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UÇAKLARIN KUMANDA YÜZEYİ KONTROL MEKANİZMALARI İLE BAĞLI 
SİSTEMLERİN İNCELENMESİ 

 
 

ÖZET 
 

Hava araçlarının icadının ilk yıllarından itibaren, aracı belirli bir rota üzerinde yönlendirmek en 
önemli ihtiyaçlardan biri konumunda olmuştur. Bu sebeple hava akımının yönünü değiştirerek 
uçağın üç ana eksen etrafındaki momentinin kontrol edilmesi amacıyla uçuş kumanda yüzeyleri 
tasarlanmıştır. Emniyetli uçuş ve pratik amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulduğunda pilot 
tarafından hava aracının kolay, hassas ve hızlı şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu amaca 
uygun olarak kurulan sistemler seneler içerisinde büyük değişim ve gelişimler göstermiştir. İlk 
uçaklara yön veren ve günümüzde hafif uçaklarda hala kullanılan mekanik bağlantılı sistemler, pilot 
komutlarını belirli sınırlar içerisinde doğrudan kumanda yüzeylerine ileterek pilotlara uçağın 
kontrolünü tamamen teslim etmektedir. Mekanik bağlantılar dışında bir unsur taşımayan bu 
sistemler hafif, güvenilir ve sağlamdır. Yolcu uçaklarının boyutları ve kumanda yüzeylerinin maruz 
kaldığı aerodinamik kuvvetler düşünüldüğünde pilotların kol gücüyle uçakların yönlendirilmesinin 
zorluğu aşikardır. Boeing 737 ailesi, pilotların kullandığı levye ve pedallar aracıyığıyla gönderdiği 
mekanik komutları, hidrolik aktüatörler aracılığıyla kumanda yüzeylerine iletmektedir. Mekanik 
komponentlerin, hidrolik komponentlerle birlikte kullanılması Boeing 737’nin güvenilir bir uçak 
olmanın yanında, operatörlere düşük bakım maliyeti ve yüksek güvenilirlik değerleri sunmasını 
sağlamıştır. Boeing 737 ile aynı sınıfta bulunan Airbus A320, kumanda yüzeyi kontrol 
mekanizmaları açısından sivil havacılığa yeni bir soluk getirmiştir. Pilot kumanda kolu ile kumanda 
yüzeyleri arasında mekanik olarak hiç bir bağlantı olmayan Airbus A320 ailesi, kullandığı FBW 
sistemi ile gelişmiş otopilot, otomatik iniş ve, manevra zarfı koruma gibi uçuş emniyetini arttıracak 
bir çok özelliği beraberinde getirmiştir. Pilot komutları elektronik olarak uçuş bilgisayarlarına 
aktarılır, uçağın güncel durumuna bağlı olarak, uçuş bilgisayarlarının içerisine yerleştirilen farklı 
Uçuş Kontrol Yöntemi algoritmaları çerçevesinde bu komutlar işlenerek kumanda yüzeylerinin 
servo kontrol mekanizmalarına yine elektrikli olarak aktarılır. A320 ailesinde kumanda yüzeyi 
aktüatörleri hidrolik basınç ile çalışmaktadır. Elektrikli servo kontrol mekanizmaları gelen komutlata 
göre valfleri açıp kapatarak aktüatörlerin hareketini sağlarlar. Airbus A350XWB, çift koridorlu ve 
modern teknolojilerle donatılmış bir uçak ailesidir. Airbus, A320 ve A380 uçaklarında kullandığı 
kumanda teknolojilerini A350XWB’ye aktarmıştır. Uçuş Kontrol Yöntemi algoritmaları 
geliştirilmiş ve pilotlara çok daha kabiliyetli otopilot sistemleri sunulmuştur. Kendi hidrolik sıvı 
haznesi ve EMDP’si bulunan EHA ve hidrolik aktüatörlerle EHA’ları birleştiren EBHA tipi 
aktüatörlere sahip olan A350XWB, bu sayede üç yerine iki hidrolik sistem kullanmış ve uçağın boş 
ağırlığını azaltarak faydalı yükünü arttırmıştır. EMA’lar modern uçakların taşıma kuvveti kontrol 
yüzeylerine güç vermektedir. EMA’ların çalışması için bir hidrolik sisteme ihtiyaçları 
bulunmamakta, sadece elektrik sistemiyle beslenmektedirler. Bu tip aktüatörlerin güvenilirliğinin 
arttırılması sonucunda birinci kontrol yüzeylerinde de kullanılması durumunda kumanda 
mekanizmalarının bakım masrafları düşecek ve faydalı yük artacaktır. 
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EXAMINATION OF CONTROL MECHANISMS OF THE AIRCRAFT CONTROL 
SURFACES 

