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ÖNSÖZ 

 

Kanat uç girdapları, kanat aerodinamiğini ve performansını olumsuz yönde etkileyen, 

ve esas olarak kanadın oluşturduğu kaldırma kuvvetinin bir yan ürünü olarak ortaya 

çıkan akış olaylarıdır. Kanat uç girdaplarının uç enjeksiyonu yapılarak kontrolü, çeşitli 

aerodinamik problemleri en aza indirgeyebilmek ve genel olarak aerodinamik 

performansı artırabilmek açısından son yıllarda üzerinde yoğunlukla çalışılmakta 

olan bir konudur. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

tarafından desteklenen bu çalışmada, kanat uçlarından veter boyunca farklı dalga 

formlarında uç enjeksiyonu yapan yeni bir uç girdabı kontrolü yönteminin uç girdabı 

akış karakteristikleri üzerindeki etkisi deneysel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. 

Deneyler hem bir izole kanat konfigürasyonunda hem de turbomakina akışları ile ilgili 

olarak bir kaskat konfigürasyonunda yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, uç girdabı 

karakteristiklerinin sadece enjeksiyon momentum katsayısından değil aynı zamanda 

enjeksiyon dalga formu şeklinden de önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Bu 

etki bu proje sayesinde literatürde ilk defa gözlemlenmiştir. Uç girdabı etkilerini aktif 

olarak minimize edecek en uygun enjeksiyon yöntemi her zaman üniform enjeksiyon 

paterni olmamaktadır. Uygun enjeksiyon paternini bulmak detaylı bir optimizasyon 

çalışmasını gerektirmektedir.      
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ÖZET 

Bu çalışmada veter boyunca modüle edilen uç enjeksiyonu yönteminin kanat uç 

girdapları üzerindeki etkisi deneysel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Bu teknikte, 

veter boyunca yerleştirilmiş deliklerden hava akışına dik olacak şekilde, kanat açıklığı 

boyunca hava enjekte edilmektedir. Enjeksiyon kütle akış oranı her biri ayrı ayrı 

bilgisayar yardımıyla kontrol edilen solenoid valfler yardımıyla düzenlenmektedir. Bu 

sayede kanat ucunda üniform veya dalga-şeklinde enjeksiyon senaryoları 

yaratılabilmektedir. Dört farklı enjeksiyon senaryosu incelenmiştir. Bunlar 

enjeksiyonsuz ve veter boyunca üniform, üçgen ve sinüs profilli sabit hızlı 

enjeksiyonlardır. Ölçümler, hem NACA 0015 profilli ve kanat açıklık oranı üç olan bir 

yarım kanat geometrisi için hem de T106 profilli bir düşük basınç türbin kaskatında, 

sabit sıcaklıklı sıcak tel anemometresi, Kiel prob taramaları ve Stereoskopik PIV 

teknikleri kullanılarak kanadın bir veter boyu arkasında elde edilmiştir. Uç 

enjeksiyonunun, daha önce yapılan çalışmalardaki gözlemlerle de uyumlu olarak, uç 

girdabını dışarı ve yukarı ittiği, ve uç girdabının çapının da arttığı gözlemlenmiştir. 

Ayrıca uç enjeksiyonu, girdap özü içerisindeki toplam basınç kayıplarını ve türbülans 

yoğunluğunu arttırmaktadır. Ancak bu artış, enjeksiyon momentum katsayısı ile 

sürekli olarak artmamakta, belli bir momentum katsayısı ve enjeksiyon şekline 

ulaştıktan sonra düşüş görülmektedir. Enjeksiyon dalga şeklinin de uç girdabı 

karakteristiklerini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür ve uç girdabı etkilerini 

minimize edecek bir optimum enjeksiyon şeklinin olabileceği düşünülmektedir. 

Kaskat ölçümlerinde ise uç enjeksiyonunun %50 kanat açıklığı bölgesini pek 

etkilemediği, bunun üstündeki bölgelerde ise genel olarak, ve enjeksiyon dalga 

şeklinden bağımsız olarak, kaskat kanatlarının iz bölgelerindeki düşük momentum 

alanının uzunluğunu ve genişliğini etkilediği gözlemlenmiştir. Bu etkinin şiddeti ise 

dalga şekline göre değişmektedir. %85 ve %95 kanat açıklığı bölgelerinin farklı 

karakterlerde etkilendikleri görülmüştür. Bunun en önemli sebebinin ise esas olarak 

%85 bölgesinin geçit girdabından %95 bölgesinin ise uç sızma girdabından 

etkilenmesi olduğu düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler 

Uç girdabı, akış kontrolü, uç girdabı kontrolü, uç sızması, uç enjeksiyonu, uç üflemesi 
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ABSTRACT 

This study investigates the effect of chordwise modulated tip injection on the flow 

and turbulence characteristics of the tip vortex through experimental measurements. 

This injection technique involves spanwise jets at the tip that are issued from a series 

of holes along the chord line normal to the freestream flow direction. The injection 

mass flow rate from each hole is individually controlled using computer driven 

solenoid valves and therefore the flow injection geometrical pattern at the tip can be 

adjusted to any desired waveform shape, with any proper injection velocity. Four 

different scenarios are investigated including baseline no-injection, triangular, 

sinusoidal and uniform injection patterns. The experiments are performed in a blow-

down wind tunnel for a half-wing geometry that has a NACA 0015 airfoil profile with 

an aspect ratio of three as well as for a low pressure turbine linear cascade that has 

a T106 profile. Measurements are performed using Constant Temperature 

Anemometry, Kiel-probe traverses and Stereoscopic PIV techniques. Current data 

show consistent trends with previously observed effects of steady uniform tip 

injection such as the upward and outward motion of the vortex as well as increased 

levels of turbulence within the vortex core. The vortex size gets bigger with injection 

and the total pressure levels get reduced significantly near the vortex core. However, 

this increase is not continuous and in fact the levels drop down after a certain 

injection momentum coefficient or injection pattern is reached. The injection pattern 

also seems to affect the tip vortex characteristics significantly. It is observed that 

there might be an optimum injection pattern that could minimize the effects of the tip 

vortex on the wing.  Cascade measurements show that, aside from the 50% plane, 

which is not affected much, injection reduces the extent and width of the low 

momentum loss region downstream of the blades regardless of the waveform. 

However, the magnitude and distribution of this reduction varies depending on the 

waveform. 85% and 95% span planes seem to get affected in a different manner. 

Most probably due to the fact that 85% plane is more affected by a possible passage 

vortex whereas 95% plane is more in the leakage vortex zone. 

 

Keywords: 

Tip Vortex, Flow Control, Tip Vortex Control, Tip Leakage, Tip Injection, Tip Blowing 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. Literatür Analizi 

 

 Kanat uç girdapları, genel olarak kanat aerodinamiğini ve performansını 

olumsuz yönde etkileyen, ve esas olarak kanadın oluşturduğu kaldırma kuvvetinin bir 

yan ürünü olarak ortaya çıkan akış olaylarıdır. Kaldırma kuvvetinin oluşmasını 

sağlayan kanat alt ve üst yüzeyleri arasındaki basınç farkı, kanat uçlarında havanın 

alt yüzeyden üst yüzeye doğru akmasına/sızmasına sebep olur. Bu sızma, kanat 

etrafından geçen ana hava akışı ile birleştiği zaman, kanat ucunda konsantre bir 

şekilde dönen girdap yapılarına sebebiyet verir.  

 

 Bu uç girdapları, çeşitli havacılık sistemlerinde farklı performans problemlerine 

yol açabilmektedir. Bu ana problemler şu şekilde özetlenebilir: 

  

 1) Ticari yolcu uçakları gibi kanat uzunluğu ve veteri büyük olan sistemlerde, 

oluşan yüksek kaldırma kuvvetinin bir sonucu olarak çok kuvvetli ve büyük uç 

girdapları oluşmaktadır. Bu güçlü girdaplar özellikle havaalanlarında birbiri ardısıra 

kalkış-iniş yapan uçaklar üzerinde tehlikeli durumlara yol açabilmektedir. Bundan 

dolayı, güvenlik açısından, kalkan ve inen uçaklar arasındaki mesafe belli bir değerin 

altına düşürülmemekte ve bu da havaalanlarının kullanım kapasitesini azaltmaktadır. 

Dolayısı ile kanat uç girdaplarının, oluşan kaldırma kuvvetini etkilemeden kontrol 

edilebilmesi (hem büyüklük hem de güç açısından) önemli ve son senelerde 

üzerinde yoğunlukla çalışılan bir problemdir.  

  

 2) Helikopterlerde, rotor palleri tarafından oluşturulan uç girdaplarının arkadan 

takip eden pale çarpması, pal üzerinde zamana göre değişen (unsteady) basınç 

değişimlerine yol açmakta ve bu olay pallerin üzerinde hem dinamik yapısal 

yüklemelere hem de Pal-Girdap-Etkileşimi (Blade Vortex Interaction-BVI) gürültüsüne 

yol açmaktadır. Bu gürültü özellikle düşük hızlı alçalmalar ve manevralar sırasında 

ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerin en aza indirgenebilmesi ve dolayısı ile daha 

sessiz ve güvenilir helikopterlerin yapılabilmesi, pal uç girdaplarının kontrol 

edilebilmesi ile mümkün olabilmektedir.    
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 3) Son senelerde, özellikle minyatür elektronik teknolojisinin gelişmesi ile 

popüler hale gelen Mikro Hava Araçları (Micro Air Vehicles-MAV) aerodinamiğinde 

kanat uç girdaplarının etkisi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu hava araçlarının kanat 

açıklıkları genel olarak 15 cm nin altında olmaktadır. Ayrıca kanat açıklığının kanat 

genişliğine oranı (aspect ratio) da genel olarak 1’e yakındır. Bu kanat özelliklerinden 

dolayı, yani kanatların kısa ve şekil olarak kareye yakın olmalarından dolayı, oluşan 

uç girdapları kanat performansını oldukça olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısı ile 

bu küçük sistemlerde de uç girdabı aerodinamiği ve kontrolü oldukça kritik bir hale 

gelmektedir.  

  

 4) Rüzgar türbinleri, yenilenebilir ve temiz enerji üretme araçları olmalarından 

dolayı, enerji üretim sektöründe son yıllarda oldukça önemli bir yer almaktadırlar. Bu 

araçların aerodinamik açıdan en önemli problemlerinden biri yine uç girdaplarıdır. 

Özellikle birçok rüzgar türbininin arka arkaya sıralandığı rüzgar türbini çiftliklerinde, 

oluşan uç girdaplarının arkadaki türbinlerle etkileşmesi performans kayıplarına yol 

açabilmektedir. Ayrıca bu uç girdaplarından dolayı oluşan gürültü de önemli çevre 

kirliliği yaratabilmektedir. Dolayısı ile uç girdabı kontrolü rüzgar türbin performansı 

açısından da önemli hale gelmektedir. 

  

 5) Uç girdaplarının performansı en çok etkilediği sistemlerden bir diğeri, gaz 

türbin motorlarındaki kompresör ve türbin rotor palleridir. Genel olarak rotor palleri ile 

motorun dış kabuğu (casing) arasında, pal uzunluğunun %1’i ile %3’ü arasında 

değişebilen bir boşluk olmaktadır, ve bu boşluktan dolayı pal uçlarında, basınç 

yüzeyinden emme yüzeyine bir sızma olmakta ve bu da uç girdaplarına sebebiyet 

vermektedir. Oluşan bu girdaplar, pal uç kısmındaki akışı domine etmekte ve 

kompresör ile türbinlerin basınç yükseltme/düşürme kapasitelerini, verimliliklerini ve 

çalışma kararlılıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısı ile bu turbomakinaların 

performans artırımı açısından en kritik problemlerden biri uç sızması ve girdaplarının 

aerodinamiği ve kontrolüdür. 

  

 Yukarıda bahsedilen farklı havacılık sistemlerindeki bu problemler, uç 

girdaplarının çeşitli yöntemler kullanılarak kontrol edilebilmeleri ile en aza 

indirgenebilir. Bu kontrol yöntemleri esas olarak pasif ve aktif yöntemler olarak ikiye 
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ayrılabilir. Pasif yöntemler genelde uygulama açısından daha kolay olmalarına 

rağmen kontrol mekanizmasının istenildiği zaman, yani değişen akış koşullarında 

açılıp kapanamaz olması önemli bir dezavantaj oluşturur, ve değişen çalışma 

koşullarında sürekli aynı performansı verememektedirler. Aktif kontrol teknikleri ise, 

pasif tekniklerin tersine akış durumuna göre açılıp kapatılabilen sistemlerdir. Bu 

tekniklerin genel dezavantajı ise aktifliği sağlayabilmek için pasif sistemlere göre 

daha karmaşık mekanik sistemler gerektirmeleridir. Aktif kontrol sistemlerine örnek 

olarak ise kanat üzerinden emme ve/veya üfleme, kanat üstü fırlatma lüleleri (ejector 

nozzle), sentetik jetler, elektrostatik ve plazma yöntemleri, akustik etkileşim 

yöntemleri verilebilir. 

 

 Kanatlarda sürükleme kuvvetini oluşturan unsurlar yüzey sürtünmesine ve 

akış bozulmasına bağlı profil sürükleme kuvveti ve kanat ucu girdaplarından dolayı 

oluşan indüklenmiş sürükleme kuvvetidir. Böylece toplam sürükleme kuvveti 

katsayısı aşağıdaki gibi yazılabilir: 

 

iDfDD CCC ,,  

  

 Burada fDC ,  profil sürükleme kuvveti katsayısı,  iDC ,  ise indüklenmiş 

sürükleme kuvvetidir. Burada kaldırma kuvvetiyle olan ilişkisini incelemek açısından 

iDC ,  formülünü vermek önemlidir: 

 

e
AR

C
C L

iD 1
2

,  

 

 Görüldüğü üzere yüksek kaldırma kuvvetinde yüksek indüklenmiş sürükleme 

kuvveti oluşur. Bu indüklenmiş sürükleme kuvvetini azaltmak için oldukça çaba 

harcanmaktadır. Uç girdabı kaynaklı sürükleme kuvvetini azaltmak için öncelikle 

kanatlarda kanat ucu kanatçıkları ve buna benzer hareketli katı yüzeyler kullanılmıştır 

(örneğin kanat açıklığı boyunca hareketlendirilen Gurney flapları, Matalanis et al. 

