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İHA KANADI YAPISAL TASARIM VE ANALİZİ 

ÖZET 

Günümüz dünyasında insansız hava araçları oldukça yaygınlaşmış, kullanım alanları 

genişlemiş ve bu büyüyen teknoloji üzerine yapılan çalışmalar bu yaygınlaşma 

sayesinde yüksek bir ivme kazanmıştır. Performans ve yeterlilik olarak insansız hava 

araçları görevlerini çok verimli bir şekilde yerine getirebilmektedir. Dünya ülkeleri 

çalışmalarına hiç ara vermemiş hala bu hava araçları üzerine araştırma 

yapmaktadırlar. Bu bitirme çalışmasında da bir insansız hava aracının en önemli 

kısmı olan kanat yapısının bir tasarımını ve yapılan tasarımın analizinin yapılması 

amaçlanmıştır. 

 

İnsansız hava araçları, keşif takip gibi uzun süreli görevleri insan faktörü olmadan 

gerçekleştirebildikleri için uzun süre boyunca seyir halinde olması gereken 

araçlardır. Bu seyir sırasında uçağın yapısal bütünlüğünü koruyabilmesi ve mümkün 

olan en verimli şekilde uçabilmesi insansız hava araçlarının kendilerine verilen 

görevlerini yerine getirebilmeleri açısından oldukça önemlidir.  

 

Çalışmaya insansız hava araçları hakkında kapsamlı bir literatür araştırması yapılarak 

başlanılmıştır. Genel hatlarıyla bir İHA’nın kanat ölçüleri hakkında fikir sahibi 

olmak için yapılan bir araştırmadır. Ölçüleri belirlenen kanadın daha sonra üç 

boyutlu çizimlerle modellenmesi için CATIA V5 programı kullanılmış ardında 

ANSYS programı ile de analizleri yapılmıştır. 

 

Analiz kısmında çalışma yaparken, kanat üstüne etki eden yükleri hesaplayabilmek 

için akış analizi kullanılmıştır. Akış analizi başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra 

yapının statik analizi yapılmıştır. Tasarlanan bir insansız hava aracı kanadına 

uygulanan bu analizler doğrultusunda bir rapor hazırlanmış ve gerekli iyileştirmeler 

öngörülmüştür. 
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UAV WING STRUCTURAL DESIGN AND ANALYSIS 

SUMMARY 

In today's world, unmanned aerial vehicles have become widespread, their areas of 

use have expanded, and the studies on this growing technology have gained a high 

momentum thanks to this spread. Unmanned aerial vehicles can perform their duties 

very efficiently in terms of performance and competence. The countries of the world 

have never stopped their studies and are still researching these aircrafts. In this thesis, 

it is aimed to make a design of the wing structure, which is the most important part 

of an unmanned aerial vehicle, and to analyze the design. 

 

Unmanned aerial vehicles are vehicles that have to be in motion for a long time as 

they can perform long-term tasks such as reconnaissance and follow-up without a 

human factor. During this cruise, it is very important for the unmanned aerial 

vehicles to fulfill their assigned duties while maintaining the structural integrity of 

the aircraft and flying as efficiently as possible. 

 

The study was started by conducting a comprehensive literature research on 

unmanned aerial vehicles. Main goal of this literature research is to have an idea 

about the wing dimensions of a UAV in general terms. The CATIA V5 program was 

used to model the wing, the dimensions of which were determined, with three-

dimensional drawings, and then analyzed with the ANSYS program. 

 

While working in the analysis section, flow analysis was used to calculate the loads 

acting on the wing. After the flow analysis was successfully completed, the static 

analysis of the structure was made. In line with these analyzes applied to a designed 

unmanned aerial vehicle wing, a report was prepared and necessary improvements 

were foreseen. 
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1.      GİRİŞ 

Dünya üzerindeki herhangi bir uçağın en kritik yapı elemanı o uçağın kanatlarıdır. 

Kanatlar sadece sağladıkları taşıma kuvvetiyle uçağın havada seyir etmesini 

sağlamaz aynı zamanda uçaklara ihtiyaçları olan manevra kabiliyetini ve stabiliteyi 

sağlarlar. Bu sebepten dolayı bir uçak üzerinde yapılan tasarım ve analiz 

çalışmalarının en önemli olanları kanat üzerinde yapılanlardır. Kanatların seyir 

esnasında taşıması gereken birçok kuvvetle karşılaştığı için bu tasarım ve analizlerin 

çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

1.1     İHA Kullanım Alanları ve Yapılacak Çalışma 

İnsansız Hava Aracı (İHA); içinde pilotu ve yolcusu olmayan, sadece amaca uygun 

ekipman (video kamera, fotoğraf makinesi, GNSS,  lazer tarama cihazı, vb.) taşıyan, 

uzaktan kumandalı ve/veya otomatik olarak görevini icra edebilen bir çeşit uçaktır. 

[1] Bu buluşun ortaya çıkış amacı belirli bir alanda keşif yapma, inceleme, gelişen 

kritik durumlar hakkında bilgi sahibi olmak veya bir hedefi takip etmektir.   