 
 

SUMMARY 
 

Since the early years of aviation, directing an aircraft on a desired course has been essential. Thus 
the control surfaces are placed on the wings and tail to manipulate the airflow in a way so that 
moments around three main axis can be controlled to steer the plane on a course and avoid bad 
weather conditions. To obtain acceptable levels of passenger safety and considering practical 
reasons, pilots must be able to control the aircraft easily, accurately and rapidly. Flight control 
surfaces control mechanisms have been developed throughout years to obtain these properties. 
Mechanical systems that were used in the primal aircrafts are still used in modern light aircrafts. 
These systems transfer the pilot commands in the design limits through mechanical linkages directly 
to the control surfaces. They solely consist of mechanical systems, that’s why they are light, reliable 
and safe. Considering the dimensions and the aerodynamic forces that effects a modern airliner’s 
control surfaces, it is clear that controlling the airplane with pure muscle force is difficult. In Boeing 
737 family, commands that pilots gave with using the yoke and pedals are transferred through 
hydraulic actuators to the control surfaces. Using mechanical components in conjunction with 
hydraulic components makes Boeing 737 an airplane that is safe, reliable, easy to work on and 
relatively cheap for airlines to operate. Airbus A320, direct competitor to Boeing 737, opened a new 
page for the civil aviation in terms of control surface control mechanisms. Airbus A320 uses FBW 
system that has automated landing, enhanced autopilot and flight envelope protection features. There 
are no mechanical connection between the pilots’ joystick and the control surfaces in Airbus A320. 
Pilots’ commands are transferred to the flight computers that uses different flight control law 
algorithms depending on the condition of the systems, then flight computers sends electrical signals 
to the control surface servo control mechanisms. Control surface actuators are hydraulically operated 
in Airbus A320, electrically driven servo control mechanisms opens and closes valves depending 
on the electrical input signal to allow hydraulic pressure to operate the cylinder in the actuator. Airbus 
A350XWB is a twin aisle airplane family that has the all technological advancements in civil 
aviation. Airbus has transferred the expertise in technologically advanced control surfaces that they 
gained from previous aircrafts like A320 and A380 to the A350XWB. In A350XWB, flight control 
law algorithms are enhanced and more capable autopilot systems are offered to pilots to use. EHA’s 
that has their own hydraulic reservoir and EMDP along with the EBHA type actuators which 
combines EHA and traditional hydraulic actuators are used in A350XWB. These allows engineers 
to design the aircraft with one less hydraulic system thus increasing the payload by decreasing the 
empty weight of the aircraft.  Modern airliners uses EMA’s to move their secondary flight surfaces. 
EMA’s does not need a hydraulic system to operate. They can work as long as electrical connection 
is provided. Currently EMA’s have deficiencies in terms of safety and reliability but with the further 
development in technology and metallurgy one day they can power the primary control surfaces as 
well. In that case it will be beneficial for airlines to choose airplanes that adopted EMA systems since 
the maintenance costs will be significantly lower and usable payload will be higher since there will 
be no need for hydraulic systems on the aircraft. 
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 1.  GİRİŞ 
 

Çin balonları ve uçurtmalar göz önünde bulundurulduğunda yüzlerce yıllık tarihi olan 

havacılıkta insan ve yük taşıma fikri 18. yüzyılın ortalarında doğmuştur. 1783 yılında, 

Paris’te ilk insanlı hava balonunun Jean-François Pilâtre de Rozier ve François Laurent 

d'Arlandes tarafından uçurulması ile beraber taşınacak yük veya insanın doğru yöne 

yönlendirilmesi, olumsuz hava şartlarından uzaklaşılabilmesi gereği doğmuştur[1]. 