(2007),  aktif firar kenarı tabları, Panagakos ve Lee (2006), kanat ucu flapları, 

Greenblatt et al. (2005) gibi).  
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 Günümüzde birçok uçakta gördüğümüz kanatçık yapısının dışında bir başka 

çok bilinmeyen yöntem ise kanat ucundan yapılan akış enjeksiyonudur. Kanat ucu 

üflemesi (enjeksiyonu) kanadın açıklık oranına, hücum açısına, üfleme 

konfigürasyonuna ve yoğunluğuna bağlıdır. İlk olarak Wu et al. (1982), pasif 

kanatçıkların kanat uçlarındaki üfleme metoduyla değiştirilip değiştirilemeyeceğini 

araştırmışlardır. Bu çalışmada, deneysel olarak inceledikleri NACA0012-64 profilli 

kanat boyunca dört sıraya yerleştirilen, yüzey basınç ölçümleri yapacak basınç 

deliklerinden elde edilen basınç dağılımları sunulmuştur. Bunun sonucunda kanadın 

üst yüzeyindeki emme artarken alt yüzeyindeki basınç dağılımının sabit kaldığı 

gözlemlenmiştir. Böylece ∆CP’de artış, dolayısıyla kanat üzerindeki kaldırma kuvveti 

dağılımında bir artış görülmüştür. Bundan birkaç yıl sonra Wu ve Gilliam (1985) 

kanat ucu jetlerinde akış görüntülemesi üzerine çalışmışlardır. Bu çalışmada, 

deneyin yapıldığı Reynolds sayısı gerçek uçuştakilerden oldukça düşük olsa da 

kanat uçu enjeksiyonunun iz girdaplarının karakterine etkisi üzerine önemli sonuçlar 

elde edilmiştir. Bunlardan ilki kanat ucu enjeksiyonuyla önemli derecede artan iz 

dağılımı, ikincisi düşük hızlardaki enjeksiyonlarda olsa dahi girdabın dışarıya doğru 

kaymasıdır. 

 

 Kanat ucu enjeksiyonunun temel özelliklerini incelemek için yapılan ilk çalışma 

Tavella et al. (1985) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, farklı jet 

kuvvetlerinin, hücum açılarının ve kanat ucu aralıklarının etkileri araştırılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre kanadın üst yüzeyindeki emmede bir artış gözlemlenirken, Wu 

et. al (1982) çalışmasındakinin aksine alt yüzeyde de düzgün bir basınç kazanımı 

olmuştur. Kaldırma kuvvetindeki artış hücum açısının, enjeksiyon hızının ve kanat 

açıklık oranının bir fonksiyonu olarak incelenmiştir. Enjeksiyon hızını karakterize 

eden jet momentum katsayısı bu makalede şöyle tanımlanmıştır: 

 

cq

ph
C

2
 

 

 Burada h delik genişliği, q∞=1/2ρ∞U
2
∞ serbest akış dinamik basıncı, c kanat 

veter uzunluğu, ∆p kanadın içindeki basınçla rüzgar tünelindeki statik basınç 

arasındaki farktır (~1/2ρjetV
2
jet). Çeşitli enjeksiyon hızlarında (maksimum 0.1C ) 2

o
, 
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4
o
, 6

o
 ve 8

o
 hücum açılarında yapılan deneyler sonucunda ∆CL/ CL,o 

(CL,o:enjeksiyonsuz kaldırma kuvveti) oranında, değişen enjeksiyon hızıyla doğrusal 

olmayan bir artış ve değişen hücum açısıyla doğrusal olmayan bir azalış 

gözlemlenmiştir. Tavella et al. (1988) kaldırma kuvveti artışının jet momentum 

katsayısı, hücum açısı ve kanat açıklık oranıyla ilişkisini aşağıdaki teorik denkleme 

bağlamışlardır: 
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 Burada k birinci mertebeden bir sabit, F(Ao) kanat açıklık oranının genel bir 

fonksiyonudur. Bu teorik ilişkilendirme deneysel sonuçlarla (Tavella, 1985), düşük 

hücum açıları ve yüksek enjeksiyon hızları dışında büyük bir benzerlik 

göstermektedir. Benzer bir şekilde Shi (1990) hem nümerik hem de deneysel 

çalışmalar gerçekleştirmiştir. Deneysel çalışmalar kanat ucu enjeksiyonunun 

oluşturduğu akış alanını incelemek üzerine yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında jet 

momentum katsayısı için daha genel bir ifade kullanılmıştır: 
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 Burada mj ve Vj sırasıyla jet hava kütlesi akışı ve hızını simgelemektedir. Bu 

katsayı rüzgar tüneli deneylerinde 0.002 ila 0.046 değerleri arasında değerler 

almıştır. Ayrıca kanat ucu enjeksiyonunun kanat yüzeyindeki basınç dağılımına 

etkisini görmek için yüzey basınç ölçümleri de alınmıştır. Deneysel çalışmalar kanat 

ucu enjeksiyonunun kanat ucu girdabını büyük ölçüde dağıttığını göstermiştir. 

Yüksek enjeksiyon hızları girdapları daha iyi ölçüde dağıtmıştır. Aynı zamanda elde 

edilen basınç dağılımıyla kanat ucu enjeksiyonunun kanat üzerindeki basınç 

dağılımını geliştirmede etkin olduğu gösterilmiştir. 

 

May (2005), uç girdap özelliklerinin hücum açısına bağımlılığı ve hücum açısı 

ile değişimi ile ilgili bir analiz yürütmüştür. Benzer bir şekilde Gursul et al. (2007) 
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narin, narin olmayan ve yüksek kanat açıklık oranlı kanatlardaki girdap kontrol 

mekanizmalarını gözden geçirmiş ve kanat ok açısına bağlı olan girdap kontrol 

şekillerini incelemişlerdir. Narin üçgen kanatlar için hücum kenarı flapları kullanarak 

girdapların oluşum yeri, kuvveti ve yapısında değişiklikler yapılabilmiştir. Merkez 

boyunca yapılan enjeksiyonların girdap kesintisinde çok büyük bir etkisi olduğu 

gözlenmiştir.  Yüksek kanat açıklık oranlı kanatlarda kanat ucu enjeksiyonunun 

birçok amaçla kullanabileceği görülmüştür; örneğin, enjeksiyonun konfigürasyonu ve 

yönüne bağlı olarak, daha çok dağılmış ya da daha kuvvetli ayrıca içeri ve dışarı 

yönde hareket eden birden çok girdaplar oluşturabilir. Birden çok girdabın 

oluşturulmasının ileri izlerde etkili bir kontrol sağladığı bilinmektedir.  

 

Heyes ve Smith (2004) kanat ucunda tek bir kanat ucu girdabını çok yakın bir 

alanda bozmak için kullanılan darbeli, kanadın bir ucundan diğer ucuna hava jetleri 

üzerine başlangıç seviyesindeki bir deneysel araştırmanın sonuçlarını sunar. Hız 

ölçümleri PIV ve sıcak tel anemometresi kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak; 

girdap pozisyonunun 50 Hz frekansa kadar ayarlanabileceği ve bu yöntemin çoklu 

girdap izlerinde kararsızlığa sebep olabileceği görülmüştür. Akışa dik yönde veya 

açılı uç enjeksiyonu kullanılarak uç girdaplarının güçleri, yerleri ve iç bölge yapıları ile 

oynanabileceği Margaris ve Gursul (2004) tarafından gösterilmiştir. Genel olarak, 

bugüne kadar yapılan uç enjeksiyonu çalışmalarında çoğunlukla vurumsuz veya 

düzgün vurumlu enjeksiyon yöntemleri çalışılmıştır (örneğin Heyes ve Smith, 2004, 

Coton et al., 2005, Karthikeyan ve Baeder, 2004, 2006, Margaris ve Gursul, 2007). 

Bu çalışmalarda genel olarak akışın içerisine pozitif bir kütlesel debi verilmekle 

beraber sıfır-net akış debisi konsepti içerisinde çalışan sentetik jetler kullanılarak 

yapılan uç girdabı kontrolü çalışmaları da mevcuttur (Vasilescu ve Dancila, 2003, 

Margaris ve Gursul, 2006). Kanat boyunca enjekte edilen jet akışının kaldırma 

kuvvetini de iyileştirdiğinin örneklerini literatürde görebiliriz (Jeans, 2001, Mineck, 

1995). Kanat ucu enjeksiyonunun bir başka açısı da izlerdeki türbülans ve bunların 

kanat uç girdaplarının dağılımına etkileridir. Bettle (2004) deneysel olarak kanadın 

ucundan yapılan uç enjeksiyonunun girdap ve izlerdeki türbülansa olan etkilerini 

incelemiştir ve uç enjeksiyonunun girdap dağılımına ve merkezindeki türbülans 

yoğunluğunun, kinetik enerjisinin ve momentumunun artışına sebep olduğunu 

görmüştür. 
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 Turbomakina akışları açısından da, uç girdabı kontrolü kritik bir önem 

taşımaktadır. Oluşan uç girdapları, pal uç kısmındaki akışı domine etmekte ve 

kompresör ile türbinlerin basınç yükseltme/düşürme kapasitelerini, verimliliklerini ve 

çalışma kararlılıklarını olumsuz yönde etkilemektedir, ve bu etkiler literatürde gayet 

iyi bilinmektedir (Smith, 1958, Wisler, 1985, Cumpsty, 1989). Dolayısı ile 

turbomakinalarda da uç sızması ve uç girdabı kontrolü, özellikle bu uygulamaların 

kompresör/türbin çalışma kararlılıkları açısından etkisi üzerinde yoğunlukla çalışılan 

konulardır (örneğin Bae et al., 2005, Lu et al., 2006, Nie et al., 2007, Geng et al., 

2007). Dey (2001) doktora çalışmasında kanat uçlarına çıkıntılar yerleştirerek uç 

girdabını kontrol etmeye çalışmıştır. Yine Wei et al. (2008) farklı uç çıkıntı şekilleri 

kullanarak uç girdaplarını kontrol etmişlerdir. Türbin kanatlarında ise soğutucu 

kanallar yardımıyla uç enjeksiyonu yapılarak akış kontrol edilmeye çalışılmıştır. 

Yapılan literatür analizinde uç enjeksiyonunu karakterize eden değişkenin enjeksiyon 

debisi olduğu gözlemlenmiştir.  

 

1.2. Proje Kapsamında Planlanan ve Gerçekleştirilen Çalışmalar 

 

Genel olarak bu proje kapsamında araştırılması önerilen veter boyunca 

modüle edilen farklı dalga formlarındaki enjeksiyon senaryolarının akış 

karakteristikleri üzerine olan etkileri, hem bir izole kanat konfigürasyonunda hem de 

doğrusal bir kaskat konfigürasyonunda deneysel olarak incelenmiştir. Proje planında 

öngörülen ve bu amaçla kullanılması planlanan rüzgar tüneli proje kapsamında 

kurulmuş, karakterizasyonu yapılmış ve hem izole kanat hem de kaskat ölçümlerinde 

kullanılmıştır. Yine proje planında öngörüldüğü üzere gerekli deneyler Kiel prob 

ölçümleri, sıcak-tel anemometresi ölçümleri, Stereoskopik PIV ölçümleri ve Zaman-

çözünürlü PIV ölçümleri kullanılarak yapılmıştır. Proje kapsamında planlanan ve 

gerçekleştirilen çalışmalar  Tablo 1’de karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. 
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Tablo 1. Proje aşamaları ve gerçekleştirilme durumları 

Proje Aşamaları Gerçekleştirilme Durumu 

Literatür taraması Genel akış özelliklerinin anlaşılması ve 
enjeksiyon senaryolarının seçilebilmesi 
için gerekli literatür taraması yapılmıştır. 

Rüzgar tüneli kurulumu ve 
çalıştırılması  

Akış kontrolü rüzgar tüneli detay tasarımı 
yapılmış, üretilmiş, kurulmuş ve başarıyla 
çalıştırılmıştır. 

Rüzgar tüneli karakterizasyonu Rüzgar tüneli test kesiti girişindeki akış 
özellikleri sabit sıcaklıklı tel anemometresi 
ve Kiel probu kullanılarak karakterize 
edilmiştir. 

Teçhizat tedariği Deney düzenekleri için gerekli teçhizatlar 
proje bütçesinden temin edilmiştir. 

İzole kanat için uç enjeksiyonlu test 
kesiti üretimi 

PIV ölçümlerinin de yapılabilmesi için 
saydam malzemeden test kesiti ve uç 
kısmında enjeksiyon delikleri bulunan 
izole kanat profili üretilmiştir. 

İzole kanat akış ölçümleri İzole kanatta enjeksiyonsuz ve çeşitli 
enjeksiyon senaryolarında sabit sıcaklıklı 
tel anemometresi, Kiel probu ve 
stereoskopik PIV ile ölçümler yapılmıştır.  

Kaskat düzeneği için akış 
enjeksiyonlu test kesiti üretimi 

Saydam malzemeden yeni bir test kesiti 
ve beş kanattan oluşan kaskat türbin pali 
sütunu üretilmiş, kurulmuş ve bu 
konfigürasyonda tünel çalıştırılmıştır.  

Kaskat düzeneği giriş ve çıkış akış 
karakterizasyonu 

Kaskat test düzeneğinin giriş ve çıkış akış 
karakterizasyonları ölçümlerle yapılmıştır. 
Özellikle çıkıştaki akışın periyodisitesi 
ölçülmüş, bunu sağlamak için gerekli 
önlemler alınmıştır. 

Kaskat pali akış ölçümleri Kaskat deney düzeneğinde enjeksiyonsuz 
ve çeşitli enjeksiyon senaryolarında Kiel 
probu ve zaman çözünürlüklü PIV ile 
ölçümler yapılmıştır.  

Yayınlar Proje süresince elde edilen sonuçlar 
kullanılarak üç adet uluslararası bir adet 
te ulusal konferans bildirisi yayınlanmış ve 
sunulmuş, iki Master tezi  yaptırılmıştır. İki 
adet journal makalesinin hazırlanma 
süreci devam etmektedir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2.1. Akış Kontrol Rüzgar Tüneli 

2.1.1. Tünel ve Test Kesitlerinin Tasarımı ve Üretimi 

 

 Bu çalışmanın ilk aşamasında, farklı vurumlu ve vurumsuz uç enjeksiyonu 

senaryolarının izole kanat uç girdap yapısına, yerine, hız ve türbülans 

karakteristiklerine etkisinin detaylı olarak incelenebilmesi amacı ile “Akış Kontrol 

Rüzgar Tüneli” olarak tanımladığımız rüzgar tünelinin detay tasarım, üretim ve 

kurulum çalışmaları tamamlanmış ve tünelin ilk çalıştırılması başarı ile 

gerçekleşmiştir. Bu tünelin kavramsal tasarım çalışmaları sonucu elde edilen 

geometrisi Şekil 1’de sunulmuştur. 

