelenmiştir.
Çalışmada gerçek boyutlarda 3 farklı profile sahip kanal modeli kullanılmıştır.
Model üzerinde oluşan kuvvetlerin, iz bölgesindeki hız profillerin ve kanal
üzerindeki basınç dağılımlarının ölçülerek kanal içi pervane sisteminin performansı
araştırılmıştır. Kamburlu profil yapısına sahip kanal modellinin performans açısından
iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.
Daha önce yapılan deneysel, teorik veya hesaplamalı çalışmalar sayesinde kanal içi
pervane/fan sistemlerinin aerodinamik yapıları daha fazla detaylandırılmıştır.
Pervanenin kanal içine yerleştirilmesi ile oluşacak olan akış daha karmaşık
aerodinamik karakteristiğe sahip olacaktır. Aerodinamik karakteristik birden fazla
parametreye bağlı olduğu için, bunların etkilerini detaylandırmak amacıyla hala
araştırmalara devam edilmektedir. Elde edilen sonuçlar ile daha hassas aerodinamik
modeller

oluşturulup,

kanal

içi

pervane/fan

sistemlerinin

tasarımını

kolaylaştıracaktır. Daha önce yapılan çalışmalar bu sistemlerin avantajlarının ve
dezavantajlarının olduğunu göstermişlerdir. Bunlar;
1.3.1. Avantajları


Düşük serbest akım hızlarında veya statik durumlarda, kanalın kendi itki
üreteceği için ve sistemin ihtiyaç duyduğu güç tüketimi daha az olacağı için
bu çalışma bölgesinde yalın pervaneye göre daha faydalı olacaktır. Aynı
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itkiyi üretmek için daha küçük çaplı kanal içi pervane sistemleri
kullanılabilir.


Pervanenin kanal ile çevrelenmesi sonucunda pal ucunda oluşacak olan uç
açıklığı, palin yük dağılımının palin ucuna doğru taşınmasına, uç kısmındaki
kayıpların azalmasına yardımcı olacaktır ve böylece pervanenin üreteceği
itkinin artmasını sağlayacaktır.



Kanal içi sistemlerin hava aracının kanat ucuna yerleştirilmesi sonucunda,
kanal ucu plakası etkisi yaratacaktır. Bu etki sayesinde hava aracının kanadı
daha etkin bir şekilde çalışabilecektir.



Pal ucunun kanal ile çevrelenmesi sayesinde kayıplara bağlı oluşan gürültü ve
titreşim azalacağından malzeme ömrü uzayacaktır. Bu özelliği sayesinde
askeri alan gibi görev gizliliği içeren uygulamalarda daha fazla yer almasını
sağlayacaktır.



Kanal ile çevrelenmesi sonucunda döner parçaların kopması durumunda
oluşabilecek olan etkiler minimum seviyelere indirilmiş olunacaktır.



Pervanenin kanal ile çevrelenmesi sonucunda daha yüksek hücum açılı uçuş
durumları için elverişli hale gelecektir.

1.3.2. Dezavantajları


Kanal içi pervane/fan sistemleri yüksek akış hızlarında yalın pervaneye göre
verimli çalışamamaktadır. Artan serbest akım hızı ile birlikte kanalın
sürüklemesinin artması ve bir noktadan sonra kanalın pozitif itki üretimini
sıfırlamasıdır.



Kanal ile çevrelenmesi sonucunda itki sisteminin yapısal yönden ağıtlı
artacaktır. Ayrıca sistemi ağırlık merkezinin dengelenmesi amacıyla kanal
üzerine ekstra modifikasyonlar gerekebilmektedir.

1.4 Tezin Amacı
Kanal içi pervane sistemi kanat ucunda olacak şekilde tasarımı yapılan DİK-İHA’nın
[1] kanal içi pervane sisteminin rüzgâr tünelinde ileri uçuş durumu için farklı akış
hızlarında test edilmiştir.

Tasarlanan DİK-İHA’ya ait bilgiler Şekil 1.24’te yer

almaktadır.
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(a)

(b)

(c)

ġekil 1.24 : DİK İHA'nın a)önden, b)yandan ve c) üstten görünüşü [1].
Testler sonucunda insansız hava aracı için tasarlanan kanal içi pervane sistemlerinin
teorik bilgiye karşılık gerçek durumda nasıl davrandığı hakkında bilgi sahibi
olunmuştur. Kanal içi pervane sisteminin performansını etkileyebilecek olan
parametreler sistematik olarak yapılan deneyler sonucunda ortaya konulmuştur.
Testler statik durum için değil dinamik durum gibi farklı serbest akım hızlarında da
tekrarlanmıştır. Böylece farklı uçuş şartlarında oluşan itki üretimi, güç tüketimi,
kanal giriş ve çıkışındaki hız dağılımları ve yüzey üzerindeki basınç dağılımlarını
içeren kapsamlı bir bilgi elde edilmiştir. Toplanan veri bundan sonra yapılacak olan
çalışmalar için kaynak olabilecektir.
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2. TEORĠK BĠLGĠ

Rotor veya pervane performansı birçok farklı metot kullanılarak yapılan
hesaplamalar ile farklı hassasiyetlerde sonuçlar elde edilebilir. Momentum teorisine
göre rotor yerine aynı çapta sonsuz ince bir disk ele alınarak, bu disk üzerinden
geçecek olan havanın kazanacağı momentum incelenmektedir. Daha hassas
modellerde ise disk, merkezleri eş birden fazla halka (concentric rings) kullanılarak
hesaplamalar yapılmaktadır, ancak temel teori değişmemektedir. Pala elemanı
teorisine göre rotor pali bir kesitteki kanat profilini temsil ederek, seçilen palin
ürettiği local itki ve sürüklemeyi o kesitteki local indüklenmiş hızın ve palin
konumunun bir fonksiyonu olarak ele alır. Böylece akım alanı daha sık ve detaylı bir
şekilde incelenmiş olup, palanın şeklinin ve kesit profilinin performans üzerindeki
etkileri araştırılabilmektedir. .
Kanal içi pervane sistemlerinin teorik çözümlerinde daha çok momemtum ve pala
elemanı teorisinden yararlanılmaktadır. Bazen araştırmacılar bu iki modeli bir arada
kullanarak kanal içi pervane/fan sistemlerinin performanslarını incelemiştirler.
2.1.

Momentum Teorimi

2.1.1. Yalın pervane
Pervane veya rotor akışkanın kütlesini geriye doğru hızlandırarak momentumunu
arttırmaktadır böylece motorun ileriye doğru gitmesini sağlayacak olan itki
üretilmektedir. Momentum teorisi kütlenin, momentumun ve enerjinin korunum
denklemerini kullanarak üretilen itkinin ve tüketilen gücün hesabını yapabilmektedir.
Pervane üzerinde oluşacak olan itkinin düzgün dağılım profiline sahip olduğu,
böylece pervanenin sonsuz kanatçıktan oluştuğu, pervane iz bölgesinde dönmenin
olmadığı, pervanenin süpürdüğü alandan geçen akım çizgilerinin aynı basınç farkına
sahip olduğu ve eksenel hızın pervane düzleminden geçerken süreksizliğe
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uğramadığı kabul edilir (Şekil 2.1). Ayrıca akışın sıkıştırılamaz, viskoz olmayan
(ing:invisid), daimi ve irrotasyonel olduğu da kabul edilir [35].
Kütlenin korunumuna göre kapalı bir sistem içerisinde kütle artışı veya azalışı
olmayacaktır.

ġekil 2.1 : Yalın Rotor/pervanenin kontrol hacminin şematik gösterilmesi.
∯ ⃗ ⃗
Momentum korunumu, yüzeysel kuvvetleri ile kontrol yüzeyinden çıkan ve giren
kütlelerin taşıdıkları momentumlar arasındaki farklarının toplamını verir.
∯( ⃗

∯

)⃗

Enerjinin korunumu sayesinde itki üretimi için gerekli olan güç hesaplanır.
⃗

∯

|⃗ |

Yalın pervanenin kontrol hacminin şematik gösterilmesi Şekil 2.1’de yer almaktadır.
0 numaralı istasyon girişi, 1 numara pervanenin önünü, 2 numara pervanenin arkasını
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ve 3 numara çıkış kısmını temsil etmektedir. p∞ve pİZ giriş ve çıkıştaki basınçları
temsil etmektedirler ve yeteri kadar uzaklıkta bu değelerin atmosfer basıncına eşit
olduğu kabul edilir. Aynı şekilde U1, pervane düzlemindeki eksenel hız olup U2‘ye
eşit olarak kabul edilebilir.

Süreklilik denklemine göre Şekil 2.1’de yer alan 0 numaralı istasyona giren kütle ile
3 numaralı istasyondan çıkan kütle birbirine eşit olacaktır. Denklem 2.1 düzenlendiği
zaman;
̇

∬ ⃗

∬ ⃗

∬ ⃗

̇
elde edilir.
Sistemden geçen momentum akı farkı itkiyi verecektir. Denklem 2.2 kullanılarak;
∯( ⃗

)⃗

∯( ⃗

)⃗

elde edilir.
Denklem 2.6’da basınç teriminin yer almamasının nedeni giriş ve çıkıştaki basınç
değerlerinin atmosfer basıncına eşit olduğu kabulündendir. Denklem 2.6 tekrar
düzenlendiği zaman;
̇
elde edilir.
Ayrıca itki terimi, akışkanın pervaneden geçmesi sonucu oluşan p2-p1 basınç farkı
kullanılarak aşağıdaki gibi yazılabilir.

Viskoz olmayan, sıkıştırılamaz akış ve pervane iz bölgesindeki dönme hızının çıkış
hızına oranla çok küçük olduğu kabulü sonucunda enerji denklemi Bernoulli
denkleminden yararlanılarak yazılırsa,
(
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)

Denklem 2.7 ile 2.8 eşitlenip itki için yeni bir ifade elde edilir (denklem 2.10).
̇

(

)

(

)

Disk bölgesinde bulunan pervane/rotordan dolayı oluşan basınç farkı, iz bölgesinde
kinetik enerjinin artışını sağlamaktadır. Böylece pervanenin indüklemiş olduğuz hız;

giriş ve çıkıştaki akım hızlarının aritmetik ortalaması olduğu denklem 2.11’de
gösterilmiştir. Pervane kesidindeki hız w ile gösterilirse iz bölgesindeki hız (UİZ);

Şekil 2.1’de yer alan 1 ve 2 numaralı istasyonlarda süreklilik denklemi yazılır ve
düzenlenirse, disk düzlemi alanı (A) ile iz bölgesi alanı (AİZ) arasındaki bağlantıyı
veren oran (σP) elde edilir.

Alanlar oranını veren ifade denklem 2.12 aracılığıyla;

Statik durumlarda U∞ sıfır olacağı için, yalın pervane için alanlar oranı (σP) 2’dir.
Pervanenin oluşturduğu itki, 2.7 ve 2.12 aracılığıyla;

Şeklinde ifade edilir.
Pervaneden akışkana verilen enerji ideal durumda tüm enerji akışkanın kinetik
enerjisini arttırmada kullanıldığı kabul edilirse;
̇
̇

̇
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[

]

P, pervanenin havayı hızlandırırken harcadığı enerjiyi temsil etmektedir. Pervanenin
birim zamanda yaptığı faydalı güç ise;

Diskin ideal verimi (ηP) denklem 2.18’in 2.17’ye oranı ile elde edilir.