 Ferdinand Lagleize tarafından tarihte ilk defa uçuş yüzeyi kontrol mekanizması çizimleri 

kaydedilmiştir. Tasarladığı kumanda yüzeyi kontrol mekanizmalarında dikey kuyruğun 

tamamı, Şekil 1.1’de görüldüğü gibi teknelerde kullanılan dümene benzer bir dümen 

yapısında kullanılmış ve dişli çark sistemi ile kontrol edilecek biçimde tasarlanmıştır. 

Balonun yanında konumlandırılan yüzeylerin ise kaldıraç ve kablo sistemi ile kontrol 

edilmesi amaçlanmıştır.  

 

 

Şekil 1.1: Ferdinand Lagleize’nin Mekanizma Tasarımı [2] 
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Ferdinand Lagleize tarafından ilk çizimleri yapılan ana kontrol yüzeylerinin düşünceden 

öte tasarımlar haline gelmesi 1868 yılında Matthew Piers Watt Boulton’ın İngiltere patent 

ajansından aldığı patent ile başlatılabilir [3]. Boulton bu patentte hava araçlarının, o 

dönem için havadan hafif hava araçları, kontrol edilebilmesi için teknelerde kullanılan 

dümenin oluşturduğu yalpa momentine ek olarak yuvarlanma momentinin de kontrollü 

bir şekilde oluşturulması gerektiğinden bahsetmiştir. Bu tasarımda, verilen komuta göre 

birbirinden farklı yönlere dönen iki plaka ile bahsedilen momentin oluşturulması 

amaçlanmıştır. Bu iki plaka kasnaklara, kasnaklar ise bir şaft yardımıyla birbirine bağlıdır. 

Bu kasnaklar, Şekil 1.2’de görüldüğü gibi, etrafındaki sistemden geçirilen halat bir tarafa 

çekildiğinde plakalar saat yönüne, diğer tarafa çekildiğinde ise saat yönünün tersine döner. 

Günümüz uçaklarının aileronlarına benzer bir şekilde çalışacak uçuş aracını istenen 

şekilde yönlendirir. 

 

 

Şekil 1.2: Boultun’ın Aileron Tasarımı [3] 

 

Bildiğimiz anlamı ile uçağı icad eden Wright kardeşler 1906 yılında aldıkları patentte, 

yuvarlanma momenti kontrolünü kanatların firar kenarlarının en uzak bağladıkları 

kablolar ile sağlamışlardır[4]. Bu tasarımda modern aileron gibi bir kontrol yüzeyi 
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bulunmamakta, kanat bükülerek kontrol sağlanmaktaydı. Fransız Robert Albert Charles 

Esnault-Pelterie, kendi tasarımlarında Wright kardeşlerin yuvarlanma momenti kontrolü 

konseptini yetersiz bulmuş ve kendi tasarladığı uçağında ilk defa aileron kullanmıştır[5].  

Resmi olarak kayıt edilmiş ilk dümen kontrol sistemi tasarımları da yine Wright 

kardeşlerin 1909 yılında aldıkları bir başka patentten incelenebilir[6]. Şekil 1.3 ‘de 

görüldüğü gibi bu patentte birbirine bağlı ve paralel konumdaki iki dikey stabilizörün, 

dümen olarak kullanılmak amacıyla bir makara sistemi ile yönlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

 

Şekil 1.3: Wright Kardeşler’in Dümen Tasarımı [6] 

 

İkinci dünya savaşında edinilen havacılık tecrübesiyle birlikte savaş sonrasında sivil 

havacılık gelişmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak zaman içerisinde gelişen ve değişen 

kumanda yüzeyi kontrol sistemleri her zaman uçuş emniyetinin en önemli parçalarından 

biri olmuştur. Çalışma kapsamında, yıllar içerisinde birincil kumanda yüzeyi kontrol 

sistemlerinin bu değişimi ve gelişimi işlenecektir. 