 

Günümüze kadar gelişmiş olan bu insansız hava aracı teknolojisi, İHA ların artık 

silahlanmasına da olanak sağlamıştır. Günümüzde İHA ların birçok kullanım alanı 

vardır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir: 

-      Yangına müdahele 

-      Zirai ilaçlama 

-      Askeri operasyonlarda imha görevleri 

-      Keşif 

-      Kamera kayıt 

-      Gözetleme 

İHA lardan bulunuş amaçları doğrultusunda, keşif ve gözetleme, yüksek irtifalarda 

seyir edebilmesi ve havadaki seyir süresinin mümkün oldukça fazla olabilmesi 

beklenmektedir. Bu gereksinimleri sağlayabilmek için insansız hava araçlarının 

kanatları olabidiğince hafif ve aerodinamik özellikleri bakımından olabildiğinde 
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yüksek performansa sahip olmalıdır. Aynı zamanda bu özellikleri sağlarken uzun 

uçuş sürelerinde deformasyona uğramaması içinde yapısal bütünlüğünün 

olabildiğince güçlü olması gerekmektedir. Bu çalışmada bu gereksinimler göze 

alınarak bir insansız hava aracına uygun olacak şekilde bir kanadın tasarımı yapılmış 

ve ardından da tasarımı yapılan kanadın yapısal analizi yapılmıştır. 

 

Bu projede öncelikle kanadın iç yapısı üzerine çalışılmış ve bu çalışmayı belirlemek 

için görevin tanımı yapıldıktan sonra geniş çaplı bir literatür araştırması yapılmıştır. 

Kanat içi tasarımı hakkında karara varıldıktan sonra CATIA V5 programı 

kullanılarak çizim ve modelleme aşaması gerçekleştirilmiştir. Modellenen kanat daha 

sonra analizinin yapılabilmesi için ANSYS adı verilen bir başka programa 

aktarılmıştır ve sonuçlar elde edilmiştir.  

1.2     Catia V5 nedir 

Fransızca: conception assistée tridimensionnelle interactive appliquée, Türkçesi: 

eşgüdümlü üç boyutlu etkileşimli uygulama) anlamına gelen bir isme sahip dünyanın 

en gelişmiş 3 boyutlu tasarım programlarından biridir. Fransız havacılık firması olan 

Dassault Systèmes tarafından üretilmiştir ve bu firma aynı zamanda Solidworks 

tasarım programının da sahibidir. Catia’yı diğer programlardan ayıran ve öne çıkaran 

şey, yüzey modelleme modülünün oldukça gelişmiş olması, kompozit tasarım 

modülü bulunması ve aerospace sheet metal modülü ile havacılıkta kullanılan 

rib/spar vb. geometrileri hızlıca modellemeye yönelik modül sağlamasıdır. 

 

Catia’nın en çok kullanılan sürümü V5 olup, release (ara sürüm) olarak ise 

ülkemizde R19 ve R21 sıkça kullanılmaktadır. Catia’yı genellikle havacılık ve 

otomotiv firmaları tercih etmektedir, çünkü lisansları pahalıdır ve senelik olarak 

kiralanmakta, satın alınmamaktadır. [2] 
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Şekil 1.1 : Catia 

 

1.3     Ansys nedir 

ANSYS, mühendislik uygulamalarını, bilimsel deneyleri dijital olarak modelleyen 

bir yazılımdır. Fiziksel problemleri çözmek için bilgisayar tabanlı bir takım sayısal 

metotlar kullanır. ANSYS, akışkan akışı, ısı transferi, stress analizi ve malzeme 

dayanımı gibi birçok alanda analiz yaparak gerekli problemlerin çözümünü sağlar. 

 

Ürünlerin veya sistemlerin üretiminden önce modellenmesini sağlayarak olası 

hataların tespit edilmesi sağlar. Örneğin, bir otomobil için düşünülen yeni bir tasarım 

için en uygun verimlilik analizi ANSYS’in Fluent modülü ile gerçekleştirir. 

Mühendisler bu modülü kullanarak gerçek ortam şartlarını ANSYS’de oluşturarak 

analizlerini gerçekleştirirler. [3] 

 

 

Şekil 1.2 : Ansys 
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2.       İHA LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

2.1     Günümüzde Kullanılan İnsansız Hava Aracı Örnekleri 

2.1.1   ANKA 

İmalatı Türkiye tarafından yapılan ANKA’nın üretimi bittikten sonra hangardan 

çıkışı ve motorunun çalıştırılması 2010 yılında gerçekleştirilmiştir. Hedef olarak 

kendilerine dünyanın en iyi operatif sistemlerinden biri olmayı koymuşlardır. Hava 

koşullarını veya günün saatlerini umursamaksızın her koşulda çalışabilecek 

gözetleme, keşif, hedef tespit, tanımlama ve takip etme gibi görevler üzerine 

geliştirilmiş bir insansız hava aracıdır. [2] ANKA’nın teknik özellikleri aşağıda 

verilmiştir: 

- Kanat açıklığı :                    17.3 m  

- Gövde uzunluğu :                8 m 

- Maksimum kalkış ağırlığı : 1500 kg 

- Maksimum hız :                  202.7 km/s 

- Seyir irtifası :                       30000 ft  

- Azami uçuş süresi :              24-32 sa 

 
Şekil 2.1 ANKA [2] 
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2.1.2     Bayraktar Taktik İHA 

İmalatı Türkiye tarafından yapılan Bayraktar Taktik İHA, MALE (orta irtifa, uzun 

menzil) sınıfına dahil olacak şekilde üretilmiştir. Sistemleri özgün ve milli olarak 

üretilen tam otomatik uçuş kontrol özellikleri, üç yedekli uçuş kontrol sistem 

mimarisi, özgün seyrüsefer ve sensör füzyonu uygulamaları dönemin ileri teknoloji 

alanında önde gelenleridir. [3] Bayraktar Taktik İHA’nın teknik özellikleri aşağıda 

verilmiştir: 

- Kanat açıklığı :                    12 m  

- Gövde uzunluğu :                6.5 m 

- Maksimum kalkış ağırlığı : 630 kg 

- Maksimum hız :                  250 km/s 

- Seyir irtifası :                       24000 ft  

- Azami uçuş süresi :              24 sa 

 

Şekil 2.2 Bayraktar taktik İHA [3] 

 

 

2.1.3    Hermes 900 

Hermes 450 nin bir ileri modeli olan ve Elbit Systems tarafından Suriyede üretilen 

bir insansız hava aracıdır. 2009 yılında üretilmiştir ve MALE sınıfı bir İHA dır. 