Denklem 2.20 kullanılarak oluşturulan Şekil 2.2’de, jet hız oranının (wi) artışı ile
pervane iz bölgesindeki kinetik enerjinin düzensiz dağılımının artacağı ve bunun
sonucunda pervane veriminde düşüş gözlenmektedir.
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ġekil 2.2 : Yalın pervane veriminin jet hızı oranına (ωİ) karşılık değişimi.
Verim/fayda terimi, rotor/pervane tasarımında benzer itkinin üretildiği durumlarda
tüketilen gücün minimize edilmesini veya benzer güç tüketimi için üretilen itkinin
arttırılmasını sağlamaktadır. Bu terim sayesinde rotor/pervanenin en uygun çalışma
şartları bulunabilir ve benzer rotor tasarımları ile karşılaştırılabilir.
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Statik durumlarda verimi ifade etmek için fayda terimi (ing: figure of merit)
kullanılmaktadır. Fayda terimi, gerekli itkinin üretilmesi için ihtiyaç duyulan
minimum gücün, pervane tarafından tüketilen güce oranıdır.

Askı durumunda serbest akım hızı (U∞) sıfır olucaktır. Pervanenin ihtiyaç duyduğu
ideal güç (Pİdeal);

disk yüklemesi (DL) denklemi yazılırsa;

Askı durumu için pervanenin ürettiği itki (TP) 2.5 ve 2.10 denklemleri aracılığıyla;
̇
elde edilir.
Pervane kesidindeki hız;
⁄

√

√

⁄

şeklinde yazılır.
İdeal gücü veren denklem tekrar düzenlenirse;
√

√

elde edilir.
Fayda terimi güç yüklemesi (PL) cinsinden yazılırsa;
√
elde edilir.
Şekil 2.3’te gösterildiği gibi güç yüklemesinin yüksek olduğu durumlarda denklem
2.27’e göre verimin yüksek olduğu ve pal yüklemesinin düşük olduğu durumlardır.
Aynı pala yüklemesine sahip iki farklı rotorda güç yüklemesi ile verim arasında
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benzer bir ilişki bulunmaktadır. Aynı pala yüklemesine sahip rotorlar için FM in bu
ifadesini kullanmak daha doğru sonuçlar verecektir.
6
FM=0,5
FM=0,75
FM=1

Güç Yüklemesi, PL, lb/hp

5

4

3

2

1

0
0

5

10

15

20
2

25

30

Pala Yüklemesi, DL, lb/ft

ġekil 2.3 : Fayda teriminin farklı değerlerinde, disk yüklemesine karşılık güç
yüklemesinin değişimi.
Boyutsuz parametreler olan itki ve güç katsayıları denklemlerinden TP ve PGerçek
çekilerek FM yazılırsa;

⁄

√
√
2.1.2. Kanal içi pervane sistemi

Pervanenin kanal ile çevrelenmesi sonucunda itki üretimi ve pervane arkasındaki
akışın (ing:slipstream)

çapı

değişmektedir.

Kanalın varlığından

dolayı

iz

bölgesindeki akışı alanı kanal çıkış alanına eşit olmaktadır (Şekil 2.4). Kanalın
geometrisinden dolayı akış hızlandırılabilir veya yavaşlatılabilir. Böylece kanalın
kendiside belli bir itki üretebilmektedir. Gerekli olan güç, pervane diskinden geçen
indüklenmiş hıza ve pervanenin ürettiği itkiye ve dolaylı olarak iz bölgesi hızına ve
akış alanına bağlıdır [36]. Kanal için tanımlanacak olan difüzör genişleme oranı (σD);
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eşitliğiyle verilmektedir.

ġekil 2.4 : Kanal içi pervane sistemi için seçilen kontrol hacmi.
Momentum yaklaşımı kullanılarak yazılacak olan süreklilik denklemi;
̇
Ve momentum korunumundan toplam itki pervane ve kanal itilerinin toplamı olarak
ifade edilirse;

̇
Kanal çıkışındaki hız (Uİz), serbest akım hızı ile kanal çıkışındaki eksenel hız artışı
(ΔV) toplamı olarak yazılırsa;

denklem 2.33;
̇
şekline dönüşür.
Kinetik enerji değişimi harcanan gücün hesabı için kullanılırsa;
̇

30

̇
̇
Pervane verimi incelenecek olunursa;
̇
̇
Denklem 2.36’da görüldüğü gibi kanal çıkışındaki eksenel hızın artışı güç tüketimini
ve pervane verimini direk olarak etkilemektedir. ΔV terimi kanalın difüzör genişleme
oranına bağlı olduğu için kanalın çıkış kesidi verimini etkilemektedir. Ayrıca difüzör
genişleme oranının fazla büyük seçilmesi durumunda ters basınç gradyanlarının
oluşmasına ve buna bağlı kayıpların meydana gelmesinden dolayı kanal çıkış
alanının etkinliğinin azalmasına sebep olacaktır.
Statik durumda fayda terimi yalın pervanede olduğu gibi toplam itki ve güç katsayısı
cinsinden yazılacak olunursa;

⁄

√
√

√

√
√

⁄

Farklı serbest akım hızları ve difüzör genişleme oranının verim üzerindeki etkilerini
incelemek amacıyla denklemler düzenlenebilir. İtkiyi veren ifade difüzör genişleme
oranını kapsayacak şekilde tekrar yazılırsa;
̇
Denklem 2.41’den ΔV çekilirse;
√

Denklem 2.43 ve denklem 2.37 kullanılarak;
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√
[

√
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√

]

3. DENEYSEL KURULUM
Pervanenin kanal ile çevrelenmesi sonucunda, pervanenin, kanalın ve genel sistemin
performansınının nasıl değişeceği deneysel olarak incelenmiştir. Farklı kanat
profiline sahip kanalların, performansı nasıl etkileyici kuvvet tork, kanal yüzeyi
basınç dağılımı ve kanal girişi ve çıkışında hız profillerinin deneysel olarak elde
edilmesi ile araştırılmıştır. Deney için kullanılan aparatlar ve ölçüm sistemleri
aşağıda yer almaktadır.
3.1. Kanal Ġçi Pervane Modelleri
Araştırılacak olan kanal geometri parametreleri daha önce yapılan çalışmalar göz
önüne alınarak belirlenmiştir. Bu parametreler; difüzör genişleme oranı, profil
kamburluğu, profil kalınlığı, hücum kenarı eğrilik yarıçapı ve uç açıklığıdır. Kanal
modelleri için NACA kanat profili serisi kullanılmıştır. Kanal modelleri için
kullanılan kanat profilleri Şekil 3.1b’de yer almaktadır. İki adet simetrik profil
(NACA 0012 ve 0018) ve bir adet kamburluğu olan (NACA 4312) profil seçilmiştir.
Kamburluğu olan profil ters bir şekilde kullanılarak, kanal içerisinde daralan ve
sonra genişleyen bir yapı elde edilmiştir. Ayrıca iki adet kanal modeli iki farklı kanat
profilinin birleştirilmesi sonucunda elde edilmiştir. Bu kanal modellerinde
pervanenin ön kısmındaki kanal profilleri NACA 7312 ve NACA M21, arka
kısmındaki profil ise NACA 4312’dir. NACA7312 daha geniş giriş alanını ve NACA
M21 gibi daha dar giriş alanını sağlayan ön kanal profilleridir (Şekil 3.1c).
Kanal modellerinin uzunlukları (L) ve pervanenin bulunduğu düzlemdeki iç çapları
(D) aynıdır. Kanal modellerinin geometrik özellikleri detaylı bir şekilde Çizelge
3.1’de yer almaktadır. Kanal modelleri pleksiglas olan kompozit bir malzeme
kullanılarak İTÜ TAL’ında bulunan freze tipli CNC makinesinde üretilmiştir.
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L
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L

Stator
Motor Shell

(b)

r

D

D Motor Shell
x

D Motor Shell

Aftbody
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NACA 0018
NACA 0012

Motor

NACA 4312
NACA 7312

NACA M21

NACA 4312
NACA 4312
Propeller Location

Duct

(c)

(a)

ġekil 3.1 : a)Test modelinin, b) ve c) Kanal profillerinin şematik gösterimi.
Çizelge 3.1 : Kanal modellerinin geometrik özellikleri.
Geometrik
Parametreler
Kalınlık Oranı(tmak/c)
Maksimum
kalınlık(tmak-mm)
Açıklık Oranı(L/D)
Kanal İç
Çapı(D)(@0,3L-mm)
Kanal Dış Çapı
(@0,3L-mm)
Açıkış/A
Hücum Kenarı
Yarıçapı(mm)
Hücum Kenarı
Yarıçapı/ Veter
Maksimum
Kamburluk
3.2.

NACA
0018
% 18

NACA
0012
% 12

NACA
4312
% 12

NACA
7312+4312
% 12

NACA
M21+4312
% 12

38.1

25.4

25.4

25.4

25.4

0.5

0,5

0.5

0,5

0.5

211.7

211,7

211.7

211.7

211.7

253.6

238.7

235.5

235.5

235.5

0.81

0.87

0,8

0,8

0,8

8.95

4.2

3.7

3.4

3

% 4,2

%2

% 1.7

% 1.6

% 1.4

%0

%0

% -4

% -7

%6

Motor

NEU 1515-1,5Y model DC fırçasız elektrikli motor, dişli kutusu ile kullanılarak
pervaneyi döndürmektedir. Motorun maksimum voltajı 40V, sürekli güç limiti
1250W ve maksimum dönüş hızı 60 Krpm’dir. Dönüş hızı yüksek olduğu için, 5.2:1
hız düşürme oranında dişli kutusu kullanılmıştır. Motorun çapı 38.9 mm, uzunluğu
100 mm ve ağırlığı 0.34 kg’dır (Şekil 3.2)[38].
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ġekil 3.2 : Fırçasız elektrik motoru.
3.3.

Motor Kovanı

Elektrik motorunu içine yerleştirilerek, destek sağlamak ve kuvvet duyargasını
monte edebilmek amacıyla Şekil 3.3 ve Şekil 3.4’te yer alan motor kovanları
tasarlanmıştır. 2 adet motor kovanı bulunmaktadır. Bunlardan biri kuvvet
ölçümlerinde diğeri ise tork ve dönme hızı ölçümlerinde kullanılan kovandır. 2 Adet
olmasının nedeni tork duyargasının kovan içerisinde yer almasından dolayı kovan
boyu uzamasıdır. Ancak kuvvet ölçümlerinde kuvvet duyargasının pervaneye yakın
olması deney ölçümleri açısından daha sağlıklı olacağı için kuvvet ölçümlerinde
kullanılmak üzere kısa boylu kovan kullanılmıştır. Motor kovanları için kestamit
malzemesi seçilerek, freeze tipli CNC tezgâhında üretilmi gerçekleştirilmiştir.
Kovan
Kapak
Destek
Elemanı
Motor
Kovan
Tork
Duyargası
Mil Dönüştürücü

ġekil 3.3 : Tork/Dönme hızı ölçer için tasarlanan motor kovanı.
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Kuvvet
Duyargası
Destek
Elemanı

Motor
Kovan

ġekil 3.4 : Kuvvet/Moment ölçümleri için tasarlanan motor kovanı.
3.4.