    

Şekil 1. Kavramsal tasarım sonucu elde edilen Akış Kontrol Rüzgar Tüneli üç 

boyutlu görüntüsü ve CFD çözümleri 

 

 Kavramsal tasarımı hazırlanmış olan tünelin detay tasarımı tamamlanmış, katı 

modeli hazırlanmış ve üretim amacı ile gerekli olan mühendislik çizimleri 

oluşturulmuştur. Tünel üç ana kısımdan oluşmaktadır: difüzör kısmı, düz kısım ve 

daralma kısmı. Bu kısımların her birinin boyutları Şekil 2’de verilmektedir. Difüzör 

kısmı 2.6 m uzunluğunda ve 7 derece yayılma açısı ile dikdörtgen kesitten kare 

kesite geçiş yapan bir kanaldır (Şekil 2a). Difüzörün bir ucuna tüneli çalıştıracak olan 

18.5 kW’lık bilgisayar kontrollü AC motorunun sürdüğü 0.6 m çaplı ve çift hava alıklı 

radyal fan yerleştirilmektedir. Diğer ucuna ise içine tel-kafes gibi hava akışı 

koşullandırıcıların yerleştirildiği 1.85 m uzunluğunda ve 1.1 x 1.1 m
2
 kare kesitli düz 
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kanal eklenmektedir (Şekil 2b). Düz kısımdan sonra, test kesitine düzgün geçişi 

sağlayabilecek 0.915 m uzunluğunda, 1.1x1.1 m
2
 kare kesiti 0.6x0.6 m

2
 kare kesite 

indirgeyen, alansal daralma oranı 3.36 olan ve geçiş profili olarak hiperbolik tanjant 

profilinin kullanıldığı bir daralma kısmı gelmektedir (Şekil 2c).  Detay tasarım sonucu 

elde edilen bileşenlerin ayrı ayrı üç boyutlu görüntüleri Şekil 3’de, bütün tünelin 

üretim öncesi ve sonrası birleştirilmiş görüntüleri Şekil 4’te verilmektedir. 

 

 Detay tasarımı tamamlanan ve mühendislik çizimleri oluşturulan tünel 

bileşenleri proje bütçesi kullanılarak sağlanan hammaddeler ve hizmet alımı ile 

üretilmiştir. Bu süreçte tünel bileşenlerine ek olarak bileşenlerin üzerinde duracağı 

destek ayakları da tasarlanmış ve ürettirilmiş, titreşim emme amaçlı kauçuk ayak 

altları ve tünel kenar destekleri ile bileşenlerin bağlantı noktalarında sızdırmazlığı 

sağlayacak contalar da temin edilmiş ve yerleştirilmiştir. Özellikle daralma kısmının 

şeklini tasarıma uygun ve hassas olarak verebilmek için daralma kısmının ana şeklini 

veren ve her yan yüzey üzerinde uzunlamasına bulunan profiller lazer kesim yöntemi 

ile yaptırılmış, ve daha sonra bu profiller bir kılavuz olarak kullanılarak sac metal 

malzeme üzerlerine oturtturulmuştur.  

 

 Tünelin dikdörtgen test kanadı için üretilen test kesiti saydam, ışığı geçiren bir 

madde olan pleksigılas’tan üretilmiştir (Şekil 5). Bu malzemenin kalınlığı bütün test 

kesiti boyunca 8 mm’dir. Test kesiti 0.6 x 0.6 m
2
 kare kesitli olup 1.4 m 

uzunluğundadır. Kanadın bağlanacağı bölge dairesel bir yapı olarak tasarlanmıştır. 

Bu yapı kendi merkezi etrafında dönebilmekte, böylece kanat hücum açısı -30, +30 

derece arasında istenilen açıda ayarlanabilmektedir. Test kesitinde kanadın 

bağlandığı duvarın karşısındaki duvar da ayrı bir plexiglass plaka olarak 

tasarlanmıştır. Bu plaka test kesitine vidalarla söküp takılabilmekte, böylece kanada 

kolay ulaşımı sağlamaktadır. Kesitin dayanıklı olması için alüminyumdan destek 

ayaklar üretilmiştir. Ayak altlarına titreşim emme amaçlı kauçuk ayak altları 

bağlanmıştır. Yine test kesiti vidalarla bu ayaklara bağlanmaktadır. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Şekil 2. Detay tasarım sonucu elde edilen Akış Kontrol Rüzgar Tüneli boyutları: 

(a) Difüzör kısmı, (b) Düz kısım ve (c) Daralma kısmı 
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Şekil 3. Difüzör, düz kısım ve daralma kısımlarının detay tasarım sonucu üç 

boyutlu görüntüleri 

 

 

 

   
 

Şekil 4. Bütün tünelin üretim öncesi ve sonrası birleştirilmiş görüntüleri 
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Şekil 5. İzole kanat test kesiti 

 

 Tünelin kaskat deney düzeneği için üretilen test kesiti de saydam madde olan 

pleksigılastan üretilmiştir. Test kesiti 0.6 x 0.3 m
2
 dikdörtgensel kesite sahiptir. Daha 

önce üretilmiş olan daralma kısmından bu test kesitine geçiş için aynı daralma 

oranına (3.36) sahip, 0.5 m uzunluğunda yeni bir daralma kısmı tasarlanmıştır. Test 

kesitinin dönüş açısı pileksigılasın üretim sınırlamaları nedeniyle 90 derece olarak 

belirlenmiştir. Kaskat deney düzeneği için tasarlanan daralma kısmı ve test kesiti 

Şekil 6’da gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Kaskat deney düzeneği için tasarlanan daralma kısmı ve test kesiti 

 

2.1.2. Tünel Karakterizasyonu 

 

 Kurulumu tamamlanan ve ilk çalıştırması yapılan rüzgar tüneli ile ilgili 

karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle rüzgar tünelinin dikdörtgen (izole) 

kanat için üretilen daralma kısmının çıkışında, çeşitli motor frekanslarında elde edilen 

akış hızı büyüklüğü ölçülmüştür. Elde edilen frekans-akış hızı değişimi Şekil 7’de 

verilmektedir. Daha sonra test kesitinin giriş kısmında ve tünelin daralma kısmı 

çıkışındaki akış hızı, türbülans yoğunluğu ve toplam basınç dağılım karakteristikleri, 

çıkış alanında yapılan tek sensörlü sıcak-tel anemometresi ve Kiel-prob taramaları ile 

ölçülmüştür. 
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Şekil 7. Farklı motor frekanslarında rüzgar tüneli çıkış hızı 

 

Belli bir fan hızında çalıştırılan tünelin daralma kısmı çıkışında ölçülen dağılımlar 

Şekil 8’de verilmektedir. Tünel çıkışında, sınır tabakalar dışında kalan bölgelerdeki 

hızların bu fan hızında yaklaşık 10 m/s, ortalama türbülans yoğunluğunun ise %5 

civarı olduğu, kesit üzerindeki hem hız hem de türbülans dağılımlarının da oldukça 

düzenli olduğu gözlemlenmektedir. Şekil 8a’da gösterilen AA’ ve BB’ çizgileri 

boyunca ölçülen dağılımlar Şekil 9’da gösterilmektedir. Tünel çıkış koşullarındaki 

düzenlilik bu grafiklerden de açıkça görülmektedir.  

 

Genel olarak tünelin türbülans seviyesi benzer tünellere göre yüksek çıkmıştır. 

Yüksek türbülans seviyesinin özellikle girdap hareketi (vortex meandering) ve girdap 

difüzyonunu etkilemesi beklenmektedir. Daha sonraki bölümlerde detaylıca 

anlatıldığı üzere, girdap hareketi ile ilgili detaylı veri analizi yapılmış ve bunun etkileri 

PIV verilerinden arındırılmıştır. Girdap difüzyonu ise özellikle kanattan uzak 

bölgelerdeki girdap karakteristiklerini daha çok etkileyeceği için ölçümlerin yapıldığı 

bir veter boyu kanat arkası bölgede –ki bu kanada oldukça yakın bir bölgedir- önemli 

bir etkinin oluşması öngörülmemektedir. 
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                          (a)                                     (b)                                     (c) 

Şekil 8. Rüzgar tüneli daralma kısmı çıkışında (test kesiti girişi) ölçülen (a) akış 

hızı (b) türbülans yoğunluğu ve (c) toplam basınç dağılımları. AA’ ve BB’ 

çizgileri, bu çizgiler boyunca olan dağılımları çıkarmak için kullanılmıştır. H=0.6 

m daralma kısmı çıkışı genişliğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Şekil 8a’da gösterilen AA’ ve BB’ çizgileri boyunca (a) hız dağılımı (b) 

türbülans yoğunluğu dağılımı ve (c) toplam basınç dağılımı. s parametresi, x 

veya y eksenleri boyunca olan uzaklığı göstermektedir. 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Benzer ölçümler kaskat deney düzeneği için üretilen daralma kısmının çıkışında da 

yapılmıştır. Test kesitinin giriş kısmında ve tünelin daralma kısmı çıkışındaki akış 

hızı, türbülans yoğunluğu ve toplam basınç dağılım karakteristikleri, çıkış alanında 

yapılan tek sensörlü sıcak-tel anemometresi ve Kiel probu taramaları ile ölçülmüştür. 

Elde edilen dağılımlar Şekil 10’da gösterilmiştir. Sınır tabakası dışındaki yerlerde 

ortalama hızın 10 m/s olduğu, türbülans yoğunluğunun ise %2 civarında olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

                           

Şekil 10. Kaskat rüzgar tüneli daralma kısmı çıkışında (test kesiti girişi) ölçülen 

(a) akış hızı (b) türbülans yoğunluğu ve (c) toplam basınç dağılımları 

 

Test kesitini yatay şekilde ortadan bölen bir çizgi boyunca akış hızı, türbülans 

seviyesi ve basınç dağılımları Şekil 11’de gösterilmiştir. Bu dağılımlarda test kesiti 

girişinde akışın düzenliliği daha net gözükmektedir. 
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Şekil 11. Kaskat test düzeneği test kesiti girişinde yatay bir çizgiden alınmış (a) 

hız, (b) türbülans yoğunluğu, (c) toplam basınç dağılımları 

 

2.2. Dikdörtgen (İzole) Test Kanadı, Kaskat Test Kanatları ve Enjeksiyon 
Sistemi 

 

 Uç enjeksiyonu çalışmaları kapsamında kullanılan dikdörtgen kanat modeli, 

NACA 0015 profiline sahip, 30 cm kanat açıklığında ve 10 cm veter boyundadır. Uç 

enjeksiyonu yönteminin uygulanabilmesi için veter boyunca her biri 2.4 mm çapında 

olan on adet delik bulunmaktadır. Bu delikler kanadın test kesitine bağlı olduğu 

taraftan tüpler yardımıyla enjeksiyon sistemine bağlanmaktadır. Kanat üretimi Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Stratasys marka 3 

boyutlu hızlı prototipleme makinesi ile üretilmiştir. Bu makinenin boyutlandırma 

sınırları sebebiyle kanadın kendisi tüm bir parça ve test kesitine bağlanmasını 
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sağlayacak dayanak da üç parçaya bölünerek üretilmiştir. Bu parçalar daha sonra 

epoksi bazlı yapıştırıcı ile birleştirilmiştir. Ayrıca enjeksiyon tüplerinin sağlam 

bağlanabilmesi için deliklerin bir ucuna pirinç borular yerleştirilmiştir. Kanadın son 

hali Şekil 12’de gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 12. Hızlı prototipleme yöntemiyle üretilmiş olan kanat modeli 

 

 Kaskat deney düzeneği için düşük basınçlı türbin profili olarak kullanılan T106 

profili kullanılmıştır.  Kaskat test kanat sütunu 5 adet kanattan oluşmaktadır. Bu 

sütunun ortasında yer alan kanattan uç enjeksiyonu yapılabilmesi için 2.4 mm 

çapında enjeksiyon delikleri açılmıştır. Her kanat 12.5 cm eksenel veter boyuna 

sahiptir. Uç açıklığı olarak test kesiti yüksekliğinin %1’i (3 mm) seçilmiştir, yani kaskat 

test kanat sütunun her bir kanadının kanat açıklığı 29.7 cm’dir. Düşük basınçlı türbin 

kanadına giriş açısı 37.7 derece, çıkış açısı ise 63.2 derecedir (Şekil 13). 

 

 Görülebileceği üzere kanatlardaki toplam dönüş açısı 99.9 derece iken, test 

kesitinin  dönüş açısı 90 derecedir. Aradaki bu fark akışta düzensizliğe yol 

açacağından kanat sütunundaki ilk ve son kanat kullanılarak yol gösterici plakalar 

yerleştirilmiştir. Bu plakaların amacı hem kanat sütunu iz bölgesinde periyodik bir 

akış sağlamak (dolayısıyla gerçek akışı daha iyi modelleyebilmek) ve test kesiti 

boyunca oluşan sınır tabakasını ölçüm alanının dışında tutmaktır. Üretilen kaskat test 

kanat sütunun yol gösterici plakalar olmadan ve bu plakalar yerleştirildikten sonraki 

görüntüsü Şekil 14’te gösterilmiştir. 
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Şekil 13. Kaskat pal geometrileri 

 

 

 

Şekil 14. Kaskat test kanat sütunu ve yol gösterici levhalar takılmadan önce 

(sol) ve sonraki (sağ) görüntüsü 

 

 Uç enjeksiyonu için gereken yüksek basınçlı hava, laboratuvar bünyesinde 

bulunan hava kompresörü tarafından beslenen basınçlı hava hattından elde 

edilmektedir. Bu hattan gelen yüksek basınçlı hava önce bir basınç regülatöründen 

geçirilerek basıncı düşürülmekte ve istenilen düzeyde tutulmakta, ve daha sonra 

kanat içine giden enjeksiyon tüplerinin bağlı olduğu daha küçük bir basınç tankına 

aktarılmaktadır. Şekil 15’te gösterilen bu küçük basınç tankı, kanat ucundan yapılan 

uç enjeksiyonunun daha düzenli olabilmesi amacı tasarlanmıştır. Basınç tankından 

çıkan sıkıştırılmış hava, ince tüpler yardımıyla kanada aktarılmakta ve kanat açıklığı 



 31 

boyunca devam eden enjeksiyon deliklerinden geçerek kanat ucundan enjekte 

edilmektedir.  

  

(a)                                                               (b) 

Şekil 15. (a) Basınç tankının detaylı mühendislik çizimi (b) Üretilmiş olan basınç 

tankı  

 

 Basınç tankı ile kanat arasına, basınçlı hava akışını kontrol edebilmek ve farklı 

enjeksiyon senaryoları oluşturabilmek amacı ile solenoid valfler yerleştirilmiştir. 

Temin edilen 10 adet oransal solenoid valf 18 volt güç beslemesi ve 400 Hz frekanslı 

vurumlu genişlik modülasyonu (PWM) sinyali ile kontrol edilmektedir (Şekil 16). PWM 

sinyali tek parametreye bağlı olarak değişmektedir. Görev Döngüsü (Duty Cycle) adı 

verilen bu parametre değiştirilerek PWM sinyalinin ürettiği voltaj değişmekte, böylece 

oransal solenoid valflerin de açıklık oranı kontrol edilmektedir. Örnek bir PWM sinyali 

Şekil 17’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 16. Enjeksiyon sistemini oluşturan solenoid valfler 
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 Şekil 17’de görüldüğü gibi PWM sinyali iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım 

yüksek durum olarak tabir edilen 18 voltun kontrol edilecek alete gönderildiği, ikinci 

kısım ise alçak durum olarak adlandırılan ve kontrol edilen alete voltajın 

gönderilmediği kısımdır. Sinyalin bir tam periyodu T, yüksek durumda geçen zaman 

da H olarak gösterilirse, görev döngüsü H/T oranı hesaplanarak bulunabilir. Görev 

döngüsü 1 olduğu zaman solenoid valfler tam açık konumda, görev döngüsü 0 

olduğu zaman valfler tam kapalı konumda çalışmaktadırlar. PWM sinyali kullanılarak 

besleme olarak verilen voltaj miktarı değiştirilmeden kontrol edilecek alete yollanan 

voltaj miktarı görev döngüsü ile kontrol edilmektedir. Örneğin solenoid valfler 18 volt 

güç beslemesi ile kontrol edilmekte ise 0.5 görev döngüsünde valflere 9 volt 

gönderilmektedir. 