Belirleyici özelliği ise yüksek havada kalma süresidir[4][5]. Hermes 900 insansız 

hava aracının teknik özellikleri aşağıda verilmiştir : 

- Kanat açıklığı :                    15 m  

- Gövde uzunluğu :                8.3 m 
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- Maksimum kalkış ağırlığı : 1180 kg 

- Maksimum hız :                  220 km/s 

- Seyir irtifası :                       30000 ft  

- Azami uçuş süresi :              36 sa 

 

Şekil 2.3 Hermes 900 [4] 

 

2.1.4    Gray Eagle 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde General Atomics tarafından 2009 yılında üretilen ve 

kullanımı hala devam eden Gray Eagle insansız hava aracı MALE sınıfı bir hava 

aracıdır. ABD için büyük bir askeri önem taşıyan Gray Eagle’ın havada kalış süresi 

24-25 saate kadar çıkabilmektedir. [6] Gray Eagle insansız hava aracı teknik 

özellikleri aşağıda verilmiştir: 

- Kanat açıklığı :                    17 m  

- Gövde uzunluğu :                9 m 

- Maksimum kalkış ağırlığı : 1633 kg 

- Maksimum hız :                  309 km/s 

- Seyir irtifası :                       29000 ft  

- Azami uçuş süresi :              25 sa 
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Şekil 2.4 Gray Eagle [6] 

 

2.1.5     Predator XP 

 

GA-ASI Uzaktan Pilotlu Uçağı (RPA), diğer adıyla Predator, ABD Hava Kuvvetleri 

tarafından Predator serisinde 1995 yılında üretilmiş RQ-1 adlı uçağın devamındanki 

son modeldir. [7]  Teknik özellikleri aşağıda verilmiştir: 

- Kanat açıklığı :                    16.84 m  

- Gövde uzunluğu :                8.22 m 

- Maksimum kalkış ağırlığı : 1020 kg 

- Maksimum hız :                   222 km/s 

- Seyir irtifası :                       25000 ft  

- Azami uçuş süresi :              35 sa 

 

Şekil 2.5 Pradator XP [7] 
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3     KANAT GEOMETRİSİ 

 

3.1     Kanadın Konumlandırılması 

 

Günümüzde havacılıkta uçaklar kanatlarının gövde üzerindeki konumlarına göre üçe 

ayrılırlar, bunlar:  

-Alttan kanat 

-Üstten kanat 

-Ortadan kanat. 

 Kanadın gövde üzerindeki konumu uçağın bir çok parametresini etkilemektedir. 

Aşağıda bu kanat konumu tiplerinin avantaj ve dezavantajları verilmiştir. 

 

3.1.1    Alttan Kanat 

 

Çoğunlukla yolcu uçaklarında kullanılan alttan kanat yapısı günümüzün popüler 

kanat konumlarındandır. Kanatlar uçağın gövdesinin alt kısmında yer almaktadır. [8] 

 

Avantajlar: 

- Yakıt deposu olarak da kullanılan kanatlara yakıt ikmalinin kolaylaşması 

- Pilotun görüş açısında artış 

- İniş takımlarına ekstra destek 

- İniş sırasında sürtünmede azalma ve kaldırma kuvvetinde artış sağlaması 

 

Dezavantajlar: 

- Uçak bakım zorlukları 

- Savrulma sebebiyle oluşabilecek büyük hasarlar 
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Şekil 3.1 Alttan Kanat [8] 

 

 

3.1.2    Ortadan Kanat 

 

Bu konumlardınmada kanatlar gövdeye ortadan bağlanmışlardır. Bu tip 

konumlandırma genellikle askeri temelli savaş uçaklarında kullanılmaktadır. 

Kanatlar, bu konumlardırmada alttan veya üstten kanadın aksine hız kazanmak için 

simetrik yapılmıştır. [9]  

Avantajlar : 

- Yuvarlanma stabiliteleri kanat tipleri içerisindeki en iyisidir. 

- Parazit sürtünmesi daha azdır bu sebepten dolayı yüksek performans elde 

etmek için idealdir. 

- Askeri mühimmat (Füze, bomba) taşınması müsaade eden bir yapısı vardır. 

 

Dezavantajlar: 

- Kanatlar gövde içerisinde yer kapladığından dolayı yolcu uçaklarında 

kullanılmaz. 

- Ağırlık merkezini arka tarafa kaydırmak için kanatlar gövdenin arkasına 

doğru monte edilir. 

- İniş takımlarının kanatta olduğu durumlarda iniş takımları daha uzun olur bu 

da fazladan ağırlığa neden olur. 
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Şekil 3.2 Ortadan Kanat [9] 

 

3.1.3     Üstten Kanat 

 

Genelde kargo uçaklarında kullanılan bu kanat konumunda, kanatlar gövdeye üst 

kısımdan bağlanır. 

 

Avantajlar: 

- Uçağın bakım çalışmalarını kolaylaştırır. 

- Gövdenin yere yakınlığı sayesinde kargo uçaklarında kargo yükleme 

boşaltma daha kolay gerçekleştirilir. 

- Taşıma miktarı daha fazladır. 

- Motorların iniş kalkış sırasında yerden alabilecekleri hazar daha azdır. 

 

Dezavantajlar: 

- Pilotun görüş kabiliyetini düşürür. 

- Kanatlar yerden yüksekte olduğu için yakıt ikmalinde zorluk yaşanır. 