Pervane

APC marka 406.4 mm çaplı (16x8E) 2 palli ve elektrikli motorlar için uygun olarak
üretilen pervane kullanılmıştır (Şekil 3.5)[39]. Pervane, kanal modellerinin girişinden
0.3L uzaklığa yerleştirilmiştir. Pervane, kanal uzunluğunun %30’unda yer almaktadır
(Şekil 3.1b). Pervane uç açıklık oranı, pervane uç açıklığının pervane düzlemindeki
kanalın iç yarıçapına oranı olarak tanımlanırsa, bu değer 0.038’dir.

ġekil 3.5 : APC marka 16x8E 2 palli pervane.
3.5.

Hız Kontrol Ünitesi

Güç ünitesinden beslenen motorun dönme hızı elektronik hız kontrol sistemi
sayesinde ayarlanmaktadır. Hız Kontrol Ünitesinin şematik gösterimi Şekil 3.6‘te yer
almaktadır.
Güç
Ünitesi
Sinyal
Alıcı

Sinyal
Verici

ġekil 3.6 : Elektronik hız kontrol ünitesi şematik gösterimi.
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3.5.1. Hız kontrol aygıtı
Elektronik hız kontrol sistemi bir sinyal alıcı sistemine bağlıdır. Sistem sayesinde
vericiden gelen sinyale göre dönme hızı için gerekli olan güç, motora iletilmektedir.
Sinyal verici olarak kullanılan kumanda sayesinde motorun dönme hızı
ayarlanabilmektedir. Maksimum voltajı 50V, maksimum amperi 85A olan Phoneix
HV-85 [40] marka elektronik hız kontrol sistemi kullanılmıştır. Sinyal verici olarak 4
kanallı HiTech Laser 4 marka kumanda ile HiTech 6 kanallı HFS-06MT tipinde ve
35 MHz FM sinyal dönüştürücü kristali bulunan sinyal alıcı kullanılmıştır.
3.5.2. Güç ünitesi
Motor için gerekli güç, sabit güç kaynağından elde edilmektedir. 1500W’lık RSP1500-27 tek çıkışlı güç kaynağı seçilmiştir. Güç kaynağı ana elektrik şebekesinden
aldığı elektriği 0-29V ve 0-56 A aralığında ayarlayarak motora iletebilmektedir.
3.6.

Rüzgar Tüneli

Deneyler test odası İTÜ TAL’unda bulunan test odası 80 cm x 80 cm olan, açık
çevrim ses altı rüzgâr tünelinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.7). Rüzgar tüneli test
odasında 0 m/s’den 25 m/s’ye kadar serbest akım hızı oluşturabilmektedir. 20 m/s
serbest akım hızındaki türbülans şiddeti % 0.7’dir.

ġekil 3.7 : İTÜ TAL Ses altı rüzgar tüneli.
3.7.

Ölçüm Sistemleri

Pervanenin oluşturduğu tork, kanalın ve pervanenin oluşturduğu itki, pervanenin
kanal ile çevrelenmesi sonucunda kanal yüzeyindeki basınç dağılımı ve kanal giriş ve
çıkışında hız dağılımları incelenerek kanal içi pervane sisteminin performansı elde
edilmiştir. Deneyler kuvvet-tork, kanal yüzeyi basınç dağılımı ve kanal giriş ve
çıkışlarındaki

hız

dağılım

profllerini
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elde

etmek

amacıyla

3

aşamada

gerçekleştirilmiştir. 3 aşamada yapılan deneylerden dolayı birden fazla ölçüm sistemi
kullanılmıştır. Detaylı şekilde aşağıdaki bölümlerde anlatılmaktadır.
3.7.1. Tork/DönüĢ hızı ölçer
Motorun dönüş hızına bağlı olarak gerek duyduğu güç değişmektedir. Ayrıca
pervanenin performansını belirlemek için bu gücün ne kadarını torka çevirildiğinin
bilinmesi gerekir. Bu amaçla pervanenin dönüş hızı ve pervanenin oluşturduğu tork,
tork/devir ölçer sensörü yardımıyla ölçülmüştür. Tork duyargası (Şekil 3.8) 0-5 Nm
ölçüm aralığına ve

%0.5 tam ölçüm hassasiyetine sahiptir. Maksimum 22000

devir/dakikaya kadar dönme hızı ölçebilmektedir.

ġekil 3.8 : Tork/Dönüş Hızı ölçer.
3.7.2. Kuvvet/Moment duyargası
ATI marka mini kuvvet/moment duyargası (Şekil 3.9) kullanılarak sürükleme ve itki
kuvvetleri belirlenmiştir. Kuvvet duyargası, silikon strain gageler kullanarak maruz
kaldığı kuvvet ve momentlere karşılık voltaj farklarını ölçmektedir. Maruz kaldıkları
kuvvet/momentlere göre strain gageler uzayıp kısalabilir. Strain gagelerin bağlı
oldukları wheatstone köprüleri, kuvvet/moment değişime karşılık devre üzerinde
gerçekleşecek olan voltaj farkını ölçmektedir. Pervane eksenine paralel yöndeki
ölçüm aralığı ±80N (pervanenin veya kanalın üzerinde oluşan eksenel kuvvet) ve
çözünürlüğü ise 0.04 N’dur.

ġekil 3.9 : Kuvvet/Moment duyargası.
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3.7.3. Sıcak tel anemometresi
Kanal girişindeki, çıkışındaki ve pervane arkasındaki hız dağılımları DANTEC
90C10 model sabit sıcaklıklı anemometre kullanılarak elde edilmiştir. Ölçümlerde
P11 tipli sıcak tel probu kullanılmıştır (Şekil 3.10). Sıcak tel, anemometresinin
çalışma prensibi akışın geçtiği yüzeyin daima sabit sıcaklıkta kalmasını sağlayarak
temel ısı transferi kullanmaktır. 16 bitlik analogdan dijitale dönüştürücü kullanılarak
sıcak-tel sinyali işlenmiştir Her ölçüm noktası için 2 saniye boyunca 16 kHz
frekansta veri alınmıştır.

ġekil 3.10 : Sıcak tel anemometresi.
3.7.4. Basınç tarayıcısı
Kanalın iç ve dış yüzeyindeki basınç dağılımlarını çıkarmak amacıyla ESP marka
minyatür tipli basınç tarayıcısı (Şekil 3.11) kullanılmıştır. Tarayıcı basınç farkını
ölçme prensibine göre çalışmaktadır. Referans basınç rüzgâr tüneli giriş basıncı
olarak ayarlanmıştır. Basınç tarayıcı üzerinde 32 adet priz vardır böylece aynı anda
32 adet prizden basınç farkları ölçülebilir. Yüzey basınç ölçümleri için örnekleme
frekansı 512 Hz, ve süresi yaklaşık olarak 30 saniyedir. Bu ölçümler 10 kere
tekrarlanarak

ve dataların ortalamaları alınarak yüzey basınç dağılımları elde

edilmiştir.

ġekil 3.11 : ESP marka minyatür tipli 32 prizli basınç tarayıcısı.
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3.7.5. Dijital pensampermetre
Tork duyargası ile motorun ürettiği güç ölçülebilmektedir. Motorun güç ünitesinden
ne kadar güç çektiğini öğrenmek amacıyla pensampermetre kullanılmıştır. Güç
ünitesinden çekilen amper, pensampermetrenin kıskaçlarının arasına güç ünitesinin
kablosu geçirilerek ölçülmüştür. Uni-T203 marka pensmapermetre kullanılmıştır.
Ölçüm aleti doğru ve alternatif akım ve voltajı ölçebilmektedir.
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4. DENEY PROSEDÜRÜ
4.1. Deney Düzenekleri ve Prosedürü
5 farklı kanat profiline sahip kanal modelleri, pervane etrafına geçirilerek, deneysel
olarak kanal içi pervane sisteminin performansı incelenmiştir. Kanal içi pervane
sisteminin performansı ile karşılaştırmak amacıyla aynı deneyler yalın pervane için
de tekrarlanmıştır. Böylece pervanenin kanal ile çevrelenmesinin nasıl etkiler
oluşturduğu gözlemlenebilmiştir. Deneyler daha önceden bahsedildiği gibi 3
aşamada yapılmıştır: kuvvet-tork, yüzey basınç ve giriş ve çıkıştaki hız ölçümleri.
Deneyler ileri uçuş şartlarında ve 0 derece hücum açısında gerçekleşmiştir.
4.1.1. Tork-Kuvvet ölçümleri
Pervanenin ve kanalın oluşturduğu itki kuvvetleri, motordan pervane miline aktarılan
torku ve pervanenin dönme hızı bu kısımda ölçülmüştür. Tork ve kuvvet ölçümleri
için hazırlanan deney düzeneği Şekil 4.1‘de yer almaktadır. Kanal serbest akıma
paralel gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Pervane kanal girişinden 0.3 L uzaklıkta yer
almaktadır. Motor dönme hızı elektronik hız kontrol sistemi tarafından kontrol
edilmektedir. Kanal ve motor ayrı iki destek ile test odasına konulmuştur. Ayrıca
motor kovanı üzerinde bulunan sabit kanatçıklar ile kanal arasında boşluk vardır.
Böylece kanal için yapılan ölçümlerde sadece kanalın oluşturacağı kuvvetler
ölçülmüştür.
Kuvvet/moment duyargası kanalın ve motorun alt kısmına monte edilerek ölçümler
yapılmıştır. Duyarganın kanala monte edildiği kısım, kanal modellerinin ağırlık
merkezinden geçen düşey eksen üzerindedir. Duyarganın boyutlarının küçük
olmasından dolayı kalibrasyon ünitesi ayrı bir kutu şeklinde test odasının dışındadır.
Model üzerinde oluşacak olan kuvvet veya momentler, duyarga içerisinde bulunan
strain gagelerin uzayıp kısalmasını sağlarlar. Strain gagelerden gelen analog sinyal
kontrol ünitesi tarafından işlenerek, bilgisayara aktarılmaktadır.
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Tork duyargası, motor ile pervane arasına özel bağlantı elemanları kullanılarak
yerleştirilmiştir. Duyarga, pervane şaftının oluşturacağı torku ve dönme hızını
ölçerek motordan pervaneye aktarılan gücün hesaplanmasını sağlar.
Electronic Speed
Controller

Power Supply

Remote
Controller

Receiver

U

Torque
Transducer

r
x

Force
Sensor

Supply and
Display Unit

Calibration
box

Test Odası

F/T Controller

ġekil 4.1 : Kuvvet ve tork ölçümleri için hazırlanan deney düzeneğinin
şematik gösterimi.
4.1.2. Kanal giriĢ ve çıkıĢındaki hız ölçümleri
Kanal girişinde, çıkışında ve pervane arkasındaki düzlemlerde hız dağılım profilleri,
sıcak tel anemometresi kullanılarak elde edilmiştir. Yalın pervane önünde ve
arkasındaki değişik istasyonlarda ölçümler alınarak kanal içi pervane sistemi ile
karşılaştırılmıştır. Deney sırasında probun konumu üç yönde hareket edebilen travers
mekanizması sayesinde kontrol edilmektedir. Travers mekanizmasının kontrolü ve
datanın işlenmesi bilgisayar tarafından yapılmaktadır (Şekil 4.2).
Hot-wire Anemometry

U

r
x

A/D Card

Traverse
Unit
Electronic Speed
Controller

Test Odası

Receiver

Power Supply

Remote
Controller

ġekil 4.2 : Hız dağılımlarını belirlemek amacıyla hazırlanan deney düzeneğinin
şematik gösterilmesi.
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4.1.3. Yüzey basınç ölçümleri
Kanal modellerinin iç ve dış yüzeylerine açılan basınç prizleri sayesinde kanal yüzey
basınç dağılımları incelenmiştir (Şekil 4.3). Basınç prizlerinin konumu Çizelge
4.1‘de yer almaktadır. İç yüzeyde ilk 6 priz dış yüzeyde ise ilk 7 priz pervane önünde
yer almaktadır.
Electronic Speed
Controller

Power Supply

Remote
Controller

Receiver

U

r
x

Pressure
Scanner

Pressure Ports

A/D Card

Test Odası
ġekil 4.3 : Yüzey basınç ölçümleri için hazırlanan deney düzeneğinin şematik
gösterilmesi.

x/L

Çizelge 4.1 : Kanal yüzeyi üzerindeki basınç prizlerinin konumu.