İlk genel havacılık uçaklarında kullanılan mekanik sistemler, basit ve güvenilir kontrol 

sağlamakla beraber pilotun kas gücü ile çalışmaları dolayısıyla kullanım alanları sınırlıdır. 

Bu tip sistemler günümüzde sadece çok hafif uçaklarda kendilerine yer bulmaktadırlar. 
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Bu sistemlerin genel prensipleri, bir akrobasi uçağı olan, Extra Flugzeugbau EA-300 uçağı 

baz alınarak incelenecektir. 

1967 yılında ilk servise girişinden itibaren günümüze kadar üretilmeye devam eden 

Boeing 737 ailesi, boyutu ve kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda kullanımı 

mümkün olmayacak mekanik bağlantılı kumanda yüzeyi kontrol sistemlerini hidrolik 

aktüatörlerle birlikte kullanarak mekanik sistemlerin günümüze kadar gelmesini 

sağlamıştır. Tam mekanik ve tam hidrolik sistemler arasındaki geçiş süreci, bu uçak tipi 

baz alınarak incelenecektir. 

Airbus A320 ile havacılık dünyası ilk defa bir yolcu uçağında fly-by-wire sisteminin 

kullanılmasına şahit olmuştur. Pilotların verdiği komutlar bilgisayarlar aracılığıyla 

işlendikten sonra kumanda yüzeylerine iletilmeye başlanmıştır. Bu noktada pilotların 

kumandaları ile kumanda yüzeyleri arasındaki doğrudan bağlantı kesilmiştir. Fly-by-wire 

sistemleri ve uçuş bilgisayarları bu uçak baz alınarak incelenecektir 

Airbus şirketinin en modern uçağı konumunda bulunan A350XWB, birden fazla çeşitte 

kumanda yüzeyi aktüatörleri kullanmaktadır. Aktüatör sistemlerindeki gelişmeler ve 

aktüatör tipleri bu uçak baz alınarak incelenecektir. 
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2. EXTRA FLUGZEUGBAU EA-300 UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ 

 

2.1 Extra EA-300 Tarihçesi 

Alman akrobasi pilotu Walter Extra tarafından, 1980 yılında ülkesinde kurulan Extra 

Flugzeugbau şirketinin üretmekte olduğu EA-230 model akrobasi uçağı baz alınarak 1987 

yılında EA-300 akrobasi uçağı tasarlanmıştır. İlk uçuşunu 1988 yılında yapan EA-

300,  çelik borulardan üretilen bir iskelete ve kumaş ile alüminyum kaplamadan oluşan 

bir gövdeye sahiptir ayrıca kanatlarında karbon fiber kompozit malzeme kullanılmıştır. 

Uçak, Lycoming markasının 300 beygir güç üretebilen AEIO-540 motorunu, traktör 

konfigürasyonundaki pervanesine güç vermek amacıyla kullanmaktadır. Yıllar içerisinde 

bir çok farklı varyasyonu üretilmiş olan uçak çeşitli ülkelerin akrobasi takımlarında 

kendine yer bulmuştur. Sabit iniş takımlarına sahip olan uçak, tek kişilik konfigürasyonda 

10 G ve çift kişilik konfigürasyonda 8 G ivmeye dayanabilmektedir.[7] 

2.2 Extra EA-300 Uçuş Kumandaları 

2.2.1 Giriş 

Akrobasi uçaklarının kullanım amacı doğrultusunda pilot komutları ile kontrol yüzeyi 

hareketleri arasında geçen sürenin en aza indirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 

sebeple kontrol mekanizmaları çubuklar ile doğrudan pilot kumandalarına bağlanmıştır.  

Şekil 2.1’ de görüldüğü gibi Extra EA-300 uçağında yalnızca birincil kumanda yüzeyleri 

bulunmaktadır. Yüksek yön değiştirme hızının elde edilebilmesi için; aileronlar, 

elevatörler ve dümen bulundukları yüzeyin bütün açıklığını kaplamaktadırlar.  