 

Şekil 3.3 Üstten kanat [11] 
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Kanadı tasarlanacak olan İHA için kanat konumu seçerken dikkate alınan 

gereksinimler aerodinamik verimlilik, bakım durumunda gövdeye erişim, elde edilen 

taşıma kuvveti, düşük stall hızı gibi kriterlerdir. Yukarıda verilmiş olan kanat 

tiplerinin avantaj ve dezavantajları incelendiğinde aracımızın kanat tipinin üstten 

kanat olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

3.2     Ok Açısı 

 

Çeyrek veter ok açısı (sweep angle), uçağın yanlamasına ekseni ile çeyrek veter 

hattının arasında kalan açıdır 

 

Şekil 3.4 Ok açısı 

Ok açısının verilmesinin altında yatan nedenler , transonik ve süpersonik uçuşlarda 

kritik mach sayısını arttırmaktır ve kanat üzerinde oluşacak şok dalgalarını 

engellemektir. Bunu da kanat üzerine gelen hava düz değil açılı bir yol izlemesi ve 

bu şekilde hızının değişimi sonucu kritik mach sayısını değiştirdiği söylenebilir. 0,3 

Mach ın altındaki uçuşlar için dezavanajları avantajlarını geçtiği için ok açısı 

önerilmz.[12]  Tasarımı yapılacak olan kanadın seyir irtifası olan 25000 ft te ses hızı 

1115 km/s olduğundan dolayı 0,3 Mach (3334,5 km/s) seyir hızına kadar ok açısına 

gerek duyulmaz. Verilen bu bilgiler ve araştırılmış olan eski çalışmalar ışığında 

tasarlanan İHA nın ok açısı “0” derece seçilmiştir. 
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3.3     Sivrilme Oranı      

 

Kanat ucu veter uzunluğunun kanat kökü veter uzunluğuna oranına sivrilme oranı 

denilmektedir. Sivrilme oranı kanat yükünün dağılımını etkiler, sivrilme ile eliptik 

bir dağılıma sahip olan kanatta indüklenmiş sürüklenme de minimuma inmiş olur. 

[12]  Dikdörtgen kanatların üretiminin kolay olmasına rağmen sivrilme 

kullanıldığında kanadın ağırlık merkezi kanadın köküne yaklaşır bu da kanat 

uçlarının maruz kaldığı yükü azaltır. Bu azalan yük sayesinde eğilme momentine 

karşı duran sparların boyutları ufaltılabilir bu sayade de kanat ağırlığı azalmış olur. 

Bu fayda uzun süre yolculuk yapacak hava araçları için oldukça önemlidir. İnsansız 

hava araçları da bu uzun süre görev yapan hava araçlarından biridir. Sivrilme oranı 

hesaplaması aşağıdaki grafikten hesaplanır. 

 

 

Şekil 3.5 Ok açısına bağlı olarak sivrilme oranının belirlenmesi [12] 

 

Kanadımızın ok açısını “0” derece seçilmişti. Buna dayanarak grafiğe baktığımızda 

bu açıya karşılık gelen sivrilme oranı “λ” değeri 0,45 olarak belirlenmiştir. 

 

3.4     Dihedral Açısı 

 

Uçağa ön taraftan baktığımızda kanadın uzunlamasına ekseni ile uçağın yatay ekseni 

arasında kalan açıya denir. Pozitif dihedral (V), negatif dihedral (ters V) ve çift 

dihedral (M ve W) şeklinde bulunabilir. İnsansız hava araçlarının kanat açıklığı çok 

fazla olduğu için genelde dihedral tercih edilmez. Kanadın dihedral açısı aşağıdaki 

tablo kullanılarak belirlenebilir. [12] 
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 Kanat Konfigürasyonları  

 Alttan Ortadan Üstten 

Ok açısız 5 ile 7 arası 2 ile 4 arası 0 ile 2 arası 

Ses altı ok açılı 3 ile 7 arası -2 ile 2 arası -5 ile-2 arası 

Ses üstü ok açılı 0 ile 5 arası -5 ile 0 arası -5 ile 0 arası 

Tablo 3.1 Dihedral açısı konfigürasyonları [12] 

 

Üzerinden çalışılan insansız hava aracının kanat konumu üstten kanat ve ok açısı “0” 

derece olduğundan dolayı kanadın dihedral açısı 0 ile 2 arasında alınmalıdır. İHA 

lardaki uzun kanat açıklığı ve örnek çalışmalar göz önüne alınarak bu dihedral 

açısının “0” derece olmasına karar verilmiştir. 

 

3.5     Kök ve Uç Veterin Hesaplanması 

 

Bu hesap yapılırken kanat alanı ve uzunluğu örnek İHA araştırması yapılırken 

incelenen araçların değerlerinin ortalaması alınarak referans edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6     Uçuş Koşullarının Belirlenmesi 

 

Kanadı tasarlanacak olan insansız hava aracının uçuş koşulları benzer amaçları 

doğrultusunda tasarlanan insansız hava araçlarının değerlerinden faydalarak ortalama 

değerlerle aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
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İrtifa 25000 ft (7620m) 

Maksimum kalkış ağırlığı 1100 kg 

Maksimum hız 230 km/s 

Seyir hızı 200 km/s 

Kanat açıklığı (b) 15,63 m 

Kanat alanı (S) 12,2 m2 

Açıklık oranı (AR) 20.02 

Tablo 3.2 Uçuş koşulları 

 

3.7     Kanat Profili 

 

Asıl amacı uçak için taşıma kuvveti oluşturmak olan kanadın enine kesitine kanat 

profili adı verilir. Kanat profili hava araçlarının kendilerinden istenilen performansı 

sağlamaları açısından çok büyük bir öneme sahiptir. İstenilen performans 

parametrelerine ulaşmak için boyutlarının oranlarında çeşitli düzenlemeler 

yapılabilen kanat profilleri alt ve üst yüzeylerindeki farklı hava akışlarının 

oluşturduğu basınç farkı sayesinde taşıma oluştururlar. Bu basınç dağılımın mümkün 

olan en optimum şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı kanat 

profilinin amaca uygun olarak belirlenmesi önemlidir. 