4.2.

Priz
Sayısı
İç Yüzey
Dış Yüzey

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.048

0.072

0.096

0.18

0.24

0.27

0.33

0.37

0.42

0.56

0.71

0.82

0.92

0.01

0.065

0.09

0.12

0.15

0.2

0.25

0.55

0.74

0.92

Performans parametreleri

Deney sonucunda elde edilen parametreler, ölçülen ve hesaplanan parametreler
olmak üzere iki grupta toplanabilir. Ölçülen parametreler, ölçüm sisteminin
çıktılarından oluşmaktadır. Örnek olarak, kuvvet/moment ölçüm sistemi ile model
üzerinde oluşan 3 yönde kuvvet ve moment veya kanal giriş ve çıkıştaki hız
dağılımlarını ölçen sıcak tel anemometresi ise serbest akıma hızına paralel yöndeki
hız değerleri çıktı olarak elde edilmektedir. Çizelge 4.2’de ölçülen parametreler,
ölçüm aygıtı ve birimleriyle birlikte verilmiştir. Hesaplanan parametreler ise
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genellikle

boyutsuz

parametreler

olup

performansı

belirlemek

amacıyla

kullanılmıştır.
Çizelge 4.2 : Deneyler sırasında ölçülen parametreler
Parametre

Kaynak

Nitelik

İtki

Kuvvet Duyargası

T, TKanal, TPervane N

Tork

Tork Duyargası

Q

Nm

Dakikadaki Dönme Sayısı

Dönme Hızı Ölçer

RPM

Rev/min

Motor Amperi

Pensampermetre

I

A

Tünel dinamik Basıncı

Micromanometre

ptünel

Pa

Basınç

Basınç Tarayıcı

pi

Pa

U

m/s

Eksenel Hız

Sıcak-Tel
anemometresi

Birim

Sıcaklık

Termometre

T

C

Atmosferik Basın.

Barometre

p∞

Pa

İtki sisteminin performansı karşılaştırmak amacıyla boyutsuz katsayılar olan ilerleme
oranı (J), itki katsayısı (CT), güç katsayısı (CP), verim (η), fayda katsayısı (FM) ve
basınç katsayısı (Cp) kullanılmıştır.

Denklemler içerisinde yer alan düzetilmiş serbest akım hızı (U∞C), yoğunluk (ρ), ve
saniyedeki dönme sayısı da hesaplanmaktadır. Yoğunluk hesabında (4.8) R gaz
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sabiti, T sıcaklık (K) ve basınç (p) kullanılmıştır. Saniyedeki dönüş sayısı (n), tork
duyargasından ölçülen dakikadaki dönüş sayısının 60’a bölünmesi ile elde
edilmektedir. Düzeltilmiş hız için denklem 4.10 kullanılmaktadır. U*, boyutsuz iz
bölgesi hız oranını ve τd ise itkiye bağlı boyutsuz katsayıyı temsil etmektedir.
Düzeltilmiş hızın nasıl hesaplandığı ve yapılan kabuller Rüzgar Tüneli Etkisi
bölümünde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

4.3. Belirsizlik ve Hassasiyet Analizi
Belirsizlik analizi, belli sayıda yapılan deney sonunda, deneye ait sistematik veya
sabit bir hatanın olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Ölçüm sistemleri
aracılığıyla elde edilen parametreler bir önceki bölümde verilen denklemler
sayesinde

performansın

belirlenmesinde

kullanılacak

olan

parametrelere

dönüştürülür. Bu parametreler içerisinde birden fazla ölçülen değer barındırmaktadır.
Bundan dolayı belirsizlik analizi yapılarak en son elde edilen değerin ne kadar hata
içerebileceği belirlenmiştir.
Kline ve McClintok metodu kullanılarak, n tane bağımsız değişken bulunan bir
deneyde, R ölçülecek parametre, xi, deneyi etkileyen değişken ve wi bağımsız
değişkenle ilgili hata oranını temsil ederse WR (4.11) toplam hata oranını verecektir.
⁄

[(

)

(

)

(

)

(

) ]

Değişkenler içerisinde hata oranını en fazla etkileyecek olan parametre, belirsizlik
analizi ile tespit edilebilecektir. Ölçüm sistemlerinin hassasiyetleri, üretici firma
tarafından verilen dokümanlardan yaralanılarak

Çizelge 4.3’e yerleştirilmiştir.

Ayrıca ölçümler ile elde edilen parametreler ile hesaplanan performans
parametrelerinin blok diyagramı Şekil 4.4’te detaylı bir şekilde yer almaktadır.
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Çizelge 4.3 : Deney enstrümentasyonlarının hassasiyetleri.
Ölçüm Sistemi

Ölçtüğü Nicelik

Birim

Belirsizlik

Kuvvet Duyargası

İtki

N

0.04 N hata

Tork Duyargası

Tork

Nm

Full scale %0.5

Dönme Hızı Ölçer

Tur Sayısı

RPM

±100RPM

Basınç Tarayıcısı

Basınç

Pa

Full scale ±%0.05

Termometre

Sıcaklık

C

Okuma Hatası

MicroManometre

Basınç

Pa

%0.25

Barometre

Basınç

Pa

Okuma Hatası

DENEYSEL HATA KAYNAKLARI

Kanal
Modelleri

Kuvvet

D, wD

T, wT

Dönme Hızı

N, wN

Tork

Basınç

Q, wQ

p, wp

Serbest Akım
Hızı

U∞, wU∞

Sıcaklık,
Atmosfer
Basıncı

Ölçüm
Sistemleri

T, wT
p∞, wp∞

Ölçülen
Nicelik ve
Hata oranları

Denklemler

Deney
Sonuçları

J, CT, P, CP, Cp, U∞C, ρ, n, η, FM

ġekil 4.4 : Deney datasının toplanması ve performans parametrelerinin elde
edilmesinin blok diyagram olarak gösterilmesi.
Belirsizlik analizi sonucunda elde edilen değerler Çizelge 4.4’te yer almaktadır.
Çizelge 4.4: Deneysel belirsizlik analiz sonucu
Hesaplanan Nicelik
Belirsizliği

CT
% 0.8
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CP
% 1.2

Cp
% 0.7

4.4. Rüzgar Tüneli Etkisi ve DüzeltilmiĢ Hız
Kanal içi pervane sistemin içinden geçen indüklenmiş akışın aerodinamik özellikleri
sistemin geometrik ve genel yapısına bağlıdır. Deneyler rüzgâr tünelinde yapıldığı
için test odası içerisinde bulunan pervane, çevresindeki üniform akışı etkileyerek,
pervane yakınında hız değişimine sebep olur. Tünel etkisi, pervane düzlemine
etkiyen hızın serbest akım şartlarından farklılaşmasına dolayısıyla ölçülen itkinin
gerçek değerden farklı olmasına yol açar. Rüzgâr tüneli içerisindeki pervane için
kullanılacak olan düzeltmeler içerisinde Glauert [33] tarafından önerilen yaklaşım
kullanılmıştır. Fitzgerald ‘ın [42] hız düzeltmesi kullanılarak kontrol ettiği deney
sonuçlarında Glauert’in önerdiği yaklaşımın en uygun olduğunu gözlemlenmiştir.
Önerme sonucunda serbest akım hızına eşdeğer bir düzeltilmiş hız (U∞C) elde
edilecektir. Şekil 4.5’te yer alan kontrol hacmi incelenecek olunursa, C test odasının
giriş kesitini, A pervanenin içerisinde bulunduğu kesit alanını, Aiz iz bölgesindeki
alanı, p girişteki statik basıncı, U∞ serbest akım hızını, U1 pervane düzlemindeki hızı,
Uo pervane iz bölgesi dışındaki hızı, Uiz pervane iz bölgesindeki hızı ve p0 pervane
arkasındaki statik basıncı temsil etmektedir. Pervaneden dolayı kanal etrafında
oluşacak olan akış, tünel hızından yüksek olacaktır. Kütle korunumuna göre kanalın
ve iz bölgesinin de dışında kalan kısmın hızı, tünel hızından yavaş olacaktır
(U0<U∞). Glauert’ın yaklaşımına göre süreklilik (4.12), momentum denklemi (4.13)
ve Bernoulli denklemi (4.14) kullanılarak eşdeğer serbest akım hızı bulunur.
Tanımlanan eşdeğer hız sayesinde aynı açısal hızla dönen pervanenin, gerçek çalışma
şartlarında üreteceği itki ve tork değerleri elde edilir. Eşdeğer hız tanımlanırken
pervane düzlemindeki hızın, gerçek çalışma şartları ve rüzgâr tüneli şartlarında aynı
kalması esastır. Dolayısıyla pervane çalışma koşulları değişmez. Glauert tarafından
ortaya konulan bağıntılar denklem 4.12 - 4.17 verilmiştir.
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ġekil 4.5 : Yalın pervane sistemi için tanımlanan kontrol hacminin şematik
gösterilmesi.
Pervane etrafına kanal geçirildiği zaman, itki üretimi biraz değişmektedir. Çünkü
kanalın kendiside itki üretebilmektedir. Momentum teorisi kanal içi pervane sistemi
için uygulandığı zaman iz bölgesi alanının kanalın çıkış alanına eşit olduğu kabul
edilir. Viskoz olmayan akış kabulü yapılarak momentum teorisi uygulanmaktadır.
Boyutsuz alanlar oranı ve itkiye bağlı düzeltme katsayısı içerisinde kanal çıkış alanı
yer almaktadır (4.18 ve 4.19).

√

48

ġekil 4.6 : Kanal içi pervane sistemi için tanımlanan kontrol hacminin şematik
gösterilmesi.
Deney odasında ölçülen serbest akım hızları, ölçülen itki kuvvetleri kullanılarak
Glauert denklemi yardımıyla düzeltilmiştir. Örnek bir veri seti için yalın pervanenin
ölçülen ve düzeltilmiş hızları kullanılarak elde edilmiş itki katsayısı grafiği Şekil 4.7
a’da verilmektedir. Şekil 4.7 b’de bu çalışmada kullanılan pervane ile aynı çapta olan
sadece hatve açısı biraz farklı olan pervane ile yapılan deneysel çalışmanın
0.6
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yer almaktadır. Pervanelerin benzer verimde çalıştığı gözlenmiştir.
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5. DENEYSEL SONUÇLAR
Kanal içi pervane siteminin ve yalın pervanenin deney sonuçları üç farklı kategoride
incelenmiştir. Bunlardan birincisi, performans özellikleri (itki, güç ve verim);
ikincisi, farklı eksenel istasyonlardaki (kanal girişinde, çıkışında ve pervane
arkasındaki bölgede) hız dağılımları ve sonuncusu yüzey basınç dağılımlarıdır. Her
bir kategoride, geometrik ve diğer parametrelerin (kanal çıkış alanı, hücum kenarı
eğrilik yarıçapı, pervane uç açıklığı) değişimlerinin etkileri incelenmiştir. Genellikle
sonuçlar boyutsuz sayı cinsinden verilmiştir.