Extra EA-300 pilotları, kumanda yüzeylerini kontrol etmek için bir çift pedal ve bir 

kumanda kolu kullanmaktadırlar. 
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Şekil 2.1 : Extra EA-300 Kumanda Yüzeyleri ve Hareket Açıları [8] 

 

2.2.2 Kumanda yüzeyleri kontrol mekanizmaları 
 
 
2.2.2.1 Yuvarlanma momenti kontrolü 
 

Yuvarlanma momenti kontrolünü sağlayan aileronlar, birbirlerine ve pilotun önünde 

bulunan kumanda koluna mekanik olarak bağlıdırlar. Şekil 2.2 ‘de görüldüğü gibi Extra 

EA-300’ün iki kişilik versiyonlarında birbirlerine bağlı şekilde hareket eden arka arkaya 

iki kumanda kolu bulunmaktadır. Kumanda kolları ve aileronlar arasında, kanatların 

altında bulunan bir çift panel ile erişilebilen, birçok mekanik bağlantı elemanı 

bulunmaktadır. Bu mekanik bağlantılar sayesinde pilotun verdiği komuta bağlı olarak 

aileronlar birbirlerine zıt yönde aynı açıyla hareket ederler. Pilotların aileronlara tasarım 

kriterleri dışında bir açı vermesini önlemek için kumanda kolunun sağa ve sola hareketi 

sınırlandırılmıştır. Aileron menteşelerinin kanat kordunun arka çeyrek uzunluğuna 

konumlandırılması sayesinde pilotun komut verdiği sırada ellerinin maruz kaldığı 

aerodinamik kuvvetler azaltılmıştır. Aileronların firar kenarlarına konulan ağırlıklar 

sayesinde hava akımına bağlı olarak aileronların istenmeyen hareketler yapması 

önlenmiştir. Ayrıca olası bir yıldırım düşmesinden pilotun etkilenmemesi için mekanik 

aksam kanatların ucunda bulunan kısımlara topraklanmıştır. 
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Şekil 2.2 : Extra EA-300 Aileron Kontrol Mekanizması [8] 

 

2.2.2.2 Yunuslama momenti kontrolü 

Yunuslama momenti kontrolünü sağlayan elevatör, aileronların da kontrolünü sağlayan, 

pilotun önünde bulunan kumanda koluna mekanik olarak bağlıdır. Şekil 2.3 ‘den 

incelenebileceği gibi iki kişilik versiyonlarda bulunan iki kumanda kolu ve aileronlar 

arasında, arka kuyruğun sağında bulunan bir panel yardımıyla erişilebilen, birçok mekanik 

bağlantı elemanı bulunmaktadır. Elevatöre bağlanan son kontrol kolonunun önünde 

istenmeyen hareketleri önlemek için ağırlık asılıdır. Arka kumanda koluna bağlı bir kablo 

yardımı ile elevatörlerin firar kenarında bulunan ayar bölgeleri kontrol edilebilir. 
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 Şekil 2.3 : Extra EA-300 Elevatör Kontrol Mekanizması [8] 

 
2.2.2.3 Yalpa momenti kontrolü 

Yalpa momenti kontrolü, pedallar aracılığıyla dümen tarafından sağlanmaktadır. Extra 

EA-300’ün iki kişilik versiyonlarında birbirlerine bağlı şekilde hareket eden arka arkaya 

iki çift pedal bulunmaktadır.Pedallar, gövdeden geçen iki çift kablo ile, dümene 

bağlıdırlar. Dümen kullanılmadığı sırada pedalların serbest hareketinin önlenmesi için tel, 

yaylar yardımıyla gerilmiştir. Aileronda olduğu gibi dümende de yıldırım koruması ve 

tasarım dışı dümen açısının verilmesini önlemek için pedal hareketi sınırlayıcılar 

bulunmaktadır. Şekil 2.4 ‘de görüldüğü gibi dümenin üst kısmı dikey kuyruğun önüne 

kadar devam edecek şekilde tasarlanmıştır, bu da menteşeye uygulanan kuvvetlerin 

azalmasını sağlamaktadır. 
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Şekil 2.4 : Extra EA-300 Dümen Kontrol Mekanizması [8] 
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3. BOEING 737 UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ 
 