 

Şekil 3.7 Kanat profili [14] 
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Kanat profillerini kalınlık oranlarına göre 3 alt başlığa ayrılırlar,  δ = tmax/c  olmak 

üzere bunlar ; [13] 

- δ < %10   ince profil 

- δ - %10-%14  orta kalınlıkta profil 

- δ > %14  kalın profil  

Tasarımı yapılan İHA kanadı için aranan özellikler yüksek taşıma kaabiliyeti ve 

düşük stall açısıdır. Bu gereksinimleri sağlamak için kanal profilinin kalın olması 

gerekmektedir. Bu sebeple %15 maksimum kalınlığa sahip ve yüksek stall açılı 

NACA 66(2)-145 profili seçilmiştir. 

 

 

Şekil 3.8 NACA66(2)-415 kanat profili [15] 

 

 

 

Şekil 3.9 Profile ait Cl-Cd & Cl-alfa eğrileri [15] 
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4     İHA KANADININ İÇ YAPISININ BELİRLENMESİ 

 

Hava araçlarının kanatları uçuş sırasında fazla sayıda yüklere maruz kalırlar. Bu 

yüklere karşı kanatlar mukavemetlerini kendi iç yapılarındaki iskeletleriyle 

karşılarlar. Bu iç iskelet yapısı hemen hemen her uçakta aynıdır ve elemanlarını üç 

alt başlıkta açıklamak mümkündür. Bu elemanlar: 

- Spar (kiriş) 

- Rib (kaburga) 

- Kabuk 

Aerodimak şeklin korunması kapsamında bu elemanlar çok etkilidir. Her bir eleman 

farklı bir yüke karşı dayanım sağlarlar. 

 

Şekil 4.1 Kanat iskelet yapısı 

 

4.1     Spar (kiriş) Tasarımı 

 

Spar tanım olarak, kanat, yatay ve dikey stabilize, flap gibi aerodinamik elemanların 

içinde bir veya daha fazla bulunan  ana taşıyıcı yapısal elemandır [16].  Kanat 

yapılarında genellikle 2 bazen ise 1 adet bulunan spar,  kanat boyunca uzanır ve 

kanadın gövde ile bağlantısını oluşturur. 
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Şekil 4.2 Tek sparlı yapı [17] 

 

 

Şekil 4.3 Çift sparlı yapı [17] 

 

4.1.1     Spar Kesitinin Belirlenmesi 

 

Kesit çeşitleri oldukça fazla şekilde bulunabilen sparların bazı çeşitleri aşağıdaki 

görselde verilmiştir. 

 

Şekil 4.4 Spar kesit çeşitleri [16] 

Yapıda meydana gelebilecek gerilimleri azaltmak için atalet momentinin arttırılması 

gerekir. Kanat açıklığında, kanadın sağladığı taşıma kuvvetlerinin sebep olduğu 

eğilme momentine karşı bir mukavemet sağlanması gerekir. Bu mukavemet 

sağlanırken aynı zamanda maksimum atalet momenti ve minimum ağırlık esası göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu gereksinimler bu çalışmada C profiline sahip sparların 

kullanılmasını gerektirmiştir. 
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Şekil 4.5 C kesitli spar 

 

4.1.2     Spar Konumunun Belirlenmesi 

 

Sparlar kanada yerleştirilirken amaçları kanat üzerindeki yükleri kanat yüzeyine 

dağıtması amaçlanır.  MICHAEL CHUN-YUNG NIU nin kitabında belirtildiği üzere 

sparlar kanat kökünden ucuna kadar belli bir veter yüzdesinde olmalı ve bu yüzde, ön 

veter için %12-%17 arası iken arka spar için %55-%60  arasında olmalıdır ve spar 

çizgisinin hücum kenarı çizgisine paralel olması şart değildir [18]. Bu kaynakta 

belirtilen %55-%60 değer aralığının sebebi ise %30 luk kısmın kontrol yüzeylerine 

ayrılmasındandır. Bu çalışmada kanadın yapısal analizinde kontrol yüzeyleri hesaba 

katılmayacağından dolayı veter uzunlukları ön spar için %15 ve arka spar için %65 

olarak belirlenmiştir. Sparların kanat üzerinde konumlandırılması aşağıdaki Catia 

çiziminde verilmiştir. 

 

Şekil 4.6 Sparların kanattaki konumu 
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4.2     Rib Tasarımı 

 

Ribler kanadın üstündeki yükleri sparlara uygun bir şekilde dağıtmak ve kanadık 

aerodinamik şeklini korumak için kullanılan kanadın kökünden ucuna kadar 

belirlenmiş aralıklarla konumlandırılan ve kanadın hücüm kenarından firar kenarına 

uzanan yapılardır. 

 

Yapılan tasarım çalışmasında 6 adet rib kullanılmış ve konumları arasındaki mesafe 

kanat ucuna doğru gidildikçe artmıştır. Kanat ucuna doğru sivrilmeden dolayı 

meydana gelen taşımadaki azalmadan dolayı binen yüklerinde azalması sonucunda 

böyle bir çözüme ulaşılmıştır. Böylece ribler taşımanın fazla olduğu ve bu taşımadan 

dolayıda üzerine yüklerin fazla olduğu kök bölgesine yakın konumlarda daha sıktır. 