Boyutsuz sayıların hesaplanması

sırasında referans çap olarak pervane çapı, hem yalın pervane hem de kanal içi
pervane modellerinin sonuçlarında kullanılmıştır. Yalın pervanenin deneysel olarak
incelenmesi, kanal içi pervane modellerine referans olması amacıyla yapılmıştır.
5.1. Kuvvet ve Tork Ölçümleri
İtki sisteminin ve kanalın oluşturduğu kuvvetler, pervane şaftına aktarılan güç ve
pervane dönme hızı bu bölümde incelenmiştir. Deneyler dinamik ve statik durum
olmak üzere 2 grupta yapılmıştır. Dinamik durumda 2 farklı dönme hızında (5300
RPM ve 7000 rpm) tünel hızı 0m/s ‘den 20 m/s’ye kadar ikişer ikişer arttırılarak
deneyler yapılmıştır. Çalışma kapsamında dinamik durumda genellikle 7000 rpm
dönme hızı tercih edilmiştir. Statik durumda ise pervane veya kanal içi pervane
modelleri rüzgâr tüneli çalışmazken pervane minimum dönme hızından deney
sisteminin izin verebildiği maksimum dönme hızına kadar farklı dönme hızlarında
deneyler yapılmıştır. Böylece pervanenin değişen dönme hızlarında nasıl
karakteristiğe sahip olduğu görülmüştür. Statik durum deneylerin tüm kanal
modelleri için değil, simetrik kanat profiline sahip NACA0012, kamburluklu kanat
profillerine sahip NACA4312 ve NACAM21+4312 kanal modelleri ile yalın pervane
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kanal geometrik parametrelerinin dışında sabit
kanatçıkların, pervane uç açıklık oranının ve pervane konumun etkileride bazı kanal
modelleri için incelemiştir. Sonuçlar kanal çıkış alanlar oranının, profil kalınlığının
ve kamburluğunun, hücum kenarı eğrilik yarıçapının, kanal giriş alanlar oranının,
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pervane uç açıklık oranının, sabit kanatçıkların ve pervane konumunun performans
üzerindeki etkileri incelenecek şekilde verilmiştir.
5.1.1. Dinamik durum
5.1.1.1. Geometrik parametrelerin performansa etkisi
Bu bölümde ilk olarak simetrik kanat profiline sahip kanal modelleri (NACA 0012
ve NACA 0018) ile kamburluklu kanat profiline sahip modelin (NACA 4312)
performans sonuçları incelenmiştir. Ardından pervanenin arkasındaki profil NACA
4312 olacak şekilde sabit tutulmuş ve ön kısmında farklı kamburluğa sahip kanat
profillerinden üretilen kanal modelleri (NACA7312+4312 ve NACA M21+4312)
incelenmiştir. Bu bölümdeki deneyler rotor dönme hızı 7000 rpm değerinde
gerçekleştirilmiştir. Farklı serbest akım hızları ve sabit pervane dönüş hızında,
pervane ve kanala etki eden eksenel kuvvetler ölçülerek, itki katsayısının ilerleme
oranına bağlı değişimi incelenmiştir ve sonuçlar Şekil 5.1’de verilmiştir.
Kanal içi pervane modellerinin toplam itkisi, kanalın ve kanal içerisindeki
pervanenin oluşturduğu toplam itkinin birleşimidir. Kanalın ve kanal içerisindeki
pervanenin toplam itki üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla kanal itki
katsayısının (CTkanal) ve kanal içerisindeki pervanenin itki katsayısının (CTpervane )
ilerleme oranı ile değişimi de araştırılmıştır.
İlerleme oranın artmasıyla birlikte kanal üzerinde öne doğru oluşan net kuvvet
azalmaktadır. Şekil 5.1a’da görüldüğü gibi düşük ilerleme oranlarında kanalın
oluşturduğu itki, kanalın yapısı gereği viskoz etkilerle oluşan sürükleme kuvvetinden
yüksektir ancak ilerleme oranın artması sonucunda kanalın oluşturduğu sürükleme
kuvveti artmakta ve net kuvveti negatif değerlere ulaşmaktadır. Kamburluklu profile
sahip kanalın (NACA 4312) ürettiği itki diğer kanal modellerine göre daha yüksektir.
Kanal içerisindeki pervanenin ürettiği itki ise kanal geometrisinden belirgin bir
şekilde etkilenmektedir ve literatürde yer aldığı gibi yalın pervaneye göre azdır.
Ancak kanalın kendisi de itki ürettiği için toplam itki katsayısına (Şekil 5.1c)
bakıldığı zaman düşük ilerleme oranlarında kanal içi pervane modellerinin az da olsa
daha fazla itki ürettiği görülmektedir. Yüksek ilerleme oranlarında pervane itkisi
daha yavaş azalırken, kanal modellerinde kanalın sürüklemesin artmasından dolayı
net itki hızla düşer. Şekil 5.2 b’de NACA 4312 profiline sahip kanal en yüksek
itkileri üretmesine rağmen, aynı kanal içerisinde pervaneden elde edilen itkide düşüş
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görülmüştür. Şekil 5.1 d’de güç katsayısına karşılık ilerleme oranının değişimi yer
almaktadır. Düşük ilerleme oranlarında güç katsayısı kanaldan çok etkilenmemekle
birlikte yüksek devir sayılarında gerekli gücün kanal yardımıyla düşürülebildiği
gözlemlenmektedir.
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ġekil 5.1 : a) Kanal itki katsayısının, b) Kanal içerisindeki pervane itki katsayısının,
c) Toplam itki katsayısının ve d) Güç katsayısının ilerleme oranın göre
değişimi.
Verim değerlerine göre ise kanal etkisi ile düşük ilerleme oranlarında verimde artış
(J<0.3) yüksek ilerleme oranlarında ise düşüş yaşanmaktadır (Şekil 5.2b). Şekil
5.2a’da ise itki katsayısının güç katsayısı ile değişimi yer almaktadır. Boyutsuz
parametreler hesaplanırken referans çap ve dönme hız değerleri aynıdır, bundan
dolayı oluşturulan itkinin kullanılan güce karşılık değişimi olarak inceleyebiliriz.
Özellik NACA 4312 profilli kanal modeli yalın pervane ile aynı itkiyi üretmek için
yalın pervaneye göre daha az güç gereksinim duymaktadır. Simetrik profillerde
profili kalınlığı daha fazla olan NACA 0018 profilli kanal modelinin bu sonuçlara
göre daha iyi olduğu söylenebilir. Simetrik profillere sahip kanal modelleri (NACA
0012 ve NACA 0018) içerisindeki pervane, benzer güce ihtiyaç duyarken (Şekil
5.1b) NACA 0018 profilli kanal modeli biraz daha fazla itki üretebilmektedir (Şekil
5.1c).
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ġekil 5.2 : a) İtki katsayısının güç katsayısı ve b) Verimin ilerleme oranını ile
değişimi.
NACA 4312 profili itki üretme özelliği yönünden diğer kanallardan daha üstün
göründüğü için çalışmanın ikinci kısmında pervane arkasındaki kesit NACA 4312
olarak sabitlendikten sonra, pervane önündeki kanal profilinde M21 ve NACA 7312
profilleri kullanılmış ve kuvvet, güç ve verim grafikleri Şekil 5.3 ve Şekil 5.4’te
verilmiştir. Pozitif kamburluğu olan profil ile üretilen NACA M21+4312 Kanal
modelinin ürettiği itki oluşturduğu sürükleme kuvvetinden fazla olamadığı için
toplam itki azaltacak yönde negatif kuvvet oluşturmaktadır. Bunun sebebi düşük debi
miktarı (hız dağılımlarının incelendiği bölümde detaylı anlatılmıştır) ve hücum
kenarı civarında oluşan akım ayrılmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
NACA 7312 ise, kanalın daha yüksek itki ve verim sağladığı bir duruma karşılık
gelmektedir. NACA 7312+4312 kanalı, itkinin kanal üzerindeki bileşeninin (Şekil
5.3a) düşük ilerleme oranlarında NACA 4312 oranla biraz fazla ve yüksek ilerleme
oranlarında hemen hemen aynı olduğu gözlemlenmiştir. Toplam itkiye bakıldığı
zaman (Şekil 5.3c) düşük ilerleme oranlarında NACA 7312+4312 kanal modeli yalın
pervaneye göre biraz daha fazla itki üretebildiği görülmektedir. Ancak pervanenin
ihtiyaç duyduğu güç düşük ilerleme oranlarında NACA 7312+4312 ile NACA
M21+4312 kanalarında daha fazla olduğu ve bunun sonucunda verim grafiğinde
(Şekil 5.4-b) görüldüğü gibi NACA 7312+4312 ile NACA 4312 modeli benzer
sonuçları vermiştir. Aynı itkinin oluşturulması için gerekli güce bakılacak olunursa
negatif

kamburluğa

sahip

kanal

modellerinin

gözlemlenmiştir (Şekil 5.4a).
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ġekil 5.3 : Ön kısımda farklı kanat profillerine sahip kanal modellerinde a) Kanal itki
katsayısına, b) Kanal içerisindeki pervane itki katsayısına, c) İtki
katsayısına ve d) Güç katsayısının ilerleme oranına göre değişimi.
0.080.08



0.040.04
0.020.02
0 0



0.4 0.4

CT

CT

0.060.06

NACA
43124312
NACA
NACA7312+4312
NACA7312+4312
NACAM21+4312
NACAM21+4312
YalinYalin
Pervane
Pervane

0.2 0.2
0.010.01

0.020.02
CP C

0.030.03

0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
J J

P

(b)

(a)