 

 PWM sinyalinin görev döngüsü ve solenoid valflerin açıklık oranı arasında bir 

ilişki olmasına rağmen, bu ilişkinin doğrusal olmadığı görülmüştür. Hatta her solenoid 

valf için bu ilişki değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle her solenoid valf için ayrı 

ayrı ölçümler yapılmış ve görev döngüsü – açıklık oranı bağıntısı elde edilmiştir. 

Örnek bir bağıntı Şekil 18’de gösterilmiştir.  

Şekil 17. Vurumlu Genişlik Modülasyonu (Pulse Width Modulation - PWM) sinyali 
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Şekil 18. Örnek bir solenoid valf için görev döngüsü–açıklık oranı değişimi 

 

 Her bir solenoid valfin görev döngüsü–açıklık oranı bağıntısı farklılık gösterdiği 

için, Labview programı ile hazırlanmış kullanıcı arayüzünde her solenoid valf ayrı ayrı 

kontrol edilmektedir. Her enjeksiyon senaryosu ölçümü için kanat ucundaki deliklerin 

önünde enjeksiyonlu havanın hız ölçümleri alınmış, her valf için bu hıza karşılık gelen 

görev döngüsü ayrı ayrı belirlenmiş ve ölçümlerde kullanılmıştır.  

 

 Enjeksiyon sisteminin güvenirliliğini test etmek için 85 m/s olarak planlanan 

sabit hız enjeksiyonlu senaryoda her enjeksiyon deliği çıkışında enjeksiyon hızları 15 

dakikalık zaman aralığında ölçülmüştür. Yapılan bu ölçümler sonunda ortalama 

enjeksiyon hızının 84.8 m/s, gözlemlenen en yüksek standart sapmanın ise 0.669 

m/s olduğu hesaplanmıştır. Enjeksiyon hızları Şekil 19’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 19. Sabit enjeksiyon senaryosu için uç enjeksiyon hızlarının veter 

boyunca dağılımı 
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2.3. Valf Kontrolü, Travers, Veri Toplama Sistemi ve Kullanılan Ekipmanlar 

 

 Solenoid valfler 18 Volt güç kaynağıyla beslenmekte ve bilgisayar yardımıyla 

kontrol edilmektedir. Valflerin 400 Hz frekansında vurum genişliği modülasyonu 

(PWM) sinyali ile kontrol edilmesi gerektiğinden, bu sinyali üretilebilecek National 

Instruments marka PXI 6624 ve NI 9472 model sinyal üretim modülleri temin 

edilmiştir. Labview programı sayesinde sinyal modülleri istenilen düzeyde kontrol 

edilebilecektir. Bu modüller toplam 10 kanallı olup her solenoid valf diğerlerinden 

bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir. Bu modüller solenoid valfler için gereken 

400 Hz PWM sinyalini rahatça üretebilmektedir. Sinyal modülleri 18 Volt’luk güç 

beslemesiyle desteklenmektedir. Veri toplama işlemi, 32 kanallı, 16-bit, 250 kS/s NI 

9205 analog veri toplama modülü, NI cDAQ şase sistemi ve LabView yazılımı 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

 Kanadın iz bölgesinde sabit sıcaklıklı tel anemometresi ve Kiel probu ile 

ölçümler alabilmek için 3 boyutlu Velmex marka travers sistemi kullanılmıştır. Travers 

sisteminin her ekseni 0.00635 mm hassasiyette hareket edebilmektedir. Mevcut 

LabView programına travers kontrolü entegre edilmiştir. 

 

 Hız ölçümleri sabit sıcaklıklı tel anemometresi ile, toplam basınç ölçümleri ise 

3.125 mm kalkan çaplı Kiel probuyla yapılmıştır. Sabit sıcaklıklı tel anemometresi 

DANTEC 54N81 çok kanallı CTA sistemine bağlanmakta, bu sistem de NI 9205 

analog veri toplama modülüne bağlanmaktadır. Valf kontrolü, veri toplama, ve travers 

sisteminin şematik görünümü Şekil 20’da sunulmuştur. 
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Şekil 20.  Uç enjeksiyon sistemli dikdörtgen kanat uç girdabı kontrolü deney 

düzeneği 

  

 Çeşitli enjeksiyon senaryolarının dikdörtgen kanadı uç girdabı üzerine etkisinin 

daha iyi anlaşılabilmesi, sabit sıcaklıklı tel anemometresi ve Kiel probuyla yapılan 

ölçümleri karşılaştırılabilmesi için Stereoskopik PIV ölçümleri yapılmıştır. Bu 

ölçümlerde akış alanı bir sis üreteci ile parçacıklandırılmış ve akış aydınlatması 

olarak 120 mJ/pulse güce sahip 532 nm Nd:YAG lazer ışığı kullanılmıştır. 

Parçacıklarla aydınlatılan akış bölgelerinin görüntüleri, üzerlerine 60 mm Nikon Mikro 

Nikkor lens takılı 1344x1024 12-bit çözünürlükteki HiSense Mk II CCD kameralar 

kullanılarak alınmıştır. Lazer ve kamera sisteminin senkronizasyonu için DANTEC 

Flow Manager yazılımı ve buna bağlı çalışan DANTEC FlowMap System Hub 

bileşeni kullanılmıştır. 

 

 Bu ölçümlerde lazer düzlemi akışa dik olarak, sabit sıcaklıklı tel anemometresi 

ve Kiel probuyla yapılan ölçümlerle aynı düzleme yerleştirilmiştir. Kameralar ise 

tünelin her iki duvarının dışına lazer düzlemine 45 derece açı ile bakacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Kameraların gördüğü alanının tümüne odaklanması amacı ile 

Scheimpflug açıları 3’er derece olarak kullanılmıştır. Stereo PIV ölçümlerinde 

kullanılan lazer-kamera yerleşimi, kalibrasyon plakasının kanat arkasındaki konumu 

ve sol kamera tarafından görülen kalibrasyon imajı Şekil 21’de gösterilmektedir. 

Kaibrasyon amacı ile 20x20 cm
2
’lik kalibrasyon plakası kullanılmış ve bu plaka z-

yönünde 1’er mm aralıkla 5 ayrı pozisyonda hareket ettirilerek kalibrasyon imajları 
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alınmıştır. Kalibrasyon plakasının üzerindeki noktaların bulunmasında DANTEC Flow 

Manager yazılım içerisindeki DLT Lineer Transform yöntemi kullanılmıştır. Her 

kamera için toplam 600 adet görüntü çifti toplanmıştır. Alınan bu görüntüler Flow 

Manager yazılımı bünyesinde bulunan iki kademeli adaptif çapraz-korelasyon 

yöntemi ile analiz edilmiş ve bu analizde 32x32 piksellik sorgulama alanları %50 

örtüşme olacak şekilde kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 21. Stereo PIV ölçümlerinde kullanılan lazer-kamera yerleşimi, 

kalibrasyon plakasının kanat arkasındaki konumu ve kalibrasyon imajının sol 

kameradan alınan imajı 

 

 Kaskat deney düzeneği için Kiel-probu kullanılarak toplam basınç ölçümleri 

yapılmıştır. Bu ölçümler kanat sütununun 0.5 eksenel veter boyu arkasında 

yapılmıştır. Ölçümler 3 boyutlu travers sistemi kullanılarak otomatize edilmiştir. 
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Imaging model: Direct Linear Transform

3D Imaging model valid in the range

 -100.00 <= X <=    75.00   

  -95.00 <= Y <=    20.00   

     -2.00 <= Z <=     2.00   

Based on image size 1344 × 1024 pixels  

DLT:

000+e2339458.7 200-e7105778.8- 000+e2377706.3 200+e9827876.7 

100-e1854544.3 000+e1126515.8 100-e6272611.3- 200+e3099751.8 

400-e4533272.4 600-e7566545.9- 400-e7545875.6- 000+e0000000.1 
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Kaskat deney düzeneğindeki toplam basınç ölçümlerinin yapıldığı ölçüm düzlemi 

Şekil 22’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 22. Kaskat deney düzeneğinde toplam basınç ölçüm düzlemi (sol) ve 

örnek ölçümlerin şematik olarak konumu (sağ) 

 

 Dikdörtgen kanat düzeneğinde olduğu gibi kaskat deney düzeneğinde de PIV 

ölçümleri yapılmıştır. Kaskat deney düzeneğinde kullanılan PIV sistemi zaman 

çözünürlüklü olup, hızlı ölçüm koşullarına olanak vermektedir. PIV test düzeneği 30 

mJ/vurum gücünde Nd:YLF yüksek hızlı lazerden ve 12-bit yüksek hızlı kameradan 

oluşmaktadır. Ölçüm hızı 700Hz olup elde edilen görüntüler 4 megapiksel 

çözünürlüktedir. Vektör haritalarının hesaplanmasında 64x64 piksellik hesaplama 

alanı kullanılmış olup TSI firmasının yazılımında hali hazırda bulunan “Median test” 

kullanılmıştır. Ortalama vektör haritaları 200 adet görüntü çiftinin analizi sonucu elde 

edilmiştir. Zaman çözünürlüklü PIV sistemi ölçüm düzlemi, toplam basınç ölçüm 

düzleminden farklıdır. PIV ölçüm düzlemi Şekil 23’de gösterilmiştir. Görülebileceği 

gibi ölçüm düzlemi farklı kanat genişliklerinde olabilmektedir. Bu çalışma için %50, 

%75, %85 ve %95 kanat genişliklerinde ölçümler alınmıştır. 
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Şekil 23. Zaman çözünürlüklü PIV sisteminin şematik gösterimi (sol) ve 

fotoğrafı (sağ) 

 

2.4. Deney Koşulları 

 

 Bu çalışmada dikdörtgen kanat için tüm ölçümler kanadın 1 veter boyu 

arkasındaki, akışa dik düzlemden alınmıştır. Ölçümler, 10 m/s akış hızında ve 8 

derece kanat hücum açısında elde edilmiştir. Bu hıza denk gelen ve kanat veter boyu 

kullanılarak hesaplanmış Reynolds sayısı 67000’dir. Kanadın bir veter boyu 

arkasındaki hız, türbülans yoğunluğu ve basınç dağılımları 0.1325 x 0.12 m
2
 

alanında, 0.0025 m çözünürlükte, 3 eksenli travers sistemi kullanılarak toplan 2544 

noktada elde edilmiştir.  Her ölçüm noktasında veriler, 5 kHz örnekleme hızında, 2 

saniye örneklenerek toplanmıştır. 

 

 Her iki kanat düzeneği için enjeksiyon hız profilleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Dikdörtgen kanat için enjeksiyon momentum katsayısı (Cμ), kaskat türbin kanadı için 

ise enjeksiyon debisi (Minj) enjeksiyonun kuvvetini belirtmektedir. 

 

Tablo 2. Dikdörtgen ve kaskat türbin kanadı için uygulanan enjeksiyon 

senaryoları 

Dikdörtgen Kanat 

Profil Şekli Hücum kenarı Vinj Firar kenarı Vinj Cμ 

Üçgen 0 85 0.075 

Ters Üçgen 85 0 0.075 

Sabit Hız 50 50 0.075 

Sinüs 0 85 0.1089 

Ters Sinüs 85 0 0.1089 

Sabit Hız 60 60 0.1089 

Sabit Hız 85 85 0.2179 
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Kaskat Türbin Kanadı 

Profil Şekli Hücum kenarı Vinj Firar kenarı Vinj Minj 

Üçgen 0 80 0.001 

Ters Üçgen 80 0 0.001 

Sabit Hız 40 40 0.001 

Sinüs 0 80 0.00125 

Ters Sinüs 80 0 0.00125 

Sabit Hız 50 50 0.00125 

Sabit Hız 80 80 0.002 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1. Düz Kanatta Uç Enjeksiyonunun Kanat Uç Girdaplarına Etkisi 

 

 Bu çalışmanın ilk aşamasında sabit hızlı, üçgen profilli ve sinüs profilli 

enjeksiyon senaryolarında Kiel probu, sabit sıcaklıklı tel anemometresi ve 

stereoskopik PIV ile ölçümler alınmıştır. Daha sonra enjeksiyon hızının, momentum 

katsayısının ve enjeksiyon profilinin etkilerini detaylı anlayabilmek için daha farklı 

senaryolar eklenerek Kiel probu ve sabit sıcaklıklı tel anemometresi ile ölçümler 

alınmıştır. İlk olarak sabit hızlı, üçgen profilli ve sinüs profilli enjeksiyon 

senaryolarındaki toplam basınç ve stereoskopik PIV ölçümleri karşılaştırılmıştır. 

 

3.1.1. Stereoskopik PIV Verilerinin Doğrulanması 

 

 PIV yönteminde bütün vektör bileşenlerini doğru olarak hesaplamak 

neredeyse olanaksızdır. Yapılması gereken ilk iş anlık vektör haritalarını inceleyip 

kullanılamayacak derecede olanları elemektir (bu çalışmada vektör haritalarının 

ortalama %17’si elenmiştir). Hatalı vektörleri belirlemek için ise son yıllarda çeşitli 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygını “median test” olarak anılan 

yöntemdir (Westerweel, 1994). Yöntem, sorgulanacak vektör için 3x3’lük komşuluk 

alanı (Şekil 24) kullanır.  
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Şekil 24. Vektör sorgulaması için 3x3’lük komşuluk alanı 

 

 Sorgulanacak vektörün dışında kalan 8 vektör sıralanır ve orta değer bulunur. 

Sorgulanan vektör ve bulunan orta değer arasındaki fark belli bir eşik değerinden 

yüksekse o vektör uygunsuz olarak tanımlanır. Bu yöntem daha sonra geliştirilerek, 

akış koşullarından bağımsız hale getirilmiştir (Westerweel, 2005). Kullanılan 

sorgulama denklemi aşağıdaki gibidir: 

 

         

 

Burada U0 sorgulanan vektör, Um komşuluk alandaki orta değerdir. Her komşu 

nokta için bir residüal değer hesaplanır (Ui-Um). Bu residüal değerleri ortası ise rm 

değerini verir.  ise PIV yöntemi için belirlenmiş gürültü değeridir ve sabittir. Bu 

boyutsuzlandırma ile vektör doğrulama yöntemi akış koşullarından bağımsız hale 

gelmiştir. Eğer sorgulanan vektör doğrulanmamışsa yerine yine aynı koşuluk alanının 

ortalama değeri kullanılarak geçerli bir vektör yerleştirilir. Bu çalışmada vektör 

doğrulaması kendi yazdığımız bir kodla yapılmıştır.  