Aşağıdaki görselde rib konumlarının modellenmiş görüntüsü verilmiştir. 

 

Şekil 4.7 Rib-Spar konfigürasyonu 
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4.3     Kabuk Tasarımı 

 

Kanadın kabuğu akışkan havanın temaz eden ilk yüzeyidir. Hava ile etkileşim 

halinde olan kabuk üzerinde oluşan aerodinamik etkilerin oluşturduğu yükleri 

iskeletindeki riblere aktarır. Kanadın genel şeklini oluşturduğu için büyük önem 

taşır. Üzerine çalışılan İHA kanıdının kabuk kalınlığı 3 mm olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.8 Kabuk-Rib ve Spar ile birlikte tasarlanan kanat yapısı 

 

 

5     TASARLANAN KANADIN ANALİZİ 

 

5.1     CFD Analizi 

 

CFD (Computational Fluid Dynamics) veya Türkçe kullanışı ile HAD (Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği), temel olarak akışkan davranışının etkili olduğu problemlerin, 

sayısal metot ve algoritmalar ile biilgisayar üzerinde çözülerek analiz edildiği, 

akışkanlar mekaniğinin bir koludur. 

 

Karmaşık geometriler, viskozite, sıcaklık farkları vb. etmenler klasik akışkanlar 

mekaniğinin temel denklemlerine uygulandığında çözüm çok zor, hatta çoğunlukla 
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imkansızdır. Klasik akışkanlar mekaniğinde ancak düz levhalar, dairesel kesitli 

borular gibi idealize edilmiş basit geometrilerde sonuca ulaşılabilir, geriye kalan 

gerçek problemlerin %99'un da sonuç elde edebilmek için hesaplamalı akışkanlar 

dinamiğine başvurmak gerekir. Bunun için akış bölgesi, akışa ait temel diferansiyel 

denklemleri simüle eden küçük düzgün elemanlardan ve noktalardan oluşmuş ağ 

yapısına ayrılır ve bu küçük elemanlardan iterasyonlarla adım adım bütün çözüme 

varılır. 

 

CFD, karmaşık akış çözümlemeleri için mükemmel bir enstrümandır, ancak bu 

enstrümanın kullanılmasının da, sayısal ağ oluşturulmasından, gerçeğe uygun sınır 

koşulları tanımlanmasına ve sonuçların yorumlanmasına kadar olan süreçte, bir 

miktar sanat, bilgi, dikkat ve deneyim gerektirdiği unutulmamalıdır. 

 

Otomotiv endüstrisinden, uzay ve havacılığa, elektronikten, çevre, enerji ve medikal 

uygulamalarına kadar geniş bir kullanım sahası olan CFD, özet olarak aşağıdaki 

kavram ve olaylarla ilgili bizlere detaylı bilgi sağlayabilir; 

 

- Kararlı rejim veya zamana bağlı akışkan davranışları 

- Basınç, hız ve sıcaklık dağılımları 

- Isı transferi 

- Tek ve çok fazlı akışlar 

- Sabit yoğunluklu ve sıkıştırılabilir akışkanlar 

- Turbomakinalar 

- Tanecik ve duman dağılımları [20] 

 

5.1.1     Analiz İçin Koşulların Belirlenmesi 

 

Kanadın akış analizi ANSYS Workbench-Fluent programı kullanılarak elde 

edilmiştir.  Kanada gelecek toplam yükün belirlenmesinde bu analizin sonuçları 

kullanılacak ve kanatta oluşabilecek deformasyon sonuçlarını bize verecektir.  

 

Kanadın analizine başlayabilmek öncelikle kanadın içinde bulunduğu bir kontrol 

hacminin belirlenmesi gerekir. Kontrol hacmi kanadın gövedeye bağlandığı noktaya 
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parelel diğer kanatlardan uzak olucak şekişde çizilmiştir. Kanadın içinde bulunduğu 

kontrol hacmi havayı temsil etmektedir.  

 

 

Şekil 5.1 Kontrol hacmi 

 

Bir sonraki aşamada hesaplamaların yapılmaya başlanabilmesi için sonlu elemanlar 

metodu kullanılmalıdır. Kontrol hacminin çözüm ağı kanat çevresinde 10mm olacak 

şekilde ve 1.2 büyüme ile 200 mm son değer olacak şekilde uygulanmıştır. (Şekil 

5.2) 

 

 

Şekil 5.2 Ağ yapısı oluşturulmuş hava hacmi 
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Şekil 5.3 Ağ yapısı oluşturulmuş kontrol hacminin önden görünümü 

 

Bir sonraki aşamada ise başlangıç koşullarının belirlenmesi gelir. İHA nın görev 

seyir irtifası 25000 ft olarak belirlenmiştir. Aşağıda hesaplamalar için gerekli olan 

25000 ft için havanın özellikleri verilmiştir. 

- Seyir hızı : 200 km/s = 55,56 m/s 

- Yoğunluk : 0,5575 kg/m3 

- Vizkozite : 1,543.10-5 N.s/m2 

- Cp : 1,005 Kj/kg.K 

- Isı iletim katsayısı : 0,022 W/m.K 

Analiz bu şartlar içerisinde toplam 200 iterasyon gerçekleştirilerek yapılmıştır. 

