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 T-490 HAVA TÜNELİ EĞİTİM SETİ DEVRE ŞEMASI 
 

           
 
 
 

1. CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

1 Load cell modül DVP02LC-SL  

2 Lcd ekran DOP-B05S101  

3 Hava hız sensörü QVM 62.1 

4 Şeffaf çalışma alanı 20x21x48 cm 

5 Fan motor deviri 2800 d/d 

6 Fan debisi 7.000 m³/h 

7 Fan capı 39.5 cm 
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                                                T-490 HAVA TÜNELİ 

T-490 hava tüneli aerodinamik ve akışkanlar mekaniği alanlarındaki deneyleri yapmak için 

tasarlanmıştır. Bu hava tüneli açık hava tünelidir. Bu tip hava tünellerinde hava atmosferden 

alınır ve yine atmosfere verilir. Muntazam bir şekilde dizayn edilmiş meme, kapalı ölçüm 

bölümündeki hızın kararlı dağıtılmasını kontrol altına almaktadır.  

Açık hava tünellerinde negatif basınç özelliği vardır. 

 

Daha yüksek hızlar istenirse kapalı hava tüneli tavsiye edilir. 

 

Açık hava tünelinde olması gerekenler: 

 

1. Akış düzenleyici 

2. Meme  

3. Şeffaf ölçüm bölümü 

4. Ölçüm aparatları 

5. Kuvvet sensörü 

6. Difüzör 

7. Hava hız sensörü 

8. Tünel tip aksiyal fan  

 

DİKKAT  

Rüzgârın önünde hareketli nesneleri koymayınız  

Tünel giriş ve çıkış. Güçlü emiş!  

Hava giriş ve çıkış engellenmiş olmamalıdır nominal performans elde etmek için.  

Hava tüneli duvara mesafesi: 

 

Emme kısmında   1 m 

 

Üfleme kısmında  2 m 

 

 

                                1m                                      2m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wright kardeşler 

Hava tünelin açıklaması: 

 

Hava tünel (yada rüzgar tünel) hava gibi hareketli bir gaz içinde bulunan katı cisimleri gazın 

uyguladığı etkinin incelenme ve araştırılması ve yorumlanması için tasarlanmıştır. 19. 

yüzyılın başında ABD li Wright kardeşler temel bir hava tüneli kullanarak uçağının kanat 
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üzerindeki aerodinamik teorisyenin öğrendiler ve ilk başarılı uçuşu sağladılar. Simdi farklı 

araştırma merkezlerinde büyük açık rüzgar tüneller normal uçak dan 30 yada 40 kat küçük 

modellerinin aerodinamik simülasyon incelemek için katlanılmaktadıri.  

  

Hava içinde hareket eden bir uçağa dört temel kuvvetler den etki eder, İleri çekiş, Kaldırma, 

Sürükleme, yerçekimi gücü (şekil 1). Bu kuvvetler büyüklük ve yönü olan vektörlerdirii.  

Yerçekimi uçağının ağrılık yüzünden olur. Kaldırma ve sürükleme aerodinamik kuvvetlerdir 

ve uçağının kanat profilin yüzünden bele bir hücum açısı de uçağın hız kazanmasıyla nedeniyle 

oluşur (şekil 2).  

Uçağının önünde ki pervane hava sürtünmesi yüzündan sürükleme kuvvetin karşı ileri çekiş 

verilir.  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
Şekil 1: Bir uçak üzerindeki kuvvetler 

 

 

 

 
                                   

Şekil 2: Bir kanat profili üzerindeki kuvvetler 

 

 

Aşağıdaki açıklama da, rüzgâr tünelinde olan bir kanat üzerinde ki güçlerinin önemli ve temel 

kavramlar (kadırma ve sürükleme) verilmektedir: 

 

Temel kaldırma, süreklime küvetleri: 

 

Fk=0.5 kk  A V2                                              1 

Fs=0.5 ks  A V2                                              2 

Fk 

 

Kaldırma (lift force) 

yerçekime gücü 

(gravitational force) 

İleri çekiş 

 (Thrust) 

Sürükleme (drag force) 

Hücum açısı 

 

a 

 

Fs 
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Uyan kaldırma ve sürükleme katsayısı  

 

kk= Kaldırma Kuvveti Katsayısı (*havanın direnci ve hücum açısına bağlı) 

= havanın yoğunluğu (1 kg/m3) 

A= kanat alanı 

V= hava hazı 

ks= Sürükleme Kuvveti Katsayısı 

 

Kaldırma ve sürükleme Katsayısı denklemse:  

 
 

kk= Fk/0.5 kk  A V2                                            3 

 
ks= Fs/0.5 ks  A V2                                             4 

 
 
Burda (kk/ks) kanat tasarım için çok önemli bir oranıdır. Yüksek (kk/ks) oranına sahip bir uçak, 

uzun bir mesafe üzerinden, uzun bir süre için, büyük bir yükü taşıyabilir. Şekil 3 tipik bir 

kanatın (Kk ) ve (Ks) gösterir. Başlangıç te (Kk ) kanat profiline göre belli bir saysı ile belli bir 

açı’ye kadar artırır ve uçagnın hava da kaldırmasını sağlar. Hücum açı daha da artırırsa (Kk ) 

kuçulur (belli bir hücum açı dan sonra küçülmeye başlar) ve tamamen ortadan kalkar. 