ġekil 5.4: Ön kısımda farklı kanat profillerine sahip kanal modellerinde a) İtki
katsayısının güç katsayısı ile ve b) Verimin İlerleme oranı ile değişimi.
Tüm kanal modellerinin performans özellikleri bir arada Şekil 5.5 a-d’ye verilmiştir.
Verim bakımından düşük ilerleme oranlarında (J<0.25) kanal içi pervane modeli
yalın pervaneye göre biraz daha iyi sonuçlar vermektedir (Şekil 5.5a). Kanal
modellerinin güç yüklemesinin ürettikler itki ile değişimi Şekil 5.5b’ yer almaktadır.
Aynı itki üretiminde güç yüklemesi incelendiği zaman ters kamburluğa sahip kanal
modelleri (NACA 4312 ve NACA 7312+4312) yalın pervaneye göre daha az güç
gereksinim duydukları görülmüştür. Benzer değişim itki ve güç katsayısının bir arada
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verildiği Şekil 5.5c’de de görülmektedir. Kanal içi pervane modellerinin aynı itki
değerini üretmek için yalın pervaneye göre yüzde ne kadar az güç gereksinim
duydukları Şekil 5.5d’de verilmiştir. Ayrıca Şekil 5.5d’de itki üretiminin azalması
ilerleme oranının artışını temsil etmektedir.NACA 4312 profilli kanal modelinin
NACA 7312+4312 göre biraz daha az güce gereksinim duyduğu ve simetrik
profillerden NACA0018’in bazı itki üretim durumlarında yalın pervaneye göre daha
az güç tükettiği görülmüştür. Maksimum güç tüketimindeki azalış % 15 civarındadır.
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ġekil 5.5 : Yalın pervane ve kanallı modellerde a) Verimin ilerleme oranı ile, b) Güç
yüklemesinin itki ile c) İtki katsayısının güç katsayısı ile ve d) Yalın
pervaneye göre kullanılan gücün yüzde azalışının itki ile değişimi.
5.1.1.2. Diğer parametrelerin performansa etkileri
Bu kısımda sabit kanatçıkların, pervane uç açıklık oranın ve pervane konumunun
performans etkileri incelenmiştir. NACA 4312 kanal modelinde pervane arkasında
yer alan ve aynı zamanda yapısal eleman olarak da görev yapan sabit kanatların itki
ve verim üzerine etkisi incelenmiştir. Sabit kanatçıklar genel tasarım içerisinde yer
aldığı için performansı etkileyip etkilemeyeceği araştırılmıştır. NACA 0024 profiline
sahip ve veter uzunluğu 50mm olan 4 adet kanatçık kullanılmıştır. Sabit kanatçıklar
ile kanal modelleri arasında boşluk vardır. Kanalın ürettiği itkiyi tek başına
incelemek amacıyla sabit kanatçıklar bu şekilde kullanılmıştır. Sabit kanatçıkların
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kullanımı sonucunda elde edilen sonuçlar Şekil 5.6 ve Şekil 5.7’da verilmiştir. Kendi
başına sürükleme üreten kanatçıkların kanal içerisindeki akış yapısını iyileştirerek
sistemin toplam itkisini az da olsa arttırdığı gözlemlenmiştir. Pervanenin harcadığı
güç de biraz arttığı için verim bakımından bir değişiklik görülmemiştir. Motor
tasarımında yer alan sabit kanatçıkların performansı olumsuz yönde etkilemedikleri
gözlenmiştir.
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ġekil 5.6: Sabit kanatçık kullanımı sonucunda a) Kanal itki katsayısının, b) Kanal
içerisindeki pervane itki katsayısının, c) İtki katsayısının ve d) Güç
katsayısının ilerleme oranı ile değişimi.
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ġekil 5.7 : Sabit kanatçık kullanımı sonucunda verimin ilerleme oranı ile değişimi.
Pervane ile kanal arasındaki boşluğun performans üzerindeki etkisini incelemek
amacıyla NACA 4312 kanalı kullanılmıştır. İki farklı pervane uç açıklık oranında
deney yapılmış ve sonuçlar Şekil 5.8 ve Şekil 5.9’de karşılaştırılmıştır. Uç açıklık
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oranı pervane ile kanal arasındaki mesafenin pervane düzlemindeki kanal yarıçapına
oranlanması ile bulunmuştur (%3.8 ve %1.9). Kanal tarafından üretilen itki, uç
açıklığının azalatılması sonucunda düşük ilerleme oranlarında olumlu olarak
etkilenmektedir (Şekil 5.8a). Kanal içerisindeki pervanenin oluşturduğu itkide (Şekil
5.8b) uç açıklık oranının düşürülmesi sonucunda çok fazla artış olduğu
görülmemektedir ancak toplam itkiye bakıldığı zaman pervane ile kanal arasındaki
mesafenin kısaltılması kanal modellerinde oluşan net toplam itkiyi artırmıştır (Şekil
5.8c). Pervane uç açıklık oranının azaltılması, pervanenin gerek duyduğu gücü çok
fazla değiştirmemektedir. Düşük uç açıklık oranında kanal modeli aynı güçte biraz
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ġekil 5.8 : Pervane uç açıklık oranının değiştirilmesi sonucunda a) Kanal itki
katsayısının, b) Kanal içerisindeki pervane itki katsayısının, c) İtki
katsayısının ve d) Güç katsayısının ilerleme oranınına göre değişimi.
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ġekil 5.9 : Pervane uç açıklık oranının değiştirilmesi sonucunda verimin ilerleme
oranını ile değişimi.
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daha fazla itki üretebildiği için belirli bir ilerleme oranına kadar (J<0.3) yalın
pervaneye göre daha iyi verim sonuçlarının elde edildiği Şekil 5.9 yer almaktadır.
Pervane uç açıklığının azaltılmasının düşük ilerleme oranlarındaki performans
üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüştür.
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ġekil 5.10: NACA M21+4312 kanalında pervanenin konumunun değiştirilme
sonucunda a) Kanal itki katsayısının, b) Kanal içerisindeki pervane itki
katsayısının, c)İtki katsayısının ve d) Güç katsayısının ilerleme oranınına
göre değişimi.
Pervane konumunun etkileri NACA M21+4312 profilli kanal modeli kullanılarak
incelenmiştir. Pervane, ilk kısımlarda yapılan deneyler parametreleri aynı olması
amacıyla kanal girişinden 0.3 L (Diğer kanal modellerinin boğaz kısmında) uzaklıkta
yer almaktaydı. NACA M21+4312 kanal modeli içyapısı diğer kanal modellerine
göre değişiklik göstermektedir. Diğer kanal modellerinde akış pervane konumuna
kadar daralan bir yapıya sahipken, NACA M21+4312 kanal modelinde kanal pervane
kadar genişleyen bir yapıdadır. Birincil deneylerde pervane, profil geçişinin olduğu
ve 4312 nin en dar kesitine karşılık gelen konuma (x/L=0.3) yerleştirilmiştir. Bu
durumda kanalın performansı diğer kanal performanslarıyla karşılaştırıldığında
oldukça yetersizdir. Bu kanalın performansını iyileştirmek amacıyla pervane hafifçe
öne doğru kaydırılarak pervane uç açıklık oranı düşürülmüştür. Pervane konumunun
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performansa etkisi Şekil 5.10 ve Şekil 5.11’de verilmektedir. Pervanenin öne
kaydırılması sonucunda hem kanalın ürettiği itki (Şekil 5.10a) hem de kanal
içerisindeki pervanenin ürettiği itkinin özellikle düşük ilerleme oralarında arttığı
görülmüştür. Bunun sonucunda kanal modelinin oluşturduğu toplam net itki de
artmaktadır (Şekil 5.10c). Verim açısından ise, maksimum verim değerlerine
ulaşılana kadarki ilerleme oranlarında verimi iyileştirici yönde etki gözlenmiştir
(Şekil 5.11).
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ġekil 5.11: NACAM21+4312 kanal modelinde pervane konumunun değiştirilmesi
sonucunda verimin ilerleme oranını ile değişimi.

5.1.1.3. Farklı dönme hızlarının performansa etkisi
Bu kısımda NACA 0012, NACA 7312+4312 ve yalın pervane iki farklı rotor dönme
hızında incelenmiştir. Sonuçlar kuvvet, güç ve verim yönünden performansı
incelemek amacıyla Şekil 5.12’de verilmiştir. Kanalın ürettiği itki (Şekil 5.12a)
kamburluklu profilde (NACA 7312+4312) rotor dönme hızının artışı ile belirgin bir
şekilde artarken, simetrik profilde (NACA 0012) etkili bir artış görülmemiştir. Düşük
ilerleme oranlarında yalın pervane farklı dönme hızlarında oluşturduğu itki katsayısı
değişmemektedir. Diğer taraftan kanal modellerinin toplam itki katsayısı artan
dönme hızı ile artmaktadır (Şekil 5.12b). Güç tüketiminin de dönme hızı ile değişimi
kanal modellerinin ve yalın pervanenin verimini etkilemiştir(Şekil 5.12d). Daha
düşük dönme hızında kanal içi pervane modelleri verimli gözükmezken, daha yüksek
rotor dönme hızında yalın pervaneye göre düşük ilerleme oranlarında verimli
gözükmektedir.
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ġekil 5.12: Farklı rotor dönme hızlarında a) Kanal itki katsayısının, b) Toplam itki
katsayısının, c) Güç katsayısının ve d) Verimin ilerleme oranı ile
değişimi.
5.1.2. Statik durum
Bu bölümde rüzgâr tüneli çalışmazken rotor dönme hızı minimum seviyeden
sistemin izin verebildiği maksimum seviyeye kadar çıkartılarak kuvvet, güç sonuçları
incelenmiştir. Kanal modelleri olarak NACA 0018, NACA 7312+4312 ve NACA
M21+4312 tercih edilmiştir. Kanalların ürettiği itki incelendiği zaman (Şekil 5.13a)
NACA 0018 profilinin düşük dönme hızlarında NACA 7312+4312’ye göre daha iyi
itki üretebildiği ancak dönme hızının yükselmesiyle birlikte itki, üretimindeki artışın
azalmadığı ve yüksek dönme hızında hemen hemen değişmediği tespit edilmiştir.
Diğer taraftan NACA 7312+4312 profilli kanal modelinin ürettiği itkinin dönme
hızıyla birlikte devamlı artış durumunda olduğu gözlenmiştir. Toplam itki grafiği
incelendiği zaman (Şekil 5.13c) dönme hızının artışı ile birlikte kanal modellerinin
ürettiği toplam itki ile yalın pervanenin ürettiği itki arasındaki fark azalmaktadır.
Benzer durum

Martin ve Tung [25]’un yapmış olduğu deneysel çalışmada

görülmektedir. Ters kamburluğa sahip profilin daha yüksek dönme hızlarında
(RPM>8000) yalın pervaneye göre daha fazla itki üretmesi beklenmektedir. Kanal