 

Median test’in etkilerini anlayabilmek için Şekil 25’te ham vektör haritası ve 

median test uygulandıktan sonra elde edilen vektör haritası karşılaştırılmıştır. Bu 

şekildeki anlık vektör haritası üçgen profilli enjeksiyon senaryosu veri setinden 

seçilmiş olup, siyah yatay çizgi kanadın firar kenarını temsil etmektedir, koordinat 

sistemleri de kanat açıklığı ile boyutsuzlandırılmıştır. Median test akış içindeki vektör 

karakteristiğini değiştirmemekle birlikte, vektörlerin kendi içerisinde daha düzenli hale 

gelmesini sağlamaktadır. Median test uygulandıktan sonra akış karakteri daha 

düzgünleşmekte, akışın hangi yönde olduğu çıplak gözle daha kolay  

* 0
0
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Şekil 25. Üçgen profilli uç enjeksiyonunda (a) anlık ham vektör haritası ve (b) 

median test uygulandıktan sonra elde edilen anlık vektör haritası 

 

seçilebilmektedir. Bu işlem ortalama vektör haritasına da etki etmekte, ortalama 

değerlerin daha kabul edilebilir olmasını sağlamaktadır. 

 

Gerekli doğrulamalar ve elemelerin öncesi ve sonrasındaki örnek PIV verileri 

Şekil 26’te gösterilmiştir. Bu prosedür sonucu, yüksek hata içeren vektör alanları 

averaj hesaplarında kullanılmadığı için stress parametreleri ve averaj hız vektörleri 

hesabındaki gürültü seviyesi azaltılmıştır. Buna karşılık olarak istatistik 

hesaplarındaki vektör alanı sayısı azaldığı için averaj ve stress hesapları istatistiksel 

olarak bir miktar daha az yakınsamış sonuçları yansıtmaktadır. Tam istatistiksel 

yakınsama elde edebilmek için averaj hız alanları için 100, stress alanları için ise 

yaklaşık 1000 seviyesinde vektör alanı gerekmektedir (Uzol ve Camci, 2001). Bu 

çalışmadaki averaj hesaplarında 500 vektör alanı kullanılmıştır. 
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Şekil 26. Vektör eleme-doğrulama öncesi (sol) ve sonrasındaki (sağ) PIV 

verileri 

 

3.1.2. Kanat Ucu Girdabı Hareketi (Vortex Meandering) ve PIV Verilerinin 
Güncellenmesi 

 

 Kanat ucu girdabı hareketi rastgele oluşan bir harekettir. Sebep olarak rüzgar 

tüneli türbülans seviyesi, dış düzensizlikler, uç girdabı merkezindeki düzensizlikler 

olarak sunulabilir (Şekil 27). Devenport et al. (1996), uç girdabı hareketini 

gözlemlemiş ve buna sebep olan en etkili olayın rüzgar tüneli düzensizliği olduğunu 

belirlemiştir. 

 

Şekil 27. Kanat ucu girdabı düzensiz hareketi (Roy ve Leweke [36]). 
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Uç girdabı hareketi elde edilen verilerden temizlenmediği taktirde, 

gözlemlenen uç girdabı çapı olduğundan daha büyük gözükür. Aynı zamanda 

Reynolds Stres Tensör elemanları da daha düzensiz dağılır. Verilerde bu sorunu 

temizlemek için “yeniden merkezleme” yöntemi kullanılır (Heyes et al., 2004).  

 

 “Median test” yapılarak düzenlenen anlık vektör haritalarında girdap merkezini 

bulmak için maksimum girdap kuvvetinin koordinatları kullanılır. Koordinat sistemi 

girdap merkezi (0,0) olacak şekilde güncellenir. Her anlık vektör haritası için bu işlem 

yapıldıktan sonra ortalama değerler hesaplanır ve uç girdabı hareketi verilerden 

temizlemiş olur. Bu çalışmada uç girdabı hareketini verilerden temizleme işi kendi 

yazdığımız bir kod ile yapılmıştır. Veri temizleme işlemi yapılmadan önce ve 

yapıldıktan sonra elde edilen örnek sonuçlar Şekil 28’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 28. Uç girdabı hareketi dolayısıyla veri güncellenmesinden önceki (sol) ve 

sonraki (sağ) dağılım 

 

 Burada not edilmesi gereken en önemli noktalardan biri uç girdabı 

hareketinden dolayı gözlemlenebilen alanın daralmasıdır. Bir diğer konu ise eş hız 

eğrileri oval şekilden yuvarlak şekle doğru değişmiştir. Bu da uç girdabı hareketinin 

veriler üzerindeki etkisi olarak tanımlanabilir. 
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3.1.3. Toplam Basınç ve Üç-Boyutlu PIV Sonuçlarının Karşılaştırılması 

 

 PIV verilerinin analizi için Dantec firmasının kendi ürettiği yazılımı 

kullanılmamıştır. Ham vektör haritaları programdan alındıktan sonra, ortalama 

değerlerin, türbülans kinetik enerjilerinin, girdap kuvvetlerinin hesaplanması için 

FORTRAN programlama dilinde PIV analiz kodu yazılmıştır. Bu kod ölçümler 

sırasında alınan anlık hız vektörlerini girdi olarak kabul edip, ortalama hız değerlerini, 

Reynolds Stres tensör elemanlarını ve düzleme dik girdap kuvveti değerlerini de 

hesaplamaktadır. Bu çalışma sırasınca sunulan bütün dağılımlarda koordinat sistemi 

merkezi, yani (0,0) noktası kanat firar kenarı ve kanat ucunun kesiştiği noktayı temsil 

etmektedir. Dağılımlarda görülen yatay çizgi ise kanadın firar kenarını temsil 

etmektedir. Grafikteki eksenler ise kanadın genişliği olan 0.3 m ile 

boyutsuzlandırılmıştır. 

 

 Bir girdabın merkezini anlayabilmek için toplam basıncın en düşük olduğu 

nokta ya da girdap şiddetinin en yüksek olduğu nokta bulunmalıdır. Şekil 29’den 

görülebileceği üzere toplam basınç dağılımları ve girdap kuvveti dağılımları, uç 

girdabı merkezi anlamında birbiri ile uyumludur. Dağılımlar incelendiğinde, girdap 

merkezinin enjeksiyon momentum katsayısı arttıkça kanadın ucundan sağa ve yukarı 

doğru uzaklaştığı görülebilir. Göze çarpan bir başka sonuç ise girdap şiddeti 

dağılımlarında, uç girdabı haricinde, bu girdaba ters yönde başka bir girdabın 

oluşmasıdır. Fiziksel olarak jet akışlarda birbirine ters olarak iki girdap oluşur. Bu iki 

girdap kanat ucu girdabıyla birleşince ortaya böyle bir sonuç çıkmaktadır (sabit hızlı 

enjeksiyon senaryosunda da ters yöndeki girdap bulunmaktadır, ancak gözlemlenen 

alanın darlığında bu girdap dağılımlara yansımamıştır).  
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Şekil 29. Dört farklı enjeksiyon senaryosu için toplam basınç (sol sütun), 

düzlem içi hız şiddeti (orta sütun) ve girdap kuvveti (sağ sütun) dağılımları 

 

 Uç enjeksiyonu yönteminin kanat uç girdabı büyüklüklerini daha iyi 

inceleyebilmek için uç girdabı merkezinden geçen yatay bir çizgide dikey yöndeki hız 

bileşenleri incelenmiştir. Şekil 30’da bu dağılımlar görülebilir. Dikey hızın en yüksek 

ya da en düşük olduğu nokta kullanılarak girdap çapı belirlenebilir. Şekilden 

görülebileceği gibi enjeksiyon momentum katsayısı arttıkça girdap boyutu da 

büyümektedir. Ancak üçgen ve sinüs profili arasında fark gözlemlenmemektedir. 
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Şekil 30. Girdap merkezlerinden geçen yatay çizgideki dikey hız bileşenlerinin 

dağılımı 

 

Şekil 31’da girdap merkezlerinin konumları ve hareket alanları (meandering) 

gösterilmiştir. Bu şekilden daha net anlaşılacağı gibi enjeksiyon momentum katsayısı 

arttıkça, girdap merkezi kanat ucundan uzaklaşmaktadır. Aynı zamanda, 

enjeksiyonsuz koşul,  Heyes & Smith (2004)’in çalışmasıyla uyumluluk 

göstermektedir.  
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Şekil 31. Girdap merkezlerinin konumu 

 

 Kanat uç girdaplarının kuvveti ve indüklenmiş sürtünme katsayısı arasında 

güçlü bir bağ bulunmaktadır. İndüklenmiş sürtünme katsayısının en güçlü kaynağı uç 

girdaplarıdır. Aynı zamanda, indüklenmiş sürtünme kuvveti, kaldırma kuvveti 

katsayısının karesi ile doğru orantılıdır. Buradan uç girdabı kuvveti arttıkça kaldırma 

kuvveti artar kanısına ulaşılabilir. Girdap kuvveti dağılımları kullanılarak bu dört 

senaryo için sirkülasyon değerleri hesaplanmıştır. Bu çalışmanın kapsamı içinde uç 

enjeksiyonunun kaldırma kuvvetine etkisinin doğrudan ölçümü bulunmamaktadır. 

Ancak hesaplanan sirkülasyonlar, uç enjeksiyonunun kaldırma kuvveti üzerindeki 

etkisi için yol gösterici olabilir. Şekil 32’de elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. Uç 

enjeksiyonu yapmak, sirkülasyon değerini arttırmaktadır. Üçgen profilli enjeksiyonda 

sirkülasyon, enjeksiyonsuz koşula göre %80 artmaktadır. Bu dağılıma bakıldığında 

en verimli enjeksiyon yönteminin sabit hızlı enjeksiyon olduğu düşünülebilir, ancak 

unutulmamalıdır ki sabit hızlı senaryoda sirkülasyon hesaplanırken, uç girdabına zıt 

yönde oluşan girdap alan içine alınamamıştır. Bu da sirkülasyonun olduğundan daha 

büyük hesaplanmasına etki etmiştir. 
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Şekil 32. Dört farklı enjeksiyon senaryosunda sirkülasyon değerleri 

 

3.1.4. Enjeksiyon Momentum Katsayısının Etkisi 

 

 Enjeksiyon momentum katsayısının kanat ucu girdabı üzerindeki etkisi sabit 

hızlı enjeksiyon senaryosu için incelenmiştir. Daha önce incelenmiş olan sabit hızlı 

85 m/s enjeksiyon hızına sahip senaryonun yanında yine sabit hızlı enjeksiyon hızı 

60 m/s ve 50 m/s olan iki enjeksiyon senaryosu daha denenmiştir. Bu üç senaryonun 

enjeksiyon momentum katsayıları sırasıyla 0.21789, 0.10857 ve 0.0754’tür. Ölçümler 

kanadın 1 veter boyu arkasında, akışa dik düzlemde yapılmıştır. Düzleme dik hız 

bileşeni ve türbülans değerleri sabit sıcaklıklı tel anemometresi kullanılarak, toplam 

basınç değerleri de Kiel probu kullanılarak elde edilmiştir. Şekil 33’de, elde edilen 

dağılımlar gösterilmiştir. 
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Şekil 33. Üç farklı enjeksiyon momentum katsayısına sahip sabit hızlı 

enjeksiyon senaryosunda düzleme dik hız bileşeni (sol sütun), türbülans (orta 

sütun) ve toplam basınç (sağ sütun) dağılımları 

 

Şekil 33’de düzleme dik hız bileşenleri incelendiğinde, enjeksiyon momentum 

katsayısı azaldıkça, enjeksiyonun akış üzerindeki dağıtma etkisinin azaldığını 

söyleyebiliriz. Özellikle 0<z/b<0.1 aralığındaki hız dağılımı enjeksyon momentum 

katsayısı azaldıkça, enjeksiyondan daha az etkilenmektedir. Enjeksiyon momentum 

katsayısının artması, kanat ucu girdabının büyüklüğünü de arttırmaktadır. Yine gözle 

görülür biçimde kanat ucu girdabı kanat ucundan uzaklaşmakta ve yukarı doğru 
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hareket etmektedir. Ancak enjeksiyon momentum katsayısı, türbülans ve toplam 

basınç dağılımlarına bakıldığında, her zaman aynı etkiyi göstermemektedir. 

Momentum katsayısı arttıkça türbülans değerleri artmamaktadır, tam tersine en 

yüksek türbülans değerleri enjeksiyon hızı 60 m/s iken (enjeksiyon momentum 

katsayısı 0.10857 iken) görülmektedir. Yine toplam basınç kaybı en fazla enjeksiyon 

hızı 50 m/s iken gözlemlenmektedir. 

 

Momentum katsayısının etkisini farklı bir yoldan incelemek için her koşulda 

kanat ucu girdap merkezi belirlenmiş ve bu merkezden geçen yatay bir çizgi boyunca 

türbülans ve toplam basınç değerlerinin profilleri çıkarılmıştır. Bu profiller Şekil 34’te 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 34. Kanat ucu girdap merkezlerinden geçen yatay çizgideki türbülans 

(sol) ve toplam basınç (sağ) profilleri 

 

Girdap merkezinden geçen yatay çizgideki türbülans profillerine bakıldığı 

zaman, enjeksiyon momentum katsayısının artmasıyla, girdap merkezinin sağa 

kaydığı, aynı zamanda girdap çapının da büyüdüğü gözlemlenmektedir. Toplam 

basınç profilleri de bu gözlemleri doğrular nitelikletidr. Enjeksiyon momentum 

katsayısının artması, girdap merkezinde toplam basınç kaybını azaltmakta ve girdap 

merkezini kanattan uzağa doğru hareket ettirmektedir. 
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3.1.5. Enjeksiyon Hızının Etkisi 

 

Enjeksiyon hızının etkisinin incelenebilmesi için aynı enjeksiyon momentum 

katsayısında ve aynı dalga profilinde iki enjeksiyon senaryosu kullanılmıştır. Bu 

koşullar altında 60 m/s sabit hızlı enjeksiyon (10 adet enjeksiyon deliği de açıktır) ve 

5 delik kullanılarak 85 m/s sabit hızlı enjeksiyon senaryoları kullanılmıştır. Elde edilen 

dağılımlar Şekil 35’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 35. Aynı enjeksiyon momentum katsayısında ve farklı enjeksiyon 

hızlarında düzleme dik hız bileşeni (sol sütun), türbülans (orta sütun) ve toplam 

basınç (sağ sütun) dağılımları 

 

Enjeksiyon hızı düzleme dik hız bileşeni dağılımlarında farklılığa neden 

olmaktadır. Özellikle -0.1<z/b<-0.05 ve 0<z/b<0.1 aralığında hız vektörlerinin 

büyüklüğü enjeksiyon hızı arttıkça azalmaktadır. Enjeksiyon hızı türbülans 

değerlerinde gözle görülür bir değişikliğe neden olmasa da, enjeksiyon hızı daha 

fazla iken kanat ucu girdabının kanat iz bölgesinden ayrılmadığı gözlemlenmektedir. 