Geometri olarak kk/ks= 1/tan(a) bulunur.  

 
 
 
           Sürükleme ve kaldırma kuvvet ölçerek katsayısı ve açı arasında ilişki çizilebilir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3: sürükleme ve kaldırma katsayısının hücum açı ile değişim  

 
 
 
 
. 

Ks 

 

Kk 

 

(hücum açı (a)) 

 

K
at

sa
y
ıs

ı 

 Kritik açı (as) 
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  DAİRESEL KONKAV                 KARE PLAKA           KÜRE APARATI 
            

                                                                                       
 
 
 
 
 
        DAİRESEL DİSK             DAİRESEL HALKA             YARIM KÜRE 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
DİKDÖRTGEN PLAKA                  SİLİNDİR                     PARABOLAİD 
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                            T-490 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ 
 

                               Lcd ekran üzerinden kontrol menü butonuna basın. 

 

                  
 

 

 

               * Kontrol menüsünden fan butonuna basıp fanı çalıştırın. 

               * Fan hızını (- + ) butonlar ile arttırıp azaltın. 

               * Aparatların sürükleme kaldırma kuvvetlerini kontrol menüsünden takip edin. 

               * Sürükleme ve kaldırma kuvvetlerinde aparatı yerleştirdikten sonra sıfırlama 

butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. 
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A.  DENEY NO: T-490-01 

 

B. DENEYİN ADI:  Hava hız ölçümü 

 

C. DENEYİN AMACI. 

 

D. GEREKLİ ALET VE MALZEMELER: 

 

 

E. DENEYİN YAPILIŞI: 

1. Ana şalteri açarak cihazı çalıştırın. 

2. Hava hız sensörünü yerleştirin. 

3. LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 

4. Fan butonuna basarak fanı çalıştırın. 

5. Fan hızını % 100 ‘ e ayarlayın. 

6. Aynı deneyi farklı fan hızlarıyla deneyebilirsiniz. 

 

 

 

F. RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, temel işlemler, tablo 

değerleri ve hesaplamalar. 

                                                                                                                                                             
Fan hızı  ( m/s) 

% 40                ( m/s )   

% 60                ( m/s )  

% 80                ( m/s )  

% 100              ( m/s )  
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A.  DENEY NO: T-490-02 

 

B. DENEYİN ADI:  Bir silindir etrafında akış deneyi yapabilmelidir. 

 

C. DENEYİN AMACI. 

 

D. GEREKLİ ALET VE MALZEMELER: 

 

 

 E.  DENEYİN YAPILIŞI: 

 

        1.  Ana şalteri açarak cihazı çalıştırın. 

        2.  Silindirli kapağı şeffaf bölüm üzerine yerleştirip kilitleyin. 

        3.  Silindir üzerindeki basınç hortumlarını Bernoulli aparatına sırasıyla yerleştirin. 

        4.  LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 

        5.  Fan butonuna basarak fanı çalıştırın. 

        6.  Fan hızını % 100 ‘ e ayarlayın. 

        7.  Bernoulli aparatında çıkan aerodinamik sonuçları tabloya kaydedin. 

        8.  Aynı deneyi farklı fan hızlarıyla deneyebilirsiniz. 

 

 

Fan hız        [ m/s ] % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

Hava hızı      [ u ]       

1.basınç       [mbar]       

2.basınç       [mbar]       

3.basınç       [mbar]       

4.basınç       [mbar]       

5.basınç       [mbar]       

6.basınç       [mbar]       

7.basınç       [mbar]       

8.basınç       [mbar]       

9.basınç       [mbar]       

10.basınç     [mbar]       

11.basınç     [mbar]       

12.basınç     [mbar]       

13.basınç     [mbar]       

14.basınç     [mbar]       

15.basınç     [mbar]       

16.basınç     [mbar]       
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A.  DENEY NO: T-490-03 

 

B. DENEYİN ADI:  Bir kanat modeli etrafındaki akış deneyi yapılabilmelidir. 

 

C. DENEYİN AMACI. 

 

D. GEREKLİ ALET VE MALZEMELER: 

 

 E.  DENEYİN YAPILIŞI: 

 

        1.  Ana şalteri açarak cihazı çalıştırın. 

        2.  Kanat modelli kapağı şeffaf bölüm üzerine yerleştirip kilitleyin. 

        3.  kanat model üzerindeki basınç hortumlarını Bernoulli aparatına sırasıyla yerleştirin. 