61

modellerinin ürettikleri itkilerin toplam itkiye oranları Şekil 5.14’te yer almaktadır.
Maksimum oran %16 civarında NACA7312+4312 kanal modeli tarafından elde
edilmiştir. Rotor dönme hızının daha fazla yükselmesi durumunda kanalın toplam
itkiye katkısının artacağı bu grafiklerde eğimlerden çıkartılabilir.
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ġekil 5.13 : Statik durumda a) Kanal itki katsayısının, b) Kanal içerisindeki pervane
itki katsayısının, c) İtki katsayısının ve d) Güç katsayısının rotor dönme
hızına göre değişimi.
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ġekil 5.14 : Kanal itkisinin toplam itkiye göre yüzde artışının rotor dönme hızına
göre değişimi.
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5.2. Hız Dağılımları Ölçümleri
5.2.1. Yalın pervane iz bölgesi
Kanal içi pervane modellerinin ve yalın pervanenin eksenel doğrultudaki belirli
istasyonlarda hız taramaları yapılmıştır. Sonuçlar verilirken genellikle boyutsuz
sayılar kullanılmıştır. Tüm sonuçlarda radyal mesafe pervane çapı (D) ile
boyutsuzlaştırılmıştır, eksenel hızın boyutsuzlaştırılması ise incelenecek parametreye
göre değişmektedir.
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ġekil 5.15 : Statik durumda yalın pervanenin iz bölgesinden seçilen farklı
istasyonlardaki hız profilleri.
Yalın pervanenin oluşturduğu akış bölgesini incelemek amacıyla, statik durumda
(U∞=0), pervane sabit hızla dönerken pervane arkasında 5 farklı eksenel istasyonda
hız taraması yapılmıştır. Eksen takımı olarak, kanal içi pervane modelleri ile
karşılaştırmak amacıyla orijini kanalın giriş düzleminde

bulunan eksen takımı

seçilmiştir. Kanal içerisinde pervane, girişten 0.3L uzaklıkta olduğu için yalın
pervane iz bölgesi hız taraması için x/L= 0.39, 0.49,0.68, 0.87 ve 0.96 istasyonları
seçilmiştir ve sonuçlar Şekil 5.15’te verilmiştir. Pervane düzleminden eksenel
yönden uzaklaştıkça hızın arttığı ve pervanenin indüklemiş olduğu akış alanının
daraldığı görülmektedir. Grafik içerisinde yer alan düz çizgi motor kovanının sınırını
temsil etmektedir. Ölçüm yapılan her istasyonda bir sınır tabakanın oluştuğu ve
pervane düzleminden uzaklaştıkça kalınlaştığı gözlenmiştir.
Kanal çıkışına yakın bir istasyonda (x/L=0.96) farklı ilerleme oranlarında pervane
sabit dönme hızında incelenerek Şekil 5.16 a-b’de sonuçlar verilmiştir. İlerleme
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oranının artması sonucunda pervane iz bölgesindeki hız dağılımın düzgün dağılı hale
geldiği ve etkilediği akış alanının arttığı görülmüştür. Motor kovanı nedeniyle oluşan
sınır tabaka yapısı farklı ilerleme oranlarında da mevcuttur. Ayrıca Şekil 5.16b’de
eksenel

hız

değeri,

taramanın

yapıldığı

eksendeki

maksimum

hızla

boyutsuzlaştırılarak, ilerleme oranın artışı ile pervanenin akışı hızlandırma oranının
azaldığı görülmüştür.
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ġekil 5.16 : Sabit dönme hızında x/L= 0,96 istasyonunda yalın pervanenin farklı
ilerleme oranlarında iz bölgesindeki radyal doğrultuda a) Eksenel ve
b)Boyutsuz hız dağılımlarının değişimi.
5.2.2. Kanal içi pervane modelleri
Deneysel çalışmanın bu kısmında pervanenin kanal ile çevrelenmesi sonucunda
pervane önündeki ve arkasındaki akış alanları sıcak tel probu kullanılarak
incelenmiştir. Pervane dönme hızı sabit tutulmuştur.
5.2.2.1. GiriĢ bölgesi
Kanal girişindin 5 mm önünde düşey eksende hız taramaları tüm kanal modelleri için
yapılmıştır. Eksenel hız değerleri, ölçüm yapılan ilerleme oranı için daha önceden
hesaplanan düzeltilmiş serbest akım hızı (U∞C) ile boyutsuzlaştırılmıştır. Farklı
ilerleme oranlarında kanal girişindeki hız profilleri Şekil 5.17 ve Şekil 5.18’de
verilmektedir. Pervane sayesinde kanala gelen akışın hızlandığı hem kanal
modellerinde hem de yalın pervane sonuçlarında görülmektedir. Motor kovanının
varlığı merkez bölgesindeki hız dağılımını etkilemektedir. Akışın hızlandırılması ve
hız dağılım profilleri kanal geometrisine ve ilerleme oranına bağlı olduğu
görülmüştür. Düşük ilerleme oranlarında giriş kısmında oluşan eksenel hız serbest
akım hızına oranla daha yüksektir.
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ġekil 5.17 : Kanal girişinden 5mm uzaklıktaki boyutsuz hız profilleri a) J=0 ve b)
J=0.2.
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ġekil 5.18 : Kanal girişinden 5mm uzaklıktaki boyutsuz hız profilleri a) J=0.3 ve b)
J=0.4.
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3
ani

yalın pervaneye göre daha fazladır. Daha önceki bölümler yapılan kuvvet ve tork
ölçümlerine göre bu profilin bu tip uygulamalar için elverişli olmadığı görülmüştür.
İlerleme oranın artması sonucunda giriş kısmındaki akışın hızlandırılması azalmakta
ancak yalın pervaneye göre hala yüksek olduğu görülmüştür. Kamburluğa sahip
profillerin akışı daha fazla hızlandırdığı ve maksimum hızlanmanın NACA
7312+4312 kanal modelinde oluştuğu gözlenmiştir.
Kanal girişinde ölçülen maksimum hız değerleri, serbest akım hızı ile
boyutsuzlaştırılarak ilerleme oranıyla değişimi Şekil 5.19’da verilmektedir. Kanal
modellerinin akışı daha fazla hızlandırdığı bu şekilde de görülmektedir. En yüksek
eksenel hız değeri NACA 7312+4312 kanalı girişinde oluşmaktadır. Şekil 5.20’de
eksenel hız datasının kesit alanının üzerine integrasyonu sonucu hesaplanan hacimsel
debi değerlerinin ilerleme oranına bağlı değişimi verilmiştir. Tüm kanal
modellerinde (NACA M21+4312 hariç) özellikle düşük ilerleme oranlarında yalın
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ġekil 5.19 : Giriş kısmında oluşan maksimum hızın ilerleme oranı ile değişimi.
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Giriş kısmındaki akışın hızlandırılması NACA M21+4312 hariç kanallı modellerde
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ġekil 5.20 : Giriş kısmındaki hacimsel debinin ilerleme oranı ile değişimi.
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5.2.2.2. Kanal iz bölgesi
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ġekil 5.21 : Kanal çıkışından 15mm uzaklıktaki boyutsuz hız profilleri a) J=0 ve b)
J=0.2.
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ġekil 5.22 : Kanal çıkışından 15mm uzaklıktaki boyutsuz hız profilleri a) J=0.2 ve
b) J=0.4.
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pervaneye göre daha fazla debi geçmektedir. Pervanenin kanal ile çevrelenmesi
sonucunda, pervaneden geçen debinin arttığı gözlenmiştir. Diğer taraftan yüksek
ilerleme oranlarında yalın pervane debisi artmakta ve 0.4 ilerleme oranında en iyi
duruma yükselmektedir. Maksimum debi miktarı NACA 7312+4312 kanal
modelinden geçmektedir. NACA 7312+4312 kanalının en yüksek giriş alanına sahip
olması, kanal içerisinden daha fazla debi geçişini sağlamaktadır.
Pervane arkasında kanal çıkış kesitinden 15 mm uzaklıktaki (x/L= 1.07) farklı
pervane ilerleme oranlarında gerçekleştirilen hız ölçümleri Şekil 5.21 ve Şekil
5.22’de sunulmaktadır. Literatür kısmında bahsedildiği gibi kanalın varlığı
sonucunda iz bölgesindeki akış alanı genişlemektedir. Kanal sınırlarına yakın
kısımda uç açıklık etkilerinden dolayı ikincil akış alanı gözlenmiştir. NACA
M21+4312 kanalı akışı yavaşlatmakla birlikte yeterli genişleme sağlayamamaktadır.
Yalın pervaneye göre NACA 4312 ve NACA 7312+4312 kanallarının en başarılı
sonuçları verdiği gözlenebilir. İlerleme oranı artışı ile kanalın sağladığı kazanç
etkisini yitirmektedir. Pervane önünde negatif kamburluğa sahip profillerin
kullanılması, verimi pozitif yönde etkilemektedir.
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ġekil 5.23 : NACA7312+4312 kanal modelinde iz bölgesinde farklı istasyonlarda
hız dağılımlarının a) J=0, b) J=0.2, c) J=0.3 ve d) J=0.4 ile değişimi.
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NACA7312+4312 kanal modelinin akış alanını daha detaylı incelemek amacıyla,
farklı istasyonlardaki hız dağılımlarının ilerleme oranı ile değişimi Şekil 5.23’te
verilmektedir. Kanalın varlığı sonucunda çıkış hızında, özellikle düşük ilerleme
oranlarında düşüş görülmektedir. İlerleme oranın artması sonucunda (J=0.2, 0.3 ve
0.4) akışın kanal yüzeyini takip ettiği ve iz bölgesinde ilerledikçe( x/L=0.5, x/L=0.75
ve x/L=1.07) akış alanın sürekli genişlediği ve hız kaybettiği görülmüştür.
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ġekil 5.24 : Kanal modelleri ile yalın pervanenin farklı ilerleme oranlarında ve
istasyonlarındaki hız profillerinin değişimi.
NACA7312+4312, NACAM21+4312 ve yalın pervanenin farklı ilerleme oranlarında
iz bölgesindeki farklı konumlarda oluşan hız profillerini karşılaştırmak amacıyla,
sonuçlar Şekil 5.24’te sunulmuştur. Ölçüm istasyonlarının pervane düzleminden olan
mesafesi x/L=0.5, 0.75 ve 1.07 dir. İlerleme oranının artması sonucundan (J=0.2 den
0.3’e gelmesi) yalın pervanenin iz bölgesinde pervaneden uzaklaştıkça akış alanın
daralarak hızlandığı, kanallı modellerde ise artan x/L mesafesine karşılık hızların
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düştüğü gözlenmiştir. NACAM21+4312 kanal modelinde, akışın kanal yüzeyini
yalayarak gitmediği bundan dolayı kanal kullanımının olumlu etkilerinin
görülmediği, diğer taraftan NACA 7312+4312 kanal modelinde ise akışın kanal
yüzeyini takip ederek genişlediği görülmüştür. Statik durumda (J=0) ise kanalın
varlığı yeterli kadar etkili olamadığı için pervane iz bölgesindeki akışı alanını
değiştirememektedir ama kanal sayesinde debi geçişi arttığı için verime olumlu bir
şekilde etkilemektedir.
5.3. Kanal Yüzeyindeki Basınç Dağılımı
Kanal modellerinin iç ve dış yüzeyine açılan basınç prizleri yardımıyla kanal yüzey
basınç dağılımları incelenmiştir ve sonuçlar basınç katsayısının (Cp) boyutsuz
eksenel mesafe ile değişimi olarak sunulmuştur. Eksenel mesafe kanal boyu (L) ile
boyutsuzlaştırılmıştır ve grafiklerde yer alan dikey çizgi pervane konumunu temsil
etmektedir.
Kanal içerisinde pervanenin etkilerini detaylı incelemek ve karşılaştırma amacıyla ilk
olarak sadece kanal modellerinin (NACA 4312 ve NACA 7312+4312) yüzey basınç
dağılımları incelenmiştir ve sonuçlar Şekil 5.25’te sunulmuştur. İç ve dış yüzey
basınç dağılımlarının farklı Reynolds sayılarında benzerlik gösterdiği görülmüştür.