3.1 Boeing 737 Ailesi Tarihçesi 

Boeing firması tarafından üretilen 737 ailesi, dünyada uçmakta olan en yaygın yolcu uçağı 

tiplerinden biri konumundadır. Dar gövdeli, kısa ve orta mesafeli uygulamalar için uygun 

olan 737 ailesi özellikle rakiplerinin altındaki fiyat etiketi ile bir çok havayolunun tercih 

ettiği bir jet yolcu ve kargo uçağıdır.  

Amerikan kökenli Boeing şirketinin 707 ve 727 tip uçaklarından esinlenerek 1964 yılında 

tasarımına başlanan tip 737-100 versiyonu ile 1967 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş, 

takip eden yılda ise ilk partide 22 uçak sipariş eden Alman Lufthansa havayolları ile ticari 

kullanıma girmiştir. 

1967 yılından itibaren aralıksız üretilen Boeing 737, Orjinal (737-100, 737-200), Klasik 

(737-400, 737-500), Yeni Jenerasyon (737-600, 737-700, 737-800, 737-900) ve Max (-8,-

9,-10) varyasyonları ile sürekli güncellenmiştir. Boeing bunların yanında kargo ve uzun 

menzilli tipleri ile Boeing Business Jet alt şirketi kapsamında hazırladığı uçaklar ile 

oldukça geniş bir yelpazede ürün sunmuştur. 

50 yıldan uzun süredir üretilmekte olan model zaman içerisinde güncelleştirmeler geçirse 

de üretimine başlandığı yılların izini günümüzde de taşımakta, en büyük rakibi olan 

Airbus A320 ailesi başta olmak üzere günümüz uçakları ile bir çok fark göstermektedirler. 

Bunların en başında modern 737 ailesini tanımlayan özelliklerden biri olan altı kısmı düz 

turbofan motorları gelmektedir. İlk neslinde (737-100, 737-200) Pratt & Whitney JT8D 

düşük baypas oranlı turbofan motorlar kullanılmıştır. Bu motorlar dar kesit alanına sahip 

olan uzun motorlardır, uçağın ilk neslinde iniş takımları bu motorlara göre tasarlanmıştır. 

Yüksek verim elde etmek amacıyla daha yüksek baypas oranlı motorlar kullanılmak 

istendiğinde ciddi tasarım kısıtlamalarına sebep olmuştur. Boeing, Amerikan ve Fransa 

ortak şirketi olan CFM ile anlaşarak CFM56 modelinin modifiye edilmiş bir halini 737-

300 modelinden itibaren kullanıma sokmuştur ve seneler içerisinde bu motorun giderek 



 
 12
   
 

gelişen ve verimliliği artan modelleri ile ürün bandını güncellemiştir. CFM şirketi Boeing 

737 modelinin düşük iniş takımı uzunluğu değerlerine rağmen motoru uçağa, FAA 

tarafından belirlenen regülasyonlar içerisinde kalarak,  monte edebilmek için motora bağlı 

olan ve başlıca elektrik ile hidrolik ünitelerine güç veren aksesuarları motorun yan ve üst 

kısımlarında toparlamış, motorun alt kısmını düzleştirmiştir. Bu tasarım günümüzde 

Boeing 737’lerin en karakteristik özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Motorun kesit 

alanını arttırma pahasına yapılan bu motor seçimi sürükleme kuvvetini arttırdığı için 737 

ailesi rakiplerinden daha çok yakıt sarf etmektedirler.[9] 

İlk üretildiği yılların izini taşıyan diğer özellikler ise ilk nesillerde kanat ucu vortekslerini 

azaltan kanatçıkların bulunmaması, iniş takımları toplandığında herhangi bir kapak ile 

korunmaması, acil durumlarda hava gücü ile elektrik üreten RAT komponentinin 

bulunmaması (sebebi ileriki bölümlerde açıklanacaktır), acil inişlerde maksimum iniş 

ağırlığı üstündeki yakıt ağırlığını boşaltacak sistemlerin bulunmaması, kumanda kolu 

yerine levye kullanılması şeklinde sıralanabilir.  