Toplam basınç dağılımlarına bakıldığı zaman, enjeksiyon hızı azaldıkça, kanat iz 

bölgesinin az da olsa kalınlaştığı görülebilir. Yine kanat ucu girdabının iz bölgesinden 

kopmaması durumu toplam basınç dağılımlarında da görülebilir. Ancak enjeksiyon 

hızı, türbülans değerlerinde olduğu gibi toplam basınç değerlerinde de elle tutulur bir 

değişikliğe neden olmamaktadır. 
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Yine enjeksiyon hızının etkisini daha iyi inceleyebilmek için girdap 

merkezlerinden geçen yatay bir çizgi boyunca türbülans ve toplkam basınç profilleri 

çıkarılmıştır. Bu profiller Şekil 36’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 36. Kanat ucu girdap merkezlerinden geçen yatay çizgideki türbülans 

(sol) ve toplam basınç (sağ) profilleri 

 

Şekil 36’te görülebileceği gibi enjeksiyon hızı, girdap merkezinde, hem 

türbülans değerlerinde hem de toplam basınç değerlerinde büyük bir farka sebep 

olmamaktadır. Profiller birebir aynı olmasa da, genel davranışları aynıdır. Bu da 

enjeksiyon hızının kanat ucu girdabı kontrolü üzerinde bir değişken olmadığını 

gösterir. 

 

3.1.6. Enjeksiyon Dalga Şeklinin Etkisi 

 

 Raporun önceki bölümlerinde enjeksiyon momentum katsayısının kanat ucu 

girdabı üzerinde farklı etkiler ortaya çıkardığı görülmüştür. Enjeksiyon hızı ise, aynı 

enjeksiyon momentum katsayısında, uç girdabı üzerinde büyük bir farklılık 

yaratmamaktadır. En son incelenecek değişken ise enjeksiyon dalga şeklidir. Bu 

etkiyi incelebilmek için aynı enjeksiyon katsayısında farklı enjeksiyon dalga şekilleri 

kullanılmıştır. Bu çalışma iki farklı enjeksiyon momentum katsayısında yapılmıştır. İlk 

olarak enjeksiyon momentum katsayısı 0.075 olan üçgen dalgası, 50 m/s sabit hızlı 

ve ters üçgen dalgası profilli enjeksiyon senaryoları kullanılmıştır. İkinci grup ise 

momentum katsayısı 0.1089 olan sinüs dalgası, 60 m/s sabit hızlı ve ters sinüs 
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dalgası profilli enjeksiyon senaryolarından oluşmaktadır. Bu iki ayrı grup incelenerek 

enjeksiyon dalga şeklinin etkisi incelenmiştir. Bahsedilen enjeksiyon senaryolarının 

enjeksiyon hızı grafikleri Şekil  37’da gösterilmiştir. Enjeksiyon katsayısı 0.075 iken 

üçgen ve ters üçgen dalgası profili ve 50 m/s sabit hızlı enjeksiyon koşullarında, 

düzleme dik hız bileşeni, türbülans ve toplam basınç dağılımları Şekil 38’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 37. Enjeksiyon momentum katsayısı 0.075 (sol) ve 0.1089 (sağ) 

olduğunda, farklı enjeksiyon dalga profilleri 
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Şekil 38. Enjeksiyon momentum katsayısı 0.075 iken üçgen dalgası, 50 m/s 

sabit hızlı ve ters üçgen dalgası profilli enjeksiyon koşullarında düzleme dik hız 

bileşeni (sol sütun), türbülans (orta sütun) ve toplam basınç (sağ sütun) 

dağılımları 

 

Şekil 38’de düzleme dik hız bileşeni dağılımlarına bakıldığında, enjeksiyon 

dalgası profilinin gözle görülür bi değişikliğe neden olduğu gözlemlenebilir. Üçgen 

profilinden, ters üçgen profiline doğru hareket ettikçe özellikle 0<z/b<0.1 aralığındaki 

hız vektörlerinin büyüklüğünde azalma görülmektedir. Bu da enjeksiyon dalgasının 

kanat ucu girdap yapısı üzerinde farklı etkileri olduğunu gösterir. Türbülans 

dağılılımlarına bakıldığında enjeksiyon dalgası profili türbülans değerlerinde de 

değişime neden olmaktadır. Üçgen dalgası profilinden 50 m/s sabit hızlı enjeksiyona 

geçerken kanat ucu girdabının büyüklüğü azalmaktadır. Ters üçgen profilli 

enjeksiyon ise kanat ucu girdabı üzerinde diğer iki senaryo gibi etki 

göstermemektedir. Toplam basınç dağılımlarına da bakıldığı zaman, kanat ucu 

girdabının ters üçgen dalgası profilli enjeksiyonda yukarı aşağı yönde bir salınım 
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yaptığı düşünülebilir. Üçgen dalgası profili ve 50 m/s sabit hızlı enjeksiyon 

senaryolarında, girdap özündeki toplam basınç değerlerinde pek bir farklılık olmasa 

da, kanat iz bölgesinin üçgen dalgasi profilli enjeksiyonda daha kalın olduğu 

gözlemlenebilir. 

 

Enjeksiyon dalga profilinin etkisi farklı bir yoldan anlayabilmek için kanat uç 

girdap merkezlerinden geçen yatay bir çizgi boyunca türbülans ve toplam basınç 

profilleri çıkarılmıştır. Bu profiller Şekil 39’de gösterilmiştir. Kanat uç girdap 

merkezleri toplam basınç kaybının en fazla olduğu yer göz önüne alınarak 

belirlendiği için ters üçgen dalgasi profilli enjeksiyon senaryosunda girdap merkezi 

belirlenememiş ve türbülans ve toplam basınç profilleri Şekil 9’da gösterilmemiştir. 

 

Şekil 39. Enjeksiyon momentum katsayısı 0.075 iken üçgen dalgasi profilli ve 

50 m/s sabit hızlı enjeksiyon senaryolarında kanat uç girdap merkezleriden 

geçen yatay çizgide türbülans (sol) ve toplam basınç (sağ) profilleri 

 

Şekil 39’de görülebileceği gibi, 50 m/s sabit hızlı enjeksiyon hem türbülans 

hem de toplam basınç kaybı değerlerini üçgen profile göre arttırmaktadır. Girdap 

çaplarında çok büyük bir farklılık olmasa da, üçgen dalgası profilli enjeksiyonda 

girdap merkezi daha sağda yer almaktadır. 

 

Şekil 40’da enjeksiyon momentum katsayısı 0.1089 iken üç farklı enjeksiyon 

senaryosunda düzleme dik hız bileşeni, türbülans ve toplam basınç dağılımları 

gösterilmiştir. Bu grupta sinüs dalgası profilli, 60 m/s sabit hızlı ve ters sinüs dalgası 

profilli enjeksiyon senaryoları yer almaktadır. Düzleme dik hız bileşeni dağılımlarına 
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bakıldığında enjeksiyon dalgası profilinin büyük farklılıklar doğurduğu görülmektedir. 

Türbülans dağılımlarına bakıldığı zaman sinüs dalgası profilli ve 60 m/s sabit hızlı 

enjeksiyon senaryolarında kanat ucu girdabının büyüklüğünün değişmediği 

gözlemlenmektedir. Ancak girdap özündeki türbülans değerleri sabit hızlı koşulda 

daha az seviyelerdedir. Yine toplam basınç dağılımlarında girdap büyüklüğü olarak 

bir fark görülmezken, sinüs dalgası profilli enjeksiyonda, girdap öz bölgesinde toplam 

basınç kaybı daha fazla olmaktadır. Ters sinüs dalgası profili, ters üçgen dalgası 

profilinde olduğu gibi daha etkisiz kalırken yine yukarıdan aşağıya doğru bir salınım 

yaratmaktadır. 

 

Şekil 40. Enjeksiyon momentum katsayısı 0.1089 iken sinüs dalgası profilli, 60 

m/s sabit hızlı ve ters üçgen dalgası profilli enjeksiyon koşullarında düzleme 

dik hız bileşeni (sol sütun), türbülans (orta sütun) ve toplam basınç (sağ sütun) 

dağılımları 
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Yine dalga profilinin, girdap merkezi üzerindeki etkisini incelemek için girdap 

merkezleri üzerinden geçen yatay çizgide türbülans ve toplam basınç profilleri 

çıkarılmıştır. Bu profiller Şekil 41’ta gösterilmiştir. Ters üçgen dalga profilinde olduğu 

gibi ters sinüs dalgası profilinde de girdap merkezi belirlenememiş, türbülans ve 

toplam basınç profilleri çıkarılmamıştır. 

 

Şekil 41. Enjeksiyon momentum katsayısı 0.1089 iken sinüs dalgası profilli ve 

60 m/s sabit hızlı enjeksiyon koşullarında, girdap merkezinden geçen yatay 

çizgide türbülans (sol) ve toplam basınç (sağ) profilleri 

 

Enjeksiyon momentum katsayısı 0.075 olan durumun tam tersine bu katsayı 

0.1089 iken, sinüs dalgası porfilli enjeksiyon, 60 m/s sabit hızlı enjeksiyona göre 

daha fazla türbülansa ve toplam basınç kaybına neden olmaktadır. Ancak kanat ucu 

girdap çaplarında bir farklılık olmamaktadır. 

 

3.1.7. Enjeksiyon için harcanan enerji ve elde edilen etki 

 

Denenen enjeksiyon sisteminin ne kadar verimli olabileceği, farklı enjeksiyon 

yöntemlerinin harcadığı güç miktarları ile bunlara denk gelen sirkülasyon değişiklikleri 

incelenerek öngörülmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3'te verilmektedir. 

En uç iki durum olan enjeksiyonsuz ve sabit (üniform) enjeksiyon karşılaştırıldığında, 

sabit hız durumunda yaklaşık (minimum) 17 W'lık bir enerji harcanarak sirkülasyonun 

iki katından fazla artırılabileceği gözlemlenmektedir. Daha ilginç olanı, uygun 

enjeksiyon dalga formu seçildiği takdirde çok daha az enerji harcayarak 

sirkülasyonda hemen hemen aynı etkinin sağlanabileceğidir. Örneğin üçgen profilli 
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enjeksiyon sabit (üniform) enjeksiyonun üçte birinden daha az enerji harcamasına 

rağmen sirkülasyon artışı açısından hemen hemen aynı seviyeleri yakalamaktadır. 

Sirkülasyonun artması direkt olarak kanadın kaldırma kuvvet kapasitesinin 

artacağına da bir işarettir. Uygulama açısından düşünüldüğünde ise insanlı/insansız 

uçak kanatları, helikopterler ve rüzgar türbinleri açısından bu sistemlerdeki mevcut 

enerji kapasitesinin az bir kısmını enjeksiyon için kullanarak sistem 

performanslarında önemli artışların sağlanabileceği öngörülmektedir. Burada en 

zorlayıcı sistemler doğal olarak enerji kapasiteleri zaten çok düşük olan insansız 

sistemler (uçak/helikopter) olacaktır.  

 

Tablo 3. Farklı senaryolar için harcanan güç ve sirkülasyon üzerine etkisi 

  Momentum Kats. Harcanan Güç (W) Sirkülasyon Ortalama Basınç 
Kaybı 

Enjeksiyonsuz 0 0 0.0133 0.985 

Üçgen Profilli 0.07667 4.7 0.0247 0.981 

Sinüs Profilli 0.1086 7.4 0.0182 0.976 

85 m/s Sabit 
Hız 

0.2179 17.0 0.0289 0.987 

 

3.2. Kaskat Deney Düzeneğinde Uç Enjeksiyonunun Uç Sızıntılarına Etkisinin 
İncelenmesi 

 

Kaskat test düzeneği için toplam basınç ölçümleri kanadın 0.5 eksenel veter 

boyu arkasında Kiel probu ile yapılmıştır. Düzleme bakış açısı ve koordinat 

sisteminin merkezlendirilmesi Şekil 21’te gösterilmişti. Toplam basınç ölçümlerinden 

daha anlamlı bulgular elde edebilmek için “Toplam basınç kayıp katsayısı” adı verilen 

yeni bir parametre tanımnlanmıştır. Bu parametrenin denklemi aşağıda verilmiştir. 

 

2
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P

i

P P
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Yukarıdaki denklemde P1 noktasal ölçülen toplam basıncı, Pi giriş toplam 

basıncını, Ui ise giriş hız büyüklüğünü ifade etmektedir. Yine akış koşullarını daha iyi 

yorumlayabilmek adına “Geçit ortalamalı toplam basınç kayıp katsayısı” adı verilen 

yeni bir parametre daha tanımlanmıştır. Bu parametrenin denklemi aşağıda 

verilmiştir. 
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Bu denklemde 
,l p

P  simgesi geçit ortalamalı toplam basıncı ifade etmektedir. 

Bu değer kanat geçiti boyunca ölçülen toplam basınçların ortalaması alınarak 

hesaplanmıştır. 

 

3.2.1. Kaskat Test Kesidi Giriş-Çıkış Koşulları 

 

Bu proje kapsamında üretilen test kesidinin giriş akış özellikleri daha önce 

Şekil 11’de verilmişti. Bilindiği gibi kaskat deney düzeneklerinin kullanılmasındaki 

amaç, döner bir test düzeneği hazırlamadan, döner makinaları olabildiğince gerçeğe 

yakın modelleyebilmektir. Bu modellemeyi doğrulayabilecek en önemli değişken ise 

kanat iz bölgelerinde akışın periyodikliğini incelemektir. Bu çalışma sırasında iz 

bölgesi akış periyodikliği kanat açıklığınin ortasında yol gösterici levhalar olmadan ve 

yol gösterici levhalar takıldıktan sonra ölçülmüştür. Elde edilen dağılımlar Şekil 42’de 

gösterilmiştir. Yol gösterici levhalar sisteme dahil değilken akış periyodikliği tam 

olarak sağlanamamıştır. Her kanadın iz bölgesindeki minimum toplam basınç 

değerleri farklılık göstermektedir. Yol gösterici plakalar sisteme monte edildiğinde, 

akış periyodikliği düzelmiş, bir tam periyot ve kanatlar arasındaki uzaklık birbiriyle 

uyumlu hale gelmiştir (12.8 cm). aynı zamanda kanat iz bölgeleri de birbiriyle yakınlık 

göstermektedir. 
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Şekil 42. Kanat iz bölgelerinde ölçülen akış periyodikliği 

3.2.2. Enjeksiyonsuz Koşullarda Toplam Basınç Ölçümleri 

 

Enjeksiyonsuz koşulda akış fiziğinin daha iyi anlaşılabilmesi için diğer toplam 

basınç ölçümlerine göre daha büyük bir gözlem alanı kullanılmıştır. Gözlem alanının 

büyüklüğü 33 x 15 cm
2
 olup %50-%100 kanat genişiliğini kapsamakta ve iki geçit 

bölgesini de içine almaktadır. Enjeksiyonsuz koşullarda elde edilen sonuçlar Şekil 

43’de gösterilmiştir. Bu dağılımda “b” kanat genişliğini ifade etmekte x=0 koordinatı 

ise kanat firar kenarının akış yönü boyunca oluşan izdüşümünü temsil etmektedir. 