İç Yüzey
0

Dış Yüzey
1.5

NACA 4312

-0.2

NACA 4312

-0.4

NACA 7312

-0.6

0.5

Cp

Cp

Naca7312+4312 Re=140000
Naca7312+4312 Re=210000
Naca7312+4312 Re=280000
Naca4312 Re=140000
Naca4312 Re=210000
Naca4312 Re=280000

1

-0.8

0

-1
-1.2

-0.5

-1.4
-1.6

0

0.2

0.4

0.6

0.8

-1

1

0

0.2

0.4

x/L

0.6

0.8

1

x/L
(b)

(a)
1

NACA 4312

NACA 7312
0

NACA 4312

0

-1

Pervane Konumu
-1

Naca4312 J=0.1

Cp

Cp

-2

Naca4312 J=0.2
-3
ġekil-2 5.25 : Pervane
yokken sadece kanal yüzeyi
üzerindeki basınç
dağılımlarının
Duct InnerSurface
Naca4312 J=0.3
karşılaştırılması
Duct Outer Surface
Naca7312+4312 J=0.1
-3

-4

Duct Inner Surface(Without Propeller)

Naca7312+4312 J=0.2

Outer Surface(Without Propeller)
Kanal-4 içi pervane Duct
modellerinde
iç yüzeydeki-5 basınç dağılımınınNaca7312+4312
farklı J=0.3
ilerleme
0

0.2

0.4

0.6

x/L

oranlarındaki değişimi

0.8

1

0

0.2

0.4

0.6

x/L

0.8

1

Şekil 5.26’da sunulmuştur. Pervane konumuna kada
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(x/L=0.3) daralan kanal yapısına sahip modellerde (NACA 0012, 4312 ve
7312+4312) iç yüzeydeki basınç düşüşü, kanal modellerinin itki üretimini
sağlamaktadır. Diğer taraftan pervane konumuna kadar genişleyen bir kanal yapısına
sahip NACA M21 profilinin bu bölgedeki basınç düşümü profilin ilave sürükleme
üretmesine yol açmıştır. Statik halde simetrik profilin (NACA 0012) kanal girişine
yakın konumlarda (hücum kenarına yakın) en düşük basınçları sağlarken,
kamburluğa sahip profiller (NACA 4312 ve 7312+4312 ) ilerleme oranının
artmasıyla daha avantajlı hale geldiği görülmektedir. Kuvvet ve tork ölçüm
deneylerinde en yüksek itki üretimi kamburluğa sahip profillerde oluştuğu için, bu
iki profilde pervane önünde (x/L<0.3) daralan kanal yapısının itki üretiminde etkili
olduğu sonucuna varılabilir.
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ġekil 5.26 : Kanal içi pervane modellerinde iç yüzeydeki basınç dağılımı a)J=0.2, b)
J=0.3 ve c) J=0.4.
Kanal içerisinden geçen akışın basıncı, pervaneyi geçerken artmakta ve kanalın
genişleyen yapısında düşük basınç gradyan ile akış yavaşlamaktadır. İlerleme
oranının yükselmesiyle birlikte pervane önünde ve arkasındaki basınç düşümleri
azalmakta ve J=0.4 neredeyse aynı mertebeye ulaşmakta olduğu gözlenmiştir.
Yüksek ilerleme oranlarında net kuvvetin azalmasını açıklamaktadır. NACA
7312+4312 profilinin geometri nedeniyle hücum açılı olmasından dolayı hücum
kenarına yakın mesafelerde (x/L≈0) basınç değerleri diğer profillere göre yüksektir.
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Difüzör genişleme oranının NACA 4312 profilinde daha fazla olması (A/Açıkış=0.8
@NACA 4312, A/Açıkış=0.87 @NACA 0012) kanal çıkış kesitine yaklaşırken akışın
daha fazla yavaşlatıldığını göstermektedir.
Pervanenin oluşturduğu etkileri görmek amacıyla NACA 4312 kanal modelinin iç ve
dış yüzey basınç dağılımları pervaneli ve pervanesiz durumlar için karşılaştırılarak
Şekil 5.27 a’da sunulmuştur. Pervanenin varlığı sonucunda kanalın hem iç
yüzeyindeki hem de dış yüzeyindeki basınç dağılımını değiştirdiği gözlenmiştir.
Pervane kanalın iç yüzeyindeki akışı daha fazla hızlandırdığı için, iç yüzeydeki
basınç düşüşü daha fazladır. Ayrıca pervanenin çalışması sonucunda kanal
girişindeki akış alanın değişmesine ve durma noktasının yukarıya doğru ötelenmesini
sağlar. Bunun sonucunda akışın efektif açısının 0 dereceden farklı olduğu
söylenebilir. Ön kısımda basınç azalışından dolayı oluşan emme efekti kanalın itki
üretmesini sağlamaktadır. İlerleme oranının artması kanal modellerinin ön
kısmındaki iç yüzeyindeki basınç katsayılarının azalmasına buna bağlı olarak kanalın
ürettiği itkinin düşmesine ve kanalın sürükleme oluşturmasına neden olmaktadır
(Şekil 5.27b). Ayrıca yüksek ilerleme oranlarında (J=0.3) basınç dağılımlarında
pervane etkisinin azaldığı ve profillerin pervanesiz durumda oluşacak olan profillere
benzemeye başladığı gözlenmiştir. Düşük ilerleme oranlarında hücum kenarı
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ġekil 5.27 : Yüzey basınç dağılımlarının karşılaştırılması a) Pervanenin kanal iç ve
dış yüzeyi etkilemesi ve b) Kanal içi yüzey basınç dağılımda kanal
geometrisinin ve ilerleme oranının etkisi.
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6. SONUÇLAR

Bu çalışmada kanal geometrisinin ve diğer parametrelerin dikey iniş kalkış yapabilen
bir İnsansız Hava Aracının itki sistemi için tasarlanmış kanal içi pervane sisteminin
performansını nasıl etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. İleri uçuş durumunda,
statik durumlarda ve farklı uçuş hız şartlarında kanal ve pervane üzerinde oluşan
eksenel kuvvetler, pervanenin mile aktardığı tork, pervane dönüş hızı, kanalın farklı
eksenel istasyonlarındaki hız dağılımları ve kanal yüzeyi basınç dağılımları
incelenmiştir. En uygun kanal geometrisini belirlemek amacıyla simetrik (NACA
0012 ve 0018), kamburluklu (NACA 4312) ve iki farklı profilden (NACA
7312+4312 ve NACA M21+4312) oluşan birden fazla kanal modelleri üretilerek test
edilmiştir.
Kanalın kendi ürettiği itki sayesinde düşük ilerleme oranlarında özelikle kamburluğa
sahip profillerde (NACA 4312 ve 7312+4312) yalın pervaneye göre daha fazla
itkinin üretildiği ancak ilerleme oranın artmasıyla bu itki üretiminin hızlı bir şekilde
azaldığı ve yüksek ilerleme oranlarında (J=0.4) kanalın sürükleme kuvvetinin daha
baskın olduğu gözlenmiştir. Pervanenin dönmesi sonucunda kanalın hücum kenarı
yakınlarında oluşan emme etkisi sayesinde kanal, eksenel yönde kuvvet oluşturarak
toplam itki değerini etkilemektedir. Pervane önünde bulunan geometriye bağlı olarak
kanalın kendi üretebileceği itki değişecektir (NACA M21 profili hariç). Bu çalışma
kapsamında en yüksek kamburluğa sahip profil olan NACA 7312+4312 kanal
modeli, pervane önündeki akışın basıncını daha fazla düşürdüğü ve kanal içerisinden
daha yüksek miktarda debi geçişine izin verdiği için en fazla itki üretimini
sağlamıştır. Kanalın üretilen toplam itkiye oranı bu çalışmada % 18’e kadar
yükselmiştir
Güç tüketimi hem yalın pervane hem de kanal modellerinde ilerleme oranının
artışıyla birlikte azaldığı ve kanallı modellerin yalın pervaneye göre daha az güç
gereksinim duyduğu görülmüştür. Diğer taraftan kanal içerisinde pervanenin
oluşturduğu itki, yalın pervanenin oluşturduğu itkiden daha az olduğu gözlenmiştir.
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Ama toplam itkiye bakıldığı zaman düşük ilerleme oranlarında kanallı modellerin
azda olsa fazla itki üretebilmektedir.
Pervanenin kanal ile çevrelenmesi sonucunda iz bölgesindeki akış alanı
değişmektedir. Yalın pervanenin iz bölgesinde akış alanı daralarak hızlanırken, kanal
ilavesi sonucunda pervane arkasındaki akış kanal geometrisi sayesinde kontrol
edilerek genişlemesi sağlanmaktadır. Kanal içi pervane modellerinde iz bölgesinde
akış alanının genişlediği, hızın ise yalın pervaneye göre daha az olduğu görülmüştür.
Kanal

girişindeki

hız

profilleri,

ön

kısımda

kullanılan

geometriye

göre

değişmektedir. Motor kovanının blokaj etkisi, giriş hız profillerinin merkez kısmında
görülmektedir. Giriş kısmındaki hız profilleri kesit alanına integre edilerek kanala
giriş yapan debi miktarı hesaplanmıştır. Düşük ilerleme oranlarında kanalın ilavesi
sayesinde pervaneden daha fazla hava miktarı geçtiği ve en yüksek debi geçişi ön
kısmı NACA 7312 ve arka kısmı NACA4312 profilinden oluşan kanalda
görülmüştür.

Ayrıca

kanallı

modellerde

giriş

kısmında

akış

daha

fazla

hızlandırılmaktadır. Kanal çıkışında akışın yavaşlatılması verime katkı sağlayan bir
durumdur. Kanal, akışı genişletme görevini tam olarak yerine getiremediği ve kanal
çıkışındaki hız düşümü yeterli seviyelerde olmadığı için düşük ilerleme oranlarında
beklenen yüksek verim elde edilmemiştir.
Farklı uçuş hızı şartlarında aynı itkiyi üretebilmek için gerekli güce bakıldığı zaman
kanallı modellerde yalın pervaneye göre % 15’e varan azalmalar görülmüştür.
NACA 4312 ve 7312+4312 profillerinin diğer kanal modellerine göre daha iyi
performans verdikleri görülmüştür. Statik durumda ise yalın pervanenin performans
özellikleri dönme hızı değişiminden çok etkilenmezken, kanal içi pervane sistemi
dönme hızının değişiminden etkilenmektedir. Statik durumda dönme hızının artışıyla
birlikte kanallı modellerde oluşan toplam itki artış eğiminin yalın pervanenin itki
artış eğiminden fazla olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında test edilebilen
maksimum dönme hızında kanallı modellerin yalın pervaneye göre verimli olduğu
bölüme tam anlamıyla geçilemediği için kanal içi itki sistemlerinden beklenen statik
durumdaki verim elde edilememiştir. Beklenilen yüksek verimin elde edilemeyişinin
bir başka sebebi ise statik şartlarda kanalın gördüğü serbest akım hızının 0
olmamasıdır.
Elde edilen verim oranının düşük olma sebeplerinden birisi teorik olarak bir kanal içi
pervane sisteminde sağlanabilecek verim artışının pervane yükleme oranına bağlı
oluşudur. Kullanılan pervane yükleme oranının yükseltilmesi daha büyük verim
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artışlarının elde edilmesini sağlayabilir. Kanal etkisi, ilerleme oranının belirli bir
değerine kadar verimi arttırma yönünde çalışırken, bir eşik değerden itibaren verimin
düşmesine yol açmaktadır. Bu eşik değer kanalın artık itki değil sürükleme ürettiği
ve sürüklemenin serbest akım hızı (ya da ilerleme oranı) ile arttığı bölgeye karşılık
gelmektedir.
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7. EK BĠLGĠ
Bu çalışma 108M434 numaralı İnsansız Hava Aracı için Tasarlanmış Kanal İçi Fan
Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi başlıklı proje TÜBİTAK tarafından 1001
projeleri kapsamında desteklenmiştir. Çalışmada İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak
ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin deneysel araştırma olanaklarından faydalanılmıştır.
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