Boeing 737, baş rakibi Airbus A320’nin aksine oldukça mekanik kontrol yüzeyi kumanda 

mekanizmaları kullanmaktadır. Uçağın bütün elektrik ve hidrolik sistemleri devre dışı 

kalsa dahi pilot normalden daha fazla kuvvet uygulamak şartı ile kumanda yüzeylerini 

kontrol edebilir. Sistem içerisindeki mekanik aksam oranının fazlalığı; bakım 

masraflarından tasarruf ve daha yüksek güvenilirlik verilerine sahip olunması anlamına 

gelse de Boeing 737’nin otomatik pilot sistemlerinin rakiplerinin gerisinde kalmasına 

neden olmaktadır. 

Bu bölümde Boeing 737 ailesinin sahip olduğu “Non fly by wire” tipindeki kontrol 

mekanizmaları ile bu mekanizmaların bağlı bulunduğu hidrolik sistemler incelenecektir. 

3.2 Boeing 737 Ailesi Uçuş Kumandaları 

3.2.1 Giriş 

Uçuş kumandaları, uçağın hedeflenen irtifada ve yönde seyrüsefer yapmasını sağlayan, 

kanat ve kuyrukta bulunan hareketli yüzeyler olarak tanımlanabilir. Birincil ve ikincil 

kumandalar olarak ayrılırlar. 
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Birincil kumandalar uçağın üç ana eksende (boylamsal, yanal ve yönlemsel) hareketini ve 

bu eksenler etrafındaki momentini kontrol ederler. Bu kumandaların sayısı ve boyutları 

uçağın kullanım amacı ve boyutu başta olmak üzere birçok parametreden etkilenmektedir. 

Şekil 3.1 ‘de verildiği üzere Boeing 737 ailesinde iki adet aileron, iki adet elevatör ve bir 

adet dümen bulunmaktadır. 

İkincil kumandalar ise uçağın seyrüsefer sırasında ürettiği taşıma kuvvetinin kontrolü ve 

uçuş sırasında kararlılığın sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedirler. Birincil 

kumandalara benzer şekilde uçağın kullanım amacı, boyutu ve ağırlığına bağlı olarak bu 

kumanda yüzeylerinin boyutları ve sayıları çeşitlilik göstermektedir. Birincil 

kumandaların aksine her tip uçakta bulunması zorunlu olmayan komponentlerdir. Boeing 

737 ailesinde on iki adet hücum kenarı komponenti, dört adet firar kenarı flabı, 12 adet 

spoiler ve hava freniyle beraber bir adet hareketli yatay stabilizer bulunmaktadır. 

 

 

 

Şekil 3.1 : Boeing 737NG Kumanda Yüzeyleri [10] 
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3.2.2 Boeing 737 uçuş kumandası kontrol sistemleri  

Boeing 737 ailesinin uçuş kontrol sistemi ATA Chapter 27 çerçevesinde incelendiği üzere 

kumanda kablolarından ve ATA Chapter 29 kapsamında uçuş kontrol sistemi ile ilişki 

içerisinde bulunan hidrolik sistemlerden oluşmaktadır. 

3.2.2.1 Uçuş kontrol kabloları 

Uçuş kontrol kabloları, her bir uçuş kontrol sistemine manuel bir şekilde girdi yapılması 

amacıyla kullanılmaktadır. Korozyonun önlenmesi amacıyla özel işlemlerden geçirilmiş 

çelik malzemeden üretilen bu kabloların büyük çoğunluğu zemin kaplamasının altından 

geçip her bir uçuş kontrol kumandasına ulaşmaktadır. 