        4.  LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 

        5.  Fan butonuna basarak fanı çalıştırın. 

        6.  Fan hızını % 100 ‘ e ayarlayın. 

        7.  Bernoulli aparatında çıkan aerodinamik sonuçları tabloya kaydedin. 

        8.  Aynı deneyi farklı fan hızlarıyla deneyebilirsiniz. 

 

 

Fan hız        [ m/s ] % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

Hava hızı      [ u ]       

1.basınç       [mbar]       

2.basınç       [mbar]       

3.basınç       [mbar]       

4.basınç       [mbar]       

5.basınç       [mbar]       

6.basınç       [mbar]       

7.basınç       [mbar]       

8.basınç       [mbar]       

9.basınç       [mbar]       

10.basınç     [mbar]       

11.basınç     [mbar]       

12.basınç     [mbar]       

13.basınç     [mbar]       

14.basınç     [mbar]       

15.basınç     [mbar]       

16.basınç     [mbar]       
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A.  DENEY NO: T-490-04 

 

B. DENEYİN ADI:  Farklı aparatlarla sürüklenme ve kaldırma etkisi deneyleri 

C. DENEYİN AMACI. 

 

D. GEREKLİ ALET VE MALZEMELER: 

 

 

 E.  DENEYİN YAPILIŞI: 

 

1. Ana şalteri açarak cihazı çalıştırın. 

2. Şeffaf ölçüm bölümünden sürükleme kuvvet sensörüne kare plaka aparatını takın. 

        3. Kapağı şeffaf bölüm üzerine yerleştirip kilitleyin. 

        3. LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 

        3. Fan butonuna basarak fanı çalıştırın. 

        3. Fan hızını % 100 ‘ e ayarlayın. 

        4. Sürükleme kuvvetini tabloya kaydedin. 

        5. Bu deneyi farklı aparatlarla yapın ve tabloya kaydedin. 

        6. Ölçüm bölümüne kaldırma kuvvet sensörünü yerleştirin ve farklı aparatların kaldırma 

kuvvetini bulun. 

        7. Aynı deneyi farklı fan hızlarıyla deneyebilirsiniz. 

 

 

 Sürükleme kuvveti Kaldırma kuvveti 

Hava hızı              [m/s] %80 %100 %80 %100 

Kare plaka               [N]      

Hava hızı                 [u]     

Yarım küre aparatı  [N]     

Hava hızı                 [u]     

Dairesel disk           [N]     

Hava hızı                 [u]     

Dairesel halka disk  [N]     

Hava hızı                 [u]     

Küre aparatı          [N]     

Hava hızı                 [u]     

Dikdörtgen plaka    [N]     

Hava hızı                 [u]     

Silindir                    [N]     

Hava hızı                 [u]     

Paraboloid aparatı   [N]     

Hava hızı                 [u]     

Dairesel konkav      [N]     

Hava hızı                 [u]     
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A.  DENEY NO: T-490-05 

 

B. DENEYİN ADI:  Bernoulli deneyi yapabilmelidir. 

C. DENEYİN AMACI. 

 

D. GEREKLİ ALET VE MALZEMELER: 

 

 

 E.  DENEYİN YAPILIŞI: 

 

        1. Ana şalteri açarak cihazı çalıştırın. 

        2. Şeffaf ölçüm bölümünden sürükleme kuvvet sensörüne dairesel disk aparatını takın. 

        3. Rüzgâr basınç ölçer kapağı şeffaf bölüm üzerine yerleştirip kilitleyin. 

        3. LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 

        3. Fan butonuna basarak fanı çalıştırın. 

        3. Fan hızını % 100 ‘ e ayarlayın. 

        4.  Bernoulli aparatında çıkan aerodinamik sonuçları tabloya kaydedin. 

        5. Bu deneyi farklı aparatlarla ve farklı fan hızlarıyla da yapın ve tabloya kaydedin. 

          

 

 

DAİRESEL DİSK 

 

Fan hız        [ m/s ] % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

Hava hızı      [ u ]       

1.basınç       [mbar]       

2.basınç       [mbar]       

3.basınç       [mbar]       

4.basınç       [mbar]       

5.basınç       [mbar]       

6.basınç       [mbar]       

7.basınç       [mbar]       

8.basınç       [mbar]       

9.basınç       [mbar]       

10.basınç     [mbar]       

11.basınç     [mbar]       

12.basınç     [mbar]       

13.basınç     [mbar]       

14.basınç     [mbar]       

15.basınç     [mbar]       

16.basınç     [mbar]       
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KARE PLAKA 

 

Fan hız        [ m/s ] % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

Hava hızı      [ u ]       

1.basınç       [mbar]       

2.basınç       [mbar]       

3.basınç       [mbar]       

4.basınç       [mbar]       

5.basınç       [mbar]       

6.basınç       [mbar]       

7.basınç       [mbar]       

8.basınç       [mbar]       

9.basınç       [mbar]       

10.basınç     [mbar]       

11.basınç     [mbar]       

12.basınç     [mbar]       

13.basınç     [mbar]       

14.basınç     [mbar]       

15.basınç     [mbar]       

16.basınç     [mbar]       
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i http://www.nasa.gov/centers/ames/orgs/aeronautics/windtunnels/#.U5bHUfmSyE0 
ii Prof. Dr mustafa cavdar HTK 22 Mekanliği ve uçak performanı ders notları 

                                                 