 

5.1.2     Analiz Sonuçları 

 

Bu analizden elde edilen kuvvet verileriyle statik analiz gerçekleştirilecektir ve bu 

sebepten dolayı bu analizden elde edilen basınç dağılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Seyir uçuşu sırasında 1g yükü karşılamak için 4 derece hücum açısı ile uçmakta olan 

hava aracı manevra sırasında 2,5g manevra zarfı ile gelen yükü karşılayabilmek için 

ve tek değiştirebileceğimiz değer taşıma katsayısı olduğu için 12 derece hücum açısı 

ile uçarak gerekli kaldırma kuvvetini sağlamıştır ve kritik yüklemedeki  analizler 12 

derecede elde edilen değerler doğrultusunda yapılmıştr. 
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Şekil 5.4 Kanat üzerinde ki basınç dağılımı 

 

Şekil 5.5 Kanat profili etrafında basınç dağılımı 

 

Analiz sonucu elde edilen kanadın kaldırma kuvvetinin 18644,77 N olduğu 

görülmüştür. Sonucun doğruluğundan emin olmak için sağlanması gereken L<Lgereken 

şartının sağlandığının gösterilmesi gerekir. Lgereken manevra yapan bir hava aracının 

kanadının taşıması gereken yükü temsil eder. 

 

Hesaplama yaparken manevra zarfı 2.5g ve emniyet faktörü de 1.3 olarak alınacaktır 

[21]. 
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Sonuçlarda göründüğü üzere L (18644,77 N ) > Lgereken (17535,373 N) olduğundan 

dolayı analiz sorunsuz gerçekleşmiş demektir. Kanat gerekli olan taşımayı 

sağlamaktadır. 

 

 

5.2     Tasarlanan Kanadın Statik Analizi 

 

5.2.1     Sonlu Elemanlar Yöntemi 

 

Sonlu elemanlar yöntemi (SE) mühendislerin yaptıkları çalışmalarda ve çözmeye 

çalıştıkları problemlerde gerçeğe olabildiğinde yakın sonuçlar elde edebilmek için 

kullandıkları matematiksel bir çözüm yöntemidir. Bu matematiksel yöntem ile 

formülasyonu yapılan ve modellenen fiziksel problemin daha sonra nümerik analizi 

sonlu elemanlar analizi (SEA) ile gerçekleştirilir. Bu sistem alt parçalara ayrılabilen 

bir modeldir ve malzeme özellikleri ile sınır şartlarına sahiptir.  

 

Sonlu elemanlar metodu karmaşık bir problemi basite indirgeyerek çözüme 

götürmektir. Bu amaçlama üzerinde hesaplama yapılacak geometri, çok sayıda, 

küçük ve basit, sonlu elemanlar adı verilen alt bölgelere ayrılmaktadır. Böylelikle 

karmaşık ve büyük bir geometri üzerinde zorlu çözüm yapılmaktansa daha küçük ve 

basit sonlu elemanlar üzerindeki düğüm noktalarında daha basit çözümler 

yapılabilmektedir. 

 

5.2.2     Çözüm Ağının Oluşturulması 

 

Yapılan bu bitirme tezindeki kanadın iç iskelet yapısını oluşturan spar, rib, kabuk 

gibi elemanların kalınlıklarının boylarına oranla çok küçük değerlerde olacağı için bu 

çalışma için 2D analiz kullanılmıştır. Aşağıda verilmiş olan görsellerde 2 boyutlu ağ 

yapıları 4 düğümlü dörtgen elemanlar kullanılarak oluşturulmuştur. 
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Şekil 5.6 : Rib için çözüm ağı 

 

 

Şekil 5.7 : Sparlar  için çözüm ağı 
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Şekil 5.8 Kanadın Çözüm Ağı 

 

5.2.3     Malzemenin Belirlenmesi 

 

Kanat elemanlarında malzeme olarak Aluminum 7075-T6 kullanılmıştır. 510-540 

civarlarında yüksek gerilme dayanamı sağlamaktadır. 

 

Kanat elamanı Malzeme türü Malzeme gerilme 

dayanımı 

Emniyet 

mukavemeti 

Ön spar Al 7075-T6 540 Mpa 360 Mpa 

Arka spar Al 7075-T6 540 Mpa 360 Mpa 

Ribler Al 7075-T6 540 Mpa 360 Mpa 

Kabuk Al 7075-T6 540 Mpa 360 Mpa 

Tablo 5.1 : Kanat elemanlarının malzeme ve dayanımları 

 

5.2.4     Kanat Elemanlarının Kalınlıkları 

 

Yukarıdaki başlıkta malzeme bilgileri verilen kanat elemanlarının kanat üzerinde 

kalınlıkları belirlenmiş ve aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aşağıda verilmiş olan 

kalınlıklar kapsamından insansın hava aracının kanadının ağırlığı 83,36 kg gelmiştir. 

 

 



 

28 

Elaman Rib(1) Rib(2) Rib(3) Rib(4) Rib(5) Rib(6) Ön 

Spar 

Arka 

Spar 

Kabuk 

Kalınlık 2mm 2mm 2mm 3mm 2mm 2mm 6mm 6mm 1mm 

Tablo 5.2 : Kanat elemanlarının kalınlıkları 

 

5.2.5     Sınır Koşullarının Belirlenmesi 

 

Kanadın üzerinde bulunan sparlar görselde görülebileceği üzere uzun olarak 

tasarlanmıştır. Bu spar uzantıları ANSYS Workbench programı kullanılırken sabit 

destek olarak alınmıştır. 

 

Şekil 5.9 : Spar uçlarında sabit destek 

 

5.3     Farklı Ağ Yapısı(Mesh) Boyutlarında Deformasyon Sonuçları 

 

Deformasyon sonuçları alınacak olan insansız hava aracının seyir hızı 55 m/s, seyir 

irtası ise 25000 ft alınmıştır. İlk analizde Mesh boyutlandırması 21mm-106mm 

alınmıştır. Analiz sonuçları seyir uçuşu sırasındaki deformasyonun 870,7 mm 

olduğunu göstermiştir. 
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Şekil 5.10 : Seyir uçuşu  esnasında küçük boyutlu Mesh ile deformasyon analizi 

 

İkinci analizde ağ yapısı boyutlandırması 42mm-212mm alınmıştır. Analiz sonuçları 

seyir uçuşu sırasındaki deformasyonun 925,66 mm olduğunu göstermiştir. 