 

Şekil 43’den elde edilecek ilk sonuç akışın periyodik olduğudur. Ancak test 

kanadının iz bölgesi komşu kanatların iz bölgesine oranla daha kalındır. Bunun 

sebebi olarak test kanadının üretim malzemesinin farklı olması olarak görülmektedir. 

%90 kanat açıklığı ve yukarısında toplam basınç kaybı bulunan bir alan göze 

çarpmaktadır. Bu akış bölgesi “LV” olarak gösterilmiş olup bu bölge uç sızıntı 

girdaplarının etkisi altındadır. Raporun giriş kısmında açıklandığı gibi uç sızıntı 

girdapları kanadın emme yüzeyi tarafına doğru hareket etmektedir. %60-%90 kanat 

açıklığı aralığında yine toplam basınç kaybı bulunan bir akış bölgesi 

gözlemlenmektedir. Bu bölge “PV” olarak gösterilmiş olup geçit girdaplarının 

etkisindedir. Yine raporun giriş kısmında açıklandığı gibi uç sızıntı girdapları ve geçit 

girdapları birbiri ile etkileşim halindedir. 
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Test kanadının geçit bölgesi kesik çizgilerle gösterilmiş olup test kanadının 

basınç yüzeyinden başlayıp komşu kanadın basınç yüzeyine kadar devam 

etmektedir. Bu alan geçit ortalamalı toplam basınç kayıp katsayısı hesaplamalarında 

kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 43. Enjeksiyonsuz koşulda kanat sütununun 0.5 eksenel veter boyu 

arkasında elde edilen toplam basınç kayıp katsayısı dağılımları 

 

3.2.2. Enjeksiyon Debisinin Etkisi 

 

Enjeksiyon debisinin etkisinin incelenebilmesi için sabit hızlı senaryoda 3 farklı 

enjeksiyon hızında deneyler yapılmıştır. Elde edilen toplam basınç dağılımları Şekil 

44’te gösterilmiştir (sağ tarafta kalan iz bölgesi test kanadına aittir). Görülebileceği 

gibi enjeksiyon yapmak kaskat kanadı uç girdabındaki toplam basınç kaybını 

azalmaktadır. %90 kanat açıklığı ve yukarısında, yani uç sızıntısının etkin olduğu 

yerlerde, toplam basınç kaybı bölgesi kaskat duvarına doğru yaklaşmaktadır. Yine uç 

girdabının boyunun küçüldüğü gözlemlenmiştir. İki kanat arasındaki geçiş 
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bölgesindeki akışta ise toplam basınç kaybı enjeksiyon debisi arttıkça artmaktadır. 

Ancak enjeksiyon debisi arttıkça toplam basınç kaybı azalmamakta, en az basınç 

kaybı 40 m/s sabit hızlı enjeksiyon senaryosunda görülmektedir. Buna sebep olarak, 

blokaj etkisinin artması olarak gösterilebilir. Uç enjeksiyonundan yalnızca enjeksiyon 

yapılan kanat değil, komşu kanatlar da etkilenmektedir. Sol taraftaki iz bölgesinde 

görülebileceği gibi, enjeksiyon yapılmayan kanada ait uç girdabı büyüklüğü, 

enjeksiyon debisi arttıkça azalmaktadır. 

 

%90 kanat açıklığı aşağısında yer alan ve geçit girdabı etkisinde bulunan 

bölgede de değişimler gözlemlenmiştir. Uç enjeksiyonu uç sızıntı girdabı ve geçit 

girdabı arasındaki etkileşimi azaltmaktadır. Minj=0.001 ve Minj=0.00125 enjeksiyon 

senaryolarındaki dağılımlara bakıldığında geçit girdabi içindeki toplam basınç kaybı 

artmıştır. Minj=0.002 enjeksiyon senaryosunda ise girdap içindeki toplam basınç 

kaybı azalmaktadır. 

 

Şekil 45’te toplam basınç kayıp katsayılarının %95 ve %85 kanat açıklığındaki 

dağılımları gösterilmiştir. Bu dağılımlar Şekil 44’deki toplam basınç kayıp katsayısı 

dağılımlarından elde edilmiştir. %95 (Şekil 45. (a)) kanat açıklığı bölgesinde uç 

enjeksiyonunun uç sızıntı girdabı içindeki toplam basınç kaybını azalttığı 

görülebilmektedir.ancak enjeksiyon hızlarını arttırmak toplam basınç kaybını 

azaltmamakta, sadece uç sızıntı girdabının büyüklüğüne etki etmektedir. Komşu 

kanadın uç sızıntı girdabı da uç enjeksiyonundan etkilenmekte, ancak bu etki test 

kanadındaki kadar büyük olmamaktadır. Enjeksiyon hızı arttıkça komşu kanadın 

yarattığı uç sızıntı girdabı içindeki toplam basınç kaybı azalmaktadır. 

 

%85 kanat açıklığı bölgesinde, yani geçit girdapları etkisi altında olan bölgede, 

komşu kanadın geçit girdabı uç enjeksiyonundan etkilenmemektedir (Şekil 45. (b)). 

Test kanadının geçit girdabı içindeki toplam basınç kaybı  Minj=0.001 ve Minj=0.00125 

senaryolarında artmaktadır. Aynı zamanda geçit girdabı kanadın emme yüzeyinden 

de uzaklaşmaktadır. Minj=0.002 enjeksiyon senaryosunda ise geçit girdabı 

içerisindeki toplam basınç kaybı az da olsa azalmaktadır. 
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Şekil 44. (a) Enjeksiyonsuz, (b) Minj=0.001, (c) Minj=0.00125, (d) Minj=0.002 

koşullarında toplam basınç dağılımları 
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Şekil 45. %95 (a) ve %85 (b) kanat açıklığı bölgeleinde toplam basınç ayıp 

katsayısı dağılımları 

 

 Şekil 46’te test kanadı için tanımlanan geçit bölgesindeki ortalama topam 

basınç kayıp katsayısı dağılımları gösterilmiştir. %90 kanat açıklığı ve üzerindeki 

bölgelerde uç enjeksiyonu toplam basınç kaybını azaltmaktadır. Ancak daha önce de 

bahsedildiği gibi uç enjeksiyonun kuvvetinin artması toplam basınç kayıplarının 

azalmasını doğru orantıda etkilememektedir. %90 kanat açıklığı ve aşağısındaki 
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bölgelerde enjeksiyon olumlu yönde etki etmemekte, sadece Minj=0.002 

senaryosunda toplam basınç kaybı azalmaktadır. 

 
Şekil 46. Farklı enjeksiyon debilerinde geçit ortalamalı toplam basınç kayıp 

katsayısı dağılımları 

 

 Şekil 47’da PIV düzeneği ile elde edilen düzlem içi hız şiddeti dağılımları 

gösterilmiştir. Hız şiddeti dağılımlarına bakıldığında uç enjeksiyonu %50 kanat 

açıklığı bölgesinde akışa etki etmemektedir. Yine %75 kanat açıklığınde gözle 

görülür bir fark bulunmamaktadır. %85 kanat açıklığı bölgesinde Minj=0.001 ve 

Minj=0.002 enjeksiyon senaryoları kanat arkasındaki iz bölgesini küçültmekte ancak 

Minj=0.00125 enjeksiyon senaryosu tersi etki yaratmakta, iz bölgesini 

kalınlaştırmaktadır. %95 kanat açıklığı bölgesinde uç enjeksiyonunun kanat iz 

bölgesini küçülttüğü açıkça görülebilmektedir. Toplam basınç ölçümlerinde elde 

edildiği gibi, enjeksiyon kuvveti arttıkça kanat iz bölgesi küçülmemektedir. Yine %95 

kanat açıklığı bölgesinde komşu kanadın iz bölgesinin de uç enjeksiyonundan 

etkilendiği, enjeksiyon kuvveti arttıkça iz bölgesinin daraldığı gözlemlenmektedir. 

 

 Şekil 48’te girdap kuvveti dağılımları gösterilmiştir. %50 ve %75 kanat açıklığı 

bölgesinde uç enjeksiyonu akışı etkin bir derecede etkilememektedir. %85 kanat 

açıklığınde uç enjeksiyonu girdap çaplarını küçültmektedir. Yine geçit girdabı-test 

kanadı etkileşimi enjeksiyon kuvveti arttıkça azalmaktadır. %95 kanat açıklığı 
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bölgesinde enjeksiyonun hem test kanadı uç girdabını hem de komşu kanadın uç 

girdabını olumlu yönde etkilediği gözlemlenebilir. Test kanadı uç sızıntı girdabı 

içerisindeki girdap kuvvetleri enjeksiyon yapıldığında azalmaktadır. Yine komşu 

kanatta uç sızıntı girdabı etkisiyle oluşan iz bölgesinin enjeksiyon varlığında daha 

çabuk sönümlendiği gözlemlenebilir. 

 

 

 
Şekil 47. Farklı enjeksiyon debilerinde düzlem içi hız şiddeti (a) %50, (b) %75, 

(c) %85, (d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah bölge kanadı 

temsil etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur. 
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Şekil 48. Farklı enjeksiyon debilerinde girdap kuvveti (a) %50, (b) %75, (c) %85, 

(d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah bölge kanadı temsil 

etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur. 
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Şekil 49. Farklı enjeksiyon debilerinde türbülans kinetik enerji dağılımları (a) 

%50, (b) %75, (c) %85, (d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah 

bölge kanadı temsil etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur. 
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Şekil 50. Farklı enjeksiyon debilerinde Reynolds Stress dağılımları (a) %50, (b) 

%75, (c) %85, (d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah bölge kanadı 

temsil etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur. 
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Şekil 49’de ise farklı enjeksiyon debilerinde türbülans kinetik enerji dağılımları 

gösterilmiştir. Uç enjeksiyonu %50, %%75 ve %85 kanat açıklığı bölgelerinde elde 

edilen türbülans değerlerini etkilememektedir. %95 kanat açıklığınde ise uç sızıntı 

girdabı içerisindeki türbülans seviyeleri enjeksiyon etkisinde azalmaktadır. Uç girdabı 

büyüklüğü de enjeksiyon etkisiyle küçülmektedir. Yine uç girdabının kanadın emme 

yüzeyine yaklaştığı gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 50’de Reynolds stres dağılımları gösterilmiştir. %50 kanat açıklığınde 

akışta gözle görülür bir değişim gözlemlenmemektedir. %75 kanat açıklığınde 

Minj=0.001 ve Minj=0.00125 enjeksiyon senaryolarında stres değerleri azalmakta 

ancak Minj=0.002 enjeksiyon senaryosunda Reynolds stres değerleri enjeksiyonsuz 

akışa göre artmaktadır. %85 kanat açıklığınde Minj=0.001 ve Minj=0.00125 enjeksiyon 

senaryoları Reynolds stres değerlerine olumsuz etki etmekte ve arttırmaktadır. 

Minj=0.002 senaryosunda ise enjeksiyonsuz akışa oranla az da olsa bir azalma 

mevcuttur. %95 kanat açıklığınde ise uç enjeksiyonunun hem kanat iz bölgesini hem 

de uç sızıntı girdap büyüklüğünü küçülttüğü söylenebilir. 

3.2.3. Enjeksiyon Dalga Şeklinin Etkisi 

 

Enjeksiyon dalga etkisinin incelenebilmesi için dikdörtgen kanatta olduğu gibi 

aynı enjeksiyon debisine sahip üç farklı senaryo karşılaştırılmıştır. İlk olarak 

Minj=0.001 enjeksiyon debisinde üçgen, ters üçgen ve 40 m/s sabit hızlı senaryolar 

karşılaştırılmıştır. Şekil 51’de toplam basınç kayıp katsayısı dağılımları görülebilir. 

Elde edilecek ilk sonuç üçgen enjeksiyonunun ters üçgen ve sabit hızlı enjeksiyona 

göre daha az etkili olduğudur. Elde edilen en yüksek toplam basınç kaybı azalması 

ters üçgen senaryosunda görülmektedir. %90 kanat açıklığı üzerinde ters üçgen ve 

sabit hızlı enjeksiyon benzer etkilere sahipken, %90 kanat açıklığı aşağısında ters 

üçgen enjeksiyonunun daha fazla toplam basınç kaybı azalmasına sebep olduğu 

gözlemlenebilir.  
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Şekil 51. (a) Enjeksiyonsuz (b) Ters üçgen, (c) üçgen, (c) sabit hızlı profilli 

enjeksiyonda toplam basınç dağılımları, Minj=0.001 
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Şekil 52’da %95 ve %85 kanat açıklığındaki toplam basınç kayıp katsayıları 

dağılımları gösterilmiştir. %95 kanat açıklığında uç enjeksiyonu uç sızıntı girdabı 

içerisindeki toplam basınç kaybını azaltmaktadır. Üçgen enjeksiyon profili diğer iki 

profile göre daha etkisiz kalmaktadır. Komşu kanadın uç sızıntı girdabı ise uç 

enjeksiyonundan etkilenmemektedir. Ters üçgen ve sabit hızlı enjeksiyon profilleri uç 

sızıntı girdabını kanadın emme yüzeyine yaklaştırmaktadır. %85 kanat açıklığında 

enjeksiyonun hem komşu kanada hem de test kanadı üzerindeki akışa belirgin bir 

etkisi olmamakla birlikte sabit hızlı enjeksiyonun test kanadı geçit girdabı içerisindeki 

toplam basınç kaybını arttırdığı gözlemlenebilir. Şekil 53’de test kanadı için 

hesaplanan geçit ortalamalı toplam basınç kayıp katsayı dağılımları gösterilmiştir. 