 

 

Şekil 5.11 : Seyir uçuşu  esnasında büyük boyutlu Mesh ile deformasyon analizi 

 

 

5.4     Farklı Ağ Yapısı(Mesh) Boyutlarında Von Mises kriteri 

 

Von Mises gerilmesi yapının herhangi bir yükleme durumunda plastik şekil 

değişimine uğramış olup olmadığını belirlemek için hesaplanan bir değerdir. 

Herhangi bir noktada hesaplanan gerilmeler, deneysel olarak ölçülen akma noktası 

ile karşılaştırılabilen, von Mises gerilmesi olarak bilinen skaler bir değer olarak 

yazılabilir. Genel formülü şu şekildedir : 
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Aşağıda ANSYS Workbench uygulaması kullanılarak küçük boyutlu ağ yapısıyla 

(21mm) hesaplanmış ve modellenmiş olan Von Mises gerilmeleri görülebilmektedir. 

Max. Von Mises gerilmesi 299,64 Mpa olduğu bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

Şekil 5.12 : Von Mises kriteri üstten görünüm 

 

 

Şekil 5.13 : Von Mises kriteri alttan görünüm 
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Şekil 5.14 : Von Mises kriteri yakından görünüm 

 

İkinci analizde ise deformasyonda olduğu gibi Mesh boyutlandırması büyük(42mm-

212mm) alınarak işlem yapılmıştır. Görselleri aşağıda verilmiştir. Max. Von Mises 

gerilmesi 315,08 Mpa olduğu bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

 

 

Şekil 5.15 : Von Mises kriteri üstten görünüm 
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Şekil 5.16 : Von Mises kriteri alttan görünüm 

 

 

Şekil 5.17 : Von Mises kriteri yakından görünüm 

 

Şekillerden de okunacağı gibi farklı mesh boyutlarında Von Mises gerilmesinin 

değeri 299,64 Mpa ile 315,08 Mpa olarak iki farklı değer olarak ölçülmüştür. Analizi 

yapılan kanatta kullanılan Aluminum 7075-T6 malzemesinin emniyet gerilmesi ise 

360 Mpa dır. Von Mises gerilmesi emniyet mukavemetinden daha düşük bir değer 

gelmiştir. Bu sonuçlar doğultusunda tasarım üzerinde herhangi bir iyileştirme 

yapılmasına gerek kalmamıştır.  

 

 Max Von Mises gerilmesi Max deformasyon 

21 mm Mesh 299,64 Mpa 870,7 mm 

42 mm Mesh 315,08 Mpa 925,66 mm 

 

Tablo 5.3 : Farklı mesh boyutlarında analiz karşılaştırması 
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Bir geometri üzerinde analiz yapılırken Mesh boyutunun büyümesi yapılacak 

analizin sonucunun gerçekten uzaklaşmasına hata payının büyümesine neden olur. 

Mesh kullanılmasının amacı belirli bir şekli ufak parçalarak bölerek analiz etmektir. 

Bu sebeplerden dolayı tabloda da görüldüğü üzere kullanılan Mesh boyutu 

büyüdükçe sonucun doğruluktan sapacağını ve bu gerilmelerdeki ve 

deformasyonlardaki sonuçların bizi yanıltacağını söyleyebiliriz. Analiz yapılırken 

mesh ne kadar ufak alınırsa sonuç o kadar doğruya yakın olacaktır. Aşağıda analizde 

kullanılan meshlerin görselleri verilmiştir. 

 

Şekil 5.18 : 21mm-106mm boyutlandırmalı mesh (küçük) 

 

 

Şekil 5.19 : 42mm-212mm boyutlandırmalı mesh (büyük) 
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6     SONUÇ  

 

Hazırlanan ve sunulan bu bitirme tezinden bir insansız hava aracı ele alınmış ve bu 

aracın kanadının tasarımı ve daha sonrasında analizi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

tasarımda örnek olması kapsamında daha önceden tasarlanmış olan insansız hava 

araçları literatür araştırması başlığı altında incelenmiş ve ön verilerin elde 

edilmesinde kullanılmıştır. Bu belirlenen veriler sırasıyla kanat profili, kanat 

konumu, ok açısı, sivrilme oranı, açıklık oranı, dihedral açısı, kanat açıklığı ve kanat 

alanı değerleridir. 

 

Bir sonraki aşamada ise kanadın iç yapısına geçilmiştir. Kanadın spar, rib ve 

kabuğunun konum ve sayıları belirlenip daha sonra CATIA V5 programı ile 

modellenmesi gerçekleştirilmiştir. 

 

Modelleme işlemi bittikten sonraki aşama ise analizdir. Öncelikle ANSYS 

workbench programıyla 1.3 emniyet faktörü üzerinden akış analizi yapılmış ve 

şartların sağlandığı görülmüştür. 

 

Daha sonrasında statik analize geçilmiş ve kanadın seyir halinde oluşacak 

deformasyonu program üzerinden hesaplanmıştır.  

 

Son aşama olarak kanadın Von Mises kriteri modellenmiş ve kanatta kullanılan 

malzemenin kanatta oluşacak olan gerilmeye dayanıp dayanamayacı görülmek 

istenmiştir. Buradan elde edilen veri sonucu kanatta oluşacak gerilme emniyet 

mukavemeti geçmediği görülmüş ve düzeltmeye ihtiyaç olmadığına kanı 

getirilmiştir. 
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