Görülebileceği gibi uç enjeksiyonu %90 kanat açıklığı yukarısında (uç sızıntı girdabı 

etkisi altında kalan bölgede) toplam basınç kaybını azaltmaktadır. En yüksek toplam 

basınç kaybı azalması sabit hızlı enjeksiyon profilinde gözlemlenmektedir. Geçit 

girdabı etkisi altında bulunan bölgede ise (%90 kanat genişliği aşağısı) enjeksiyon 

toplam basınç değerlerine büyük bir etki etmemektedir. Ancak ters üçgen ve üçgen 

profilli enjeksiyon az da olsa toplam basınç kayıplarını azaltmaktadır. 
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Şekil 52. %95 (a) ve %85 (b) kanat açıklığı bölgeleinde toplam basınç kayıp 

katsayısı dağılımları, Minj=0.001 
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Şekil 53. Farklı enjeksiyon profillerinde geçit ortalamalı toplam basınç kayıp 

katsayısı dağılımları, Minj=0.001 

 

 Şekil 54’de PIV ölçümlerinden elde edilen düzlem içi hız şiddeti dağılımları 

gösterilmiştir. %50 ve %75 kanat açıklığı bölgelerinde kanat iz bölgeleri net bir 

şeklide gözlemlenebilmekte ve uç enjeksiyonunun etkisinin minimal düzeyde olduğu 

görülmektedir. %85 kanat açıklığında enjeksiyon etkisi görülebilmektedir. Enjeksiyon 

varlığında kanat izi daralmaktadır. %95 kanat açıklığında enjeksiyon uç sızındı 

girdabı içerisindeki hızları etkilemektedir. Enjeksiyon hız kaybını azaltmakta ve 

girdabı kanadın emme yüzeyine yakınlaştırmaktadır. Şekil 55’de elde edilen girdap 

kuvvetleri gösterilmiştir. %50 ve %75 kanat açıklıklarında enjeksiyonun akışa etkisi 

olamamaktadır. %85 kanat açıklığında enjeksiyon varlığı geçit girdabının 

büyüklüğünü azaltmaktadır.aynı zamanda geçit girdabı-kanat eklileşimi de 

azalmaktadır. %95 kanat açıklığında da enjsiyon uç sızıntı girdabı büyüklüğünü 

azaltmakta, girdabı kanadın emme yüzeyine doğru itmektedir. Kanadın iz bölgesi ise 

enjeksiyondan etkilenmemektedir. 
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Şekil 54. Farklı enjeksiyon profillerinde düzlem içi hız şiddeti (a) %50, (b) %75, 

(c) %85, (d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah bölge kanadı 

temsil etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur, Minj=0.001 
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Şekil 55. Farklı enjeksiyon profillerinde girdap kuvveti (a) %50, (b) %75, (c) %85, 

(d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah bölge kanadı temsil 

etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur, Minj=0.001 

 

 Şekil 56’te PIV ölçümleri sonucu elde edilen türbülans kinetik enerji dağılımları 

gösterilmiştir. Uç enjeksiyonu %50, %75 ve %85 kanat açıklığında akışa büyük 

derecede etki etmemektedir. Ancak %95 kanat açıklığında, yani uç sızıntı girdabının 

etkin olduğu akış bölgesinde, uç enjeksiyonu girdap içerisindeki türbülans seviyelerini 

düşürmektedir. Aynı zamanda girdap büyüklüğü de azalmaktadır. Girdabın kanadın 

emme yüzeyine yaklaşması türbülans dağılımlarında da görülmektedir. Şekil 57’te 

Reynolds stres dağılımlar gösterilmiştir. %50 kanat açıklığında enjeksiyon akışa etki 

etmezken%75 kanat açıklığında kanadın iz bölgsinin enjeksiyon ekisiyle az da olsa  
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Şekil 56. Farklı enjeksiyon profillerinde türbülans kinetik enerji dağılımları (a) 

%50, (b) %75, (c) %85, (d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah 

bölge kanadı temsil etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur, Minj=0.001 
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Şekil 57. Farklı enjeksiyon profillerinde Reynolds Stress dağılımları (a) %50, (b) 

%75, (c) %85, (d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah bölge kanadı 

temsil etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur, Minj=0.001 
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Şekil 58. (a) Enjeksiyonsuz (b) Ters sinüs, (c) sinüs, (c) sabit hızlı profilli 

enjeksiyonda toplam basınç dağılımları, Minj=0.00125 
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küçüldüğü gözlemlenebilir. %85 kanat açıklığında uç enjeksiyonu, geçit girdabı 

içerisindeki stres değerlerini artırmakta iken kanadın iz bölgesine büyük bir etki 

etmemektedir. %95 kanat açıklığında uç enjeksiyonunun etkisiyle hem uç sızıntı 

girdabının büyüklüğü hem e kanat  iz  bölgesinin büyüklüğü azalmaktadır. En büyük 

etki ize sabit hızlı enjeksiyonda görülmektedir. Komşu kanadın iz bölgesi de az da 

olsa uç enjeksiyonundan etkilenmiş ve küçülmüştür.  

 

Enjeksiyon profilinin etkisini daha iyi inceleyebilmek adına farklı enjeksiyon 

debisinde de ölçümler alınmıştır. Minj=0.00125 iken ters sinüs, sinüs ve sabit hızlı 

enjeksiyon profillerinde ölçümler yapılmıştır. Elde edilen toplam basınç kayıp 

katsayısı dağılımları Şekil 58’te gösterilmiştir. Çıkarılacak ilk sonuç enjeksiyonun test 

kanadı uç sızıntı girdabı içerisindeki toplam basınç kaybını azalttığıdır. Ters sinüs ve 

sabit hızlı enjeksiyon benzer etkileri göstermekte iken sinüs profilli enjeksiyon diğer 

iki profile göre daha etkisiz kalmaktadır. Komşu kanadın yarattığı uç sızıntı girdabı da 

az da olsa uç enjeksiyonundan etkilenmekte, kaskat duvarına doğru yaklaşmaktadır. 

 

Şekil 59’da %95 ve %85 kanat açıklıklarındaki toplam basınç kayıp katsayısı 

dağılımları gösterilmiştir. Görülebileceği gibi uç enjeksiyonu test kanadının yarattığı 

uç sızıntı girdabı içerisindeki toplam basınç kaybını azaltmaktadır.ters sinüs ve sabit 

hızlı enjeksiyonlar benzer etkiye sahipken, sinüs profilli enjeksiyon uç girdabına daha 

az etki etmektedir. Komşu kanadın yarattığı girdap içerisindeki toplam basınç kaybı 

da azalmakta ancak her üç profil de benzer etkiyi yaratmaktadır. %85 kanat 

açıklığında uç enjeksiyonunun hem test kanadında hem de komşu kanat üzerinde 

etkisi olmamakta, sadece sabit hızlı enjeksiyonda geçit girdabı içerisindeki toplam 

basınç kaybı artmaktadır. Şekil 60’de test kanadı için hesaplanan geçit ortalamalı 

toplam basınç kayıp katsayısı dağılımları gösterilmiştir. %90 kanat açıklığı üzerinde 

ters sinüs ve sabit hızlı enjeksiyon benzer etkilere sahipken sinüs profilinin uç sızıntı 

girdabı üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır. %90 kanat açıklığı aşağısında ise 

sabit hızlı enjeksiyon profili geçit girdabına olumsuz etki etmekte ve toplam basınç 

kaybını arttırmakta iken, sinüs ve ters sinüs profilleri geçit girdabı içerisindeki toplam 

basınç kayıplarını az da olsa azaltmaktadır. 
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Şekil 59. %95 (a) ve %85 (b) kanat açıklığı bölgeleinde toplam basınç kayıp 

katsayısı dağılımları, Minj=0.00125 
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Şekil 60. Farklı enjeksiyon profillerinde geçit ortalamalı toplam basınç kayıp 

katsayısı dağılımları, Minj=0.00125 

 

 Şekil 61’de PIV ölçümleri sonrası elde edilen düzlem içi hız şiddeti 

gösterilmiştir. %50 ve %75 kanat açıklığında uç enjeksiyonu akışa etki etmemektedir. 

%85 kanat açıklığında ters sinüs profilli enjeksiyon geçit girdabının büyüklüğünü 

azaltmakta ve daha çabuk sönümlenmesini sağlamaktadır.  Sinüs profili ve sabit hızlı 

enjeksiyon ise enjeksiyonsuz akışa göre herhangi bir değişim yaratmamaktadır. %95 

kanat açıklığında her üç enjeksiyon senaryosu da uç sızıntı girdabının büyüklüğünü 

azaltmaktadır. Ancak en büyük azalma sinüs ve sabit hızlı enjeksiyonda 

görülmektedir. Yine enjeksiyon varlığı uç sızıntı girdabını kanadın emme yüzeyine 

yaklaştırmaktadır. Şekil 62’da girdap kuvveti dağılımları gösterilmiştir. Beklendiği gibi 

%50 kanat açıklığında uç enjeksiyonu akışa etki etmemektedir. %75 kanat 

açıklığında ters sinüs profilli enjeksiyonun akışa etkisi olmazken, sinüs ve sabit hızlı 

enjeksiyon kanadın iz bölgesinde küçülmeye sebep olmaktadır. %85 kanat 

açıklığında enjeksiyon varlığı geçit girdabının büyüklüğünü azaltmaktadır. Ters sinüs 

ve sinüs profilli enjeksiyon senaryolarında geçit girdabı-kanat etkileşimi 

enjeksiyonsuz akışa göre azalırken, sabit hızlı enjeksiyonda bu etkileşim artmaktadır. 

%95 kanat açıklığında enjeksiyon uç sızıntı girdabının ve kanat iz bölgesinin  
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Şekil 61. Farklı enjeksiyon profillerinde düzlem içi hız şiddeti (a) %50, (b) %75, 

(c) %85, (d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah bölge kanadı 

temsil etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur, Minj=0.00125 
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Şekil 62. Farklı enjeksiyon profillerinde girdap kuvveti (a) %50, (b) %75, (c) %85, 

(d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah bölge kanadı temsil 

etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur, Minj=0.00125 

 

büyüklüğünü azaltmaktadır. Uç sızıntı girdabı kanadın emme yüzeyine doğru 

yaklaşmaktadır. Uç enjeksiyonu komşu kanadın yarattığı iz bölgesini de etkilemekte 

bu bölgenin daha çabuk sönümlenmesini sağlamaktadır.  

 

Şekil 63’ta PIV ölçümleri sonucu elde edilen türbülans kinetik enerji dağılımları 

gösterilmiştir. %50 kanat açıklığında uç enjeksiyonu akışa etki etmemektedir. %75 

kanat açıklığında ise ters sinüs profilli enjeksiyon kanat iz bölgesindeki türbülans 

yoğunluğunu arttırmakta, sinüs ve sabit hızlı enjeksiyon iz bölgesi içindeki türbülans 
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yoğunluğunu azaltmaktadır ve iz bölgesinin incelmesine neden olur. %85 kanat 

açıklığında uç enjeksiyonu akışa gözle görülür bir etki göstermemektedir. %95 kanat 

açıklığında enjeksiyon varlığı uç sızıntı girdapları içerisindeki türbülans yoğunluğunun 

azalmasına neden olurken en etkili enjeksiyon sabit hızlı enjeksiyon olarak 

gözükmektedir. Komşu kanadın yarattığı uç sızıntı girdabı da az da olsa 

enjeksiyondan etkilenmektedir. Şekil 64’de Reynolds stres dağılımları gösterilmiştir. 

Beklendiği gibi uç enjeksiyonu %50 kanat açıklığında akışa etki etmemektedir. %75 

kanat açıklığında ters sinüs profilli enjeksiyon kanat iz bölgesi içerisindeki stres 

değerlerini yükseltmekte iken sinüs ve sabit hızlı enjeksiyon stres değerlerini 

azaltmaktadır ve iz bölgesinin daha çok sönümlenmesine sebep olur. %85 kanat 

açıklığında enjeksiyon varlığı geçit girdabı içerisindeki stres değerlerini daha yukarıya 

çekmiştir. Sinüs ve sabit hızlı enjeksiyon kanat iz bölgesini küçültürken ters sinüs ters 

bir etki yaratmakta ve kanat iz bölgesini büyütmektedir. %95 kanat açıklığında 

enjeksiyon varlığı hem kanat iz bölgesini, hem uç sızıntı girdap bölgesini hem de 

komşu kanat iz bölgesini etkilemektedir. Ters sinüs ve sabit hızlı enjeksiyon uç sızıntı 

girdabı bölgesindeki stres değerlerini daha çok azaltmaktadır. Komşu kanadın 

yarattığı iz bölgesi her üç enjeksiyon senaryosunda daralmakta ve daha çabuk 

sönümlenmekte iken en büyük etkiyi sabit hızlı enjeksiyon yaratmaktadır. 
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Şekil 63. Farklı enjeksiyon profillerinde türbülans kinetik enerji dağılımları (a) 

%50, (b) %75, (c) %85, (d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah 

bölge kanadı temsil etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur, Minj=0.00125 
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Şekil 64. Farklı enjeksiyon profillerinde Reynolds Stres dağılımları (a) %50, (b) 

%75, (c) %85, (d) %95 kanat açıklığı hizasındadır. Sağ alttaki siyah bölge kanadı 

temsil etmekte, akış aşağıdan yukarıya doğrudur, Minj=0.00125 
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4. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada veter boyunca modüle edilen uç enjeksiyonu yönteminin kanat uç 

girdapları üzerindeki etkisi deneysel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Bu teknikte, 

veter boyunca yerleştirilmiş deliklerden hava akışına dik olacak şekilde, kanat açıklığı 

boyunca hava enjekte edilmektedir. Enjeksiyon kütle akış oranı her biri ayrı ayrı 

bilgisayar yardımıyla kontrol edilen solenoid valfler yardımıyla düzenlenmektedir. Bu 

sayede kanat ucunda üniform veya dalga-şeklinde enjeksiyon senaryoları 

yaratılabilmektedir. Dört farklı enjeksiyon senaryosu incelenmiştir. Bunlar 

enjeksiyonsuz ve veter boyunca üniform, üçgen ve sinüs profilli sabit hızlı 

enjeksiyonlardır. Ölçümler, hem NACA 0015 profilli ve kanat açıklık oranı üç olan bir 

yarım kanat geometrisi için hem de T106 profilli bir düşük basınç türbin kaskatında, 

sabit sıcaklıklı sıcak tel anemometresi, Kiel prob taramaları ve Stereoskopik PIV 

teknikleri kullanılarak kanadın bir veter boyu arkasında elde edilmiştir.  

 

Uç enjeksiyonunun, daha önce yapılan çalışmalardaki gözlemlerle de uyumlu olarak, 

uç girdabını dışarı ve yukarı ittiği, ve uç girdabının çapının da arttığı gözlemlenmiştir. 

Ayrıca uç enjeksiyonu, girdap özü içerisindeki toplam basınç kayıplarını ve türbülans 

yoğunluğunu arttırmaktadır. Ancak bu artış, enjeksiyon momentum katsayısı ile 

sürekli olarak artmamakta, belli bir momentum katsayısı ve enjeksiyon şekline 

ulaştıktan sonra düşüş görülmektedir. Enjeksiyon dalga şeklinin de uç girdabı 

karakteristiklerini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür ve uç girdabı etkilerini 

minimize edecek bir optimum enjeksiyon şeklinin olabileceği düşünülmektedir.     

 

Kaskat ölçümlerinde ise uç enjeksiyonunun %50 kanat açıklığı bölgesini pek 

etkilemediği, bunun üstündeki bölgelerde ise genel olarak, ve enjeksiyon dalga 

şeklinden bağımsız olarak, kaskat kanatlarının iz bölgelerindeki düşük momentum 

alanının uzunluğunu ve genişliğini etkilediği gözlemlenmiştir. Bu etkinin şiddeti ise 

dalga şekline göre değişmektedir. %85 ve %95 kanat açıklığı bölgelerinin farklı 

karakterlerde etkilendikleri görülmüştür. Bunun en önemli sebebinin ise esas olarak 

%85 bölgesinin geçit girdabından %95 bölgesinin ise uç sızma girdabından 

etkilenmesi olduğu düşünülmektedir.  
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