Kontrol kablo setleri çiftler halindedir. Pilotun uçağı kontrol etmek amacıyla dümen veya 

pedal ile kablolara ilettiği herhangi bir girdi sırasında bahsi geçen kablo çiftlerinden 

birinin gerilimi artar kontrol yüzeyi akış aşağı yönde hareket eder. Şekil 3.2 ’de incelenen 

kablo setleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 

 Kablo Setleri: 

Aileron kontrol ana kabloları (ACBA, ACBB), 

Aileron sağ ve sol gövde kabloları ( AA, AB), 

Aileron kanat kabloları ( ABSA, ABSB), 

Elevatör kontrol kabloları ( EA, EB), 

Dümen kontrol kabloları (RA, RB), 

Flap kontrol kabloları (WFA, WFB), 

Flap takip kabloları (WFFA, WFFB), 

Stabilizör kontrol kabloları (STA, STB), 

Hava freni kontrol kabloları ( SBA,SBB), 

spoiler kontrol kabloları (WSA, WSB).  
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Şekil 3.2: Boeing 737NG Kontrol Kablolarının Yerleşimleri [10] 

 

3.2.3 Hidrolik sistemler 

Boeing 737 Ailesinin uçuş kontrolleri hidrolik güç ile çalışmaktadır. Şekil 3.3 ‘de 

gösterildiği gibi birbirinden bağımsız üç farklı hidrolik sistem bulunmaktadır. Bunlar A, 

B ve yedek olarak adlandırılır. Normal uçuş sırasında A ve B sistemleri çalışmaktadır, 

yedek sistem sadece acil durumlarda kullanılır. Uçak üzerinde hidrolik güç ile çalışan 

komponentler bu iki sistem arasında paylaştırılmıştır. Bu sayede herhangi bir                

basınç veya sıvı kaybında bütün sistemler kaybedilmez. 

3000 psi basınç ile çalışan bu sistemlerden herhangi birinde basınç düşmesi olursa diğer 

sistemlerden güç transfer ünitesi (PTU) aracılığıyla yardım alabilir. PTU’nun çalışması 

sırasında herhangi iki farklı hidrolik sistem arasında sıvı geçişi kesinlikle olmamaktadır, 

yalnızca bir sistemin basıncı yardımıyla dönen pervane şaft aracılığıyla diğer sistemi 

basınçlandıran pompaya güç verir. 

Ana sistemler (A, B), uçağın motorlarına bağlı motor tahrikli pompa (EDP) ile 

basınçlandırılır. İki motorun da durması durumunda yardımcı güç ünitesi (APU) elektrik 

üretmeye devam edecektir, sistemlerin elektrik gücü ile de basınçlandırılabilmesi için her 



 
 16
   
 

bir sisteme bağlı elektrik motor tahrikli pompa (EMDP) de bulunmaktadır. Yakıt bittiği 

durumda aküler yardımıyla, aküler bittiği durumda ise daha fazla güç uygulanarak olsa 

bile el ile uçuş kumandaları kontrol edilebilir.  

Başta FAA ve EASA olmak üzere sivil havacılık otoritelerinden uçak üreticilerin tip 

sertifikası alabilmeleri için kumanda yüzeyleri kontrol sistemlerinin birbirinden bağımsız 

fakat birbirlerinin yedeği olarak görev yapabilecek sistemler ile kontrol edilebilmesi 

gerekmektedir. 

 

Şekil 3.3: Boeing 737NG Hidrolik Sistemleri [11] 

 
3.2.4 Kumanda yüzeyleri kontrol mekanizmaları 
 
3.2.4.1 Yuvarlanma momenti kontrolü 

Aileronlar, uçağın boylamsal eksen etrafındaki  yuvarlanma momenti davranışlarını 

kontrol eden komponentlerdir. Boeing 737 ailesinde kanadın firar kenarında, en dış 

kısmında bulunmaktadırlar ve iki kanattaki aileronlar birbirlerine zıt çalışmaktadırlar. 

Pilotların, uçağın yuvarlanma momentini kontrol edebilecekleri, iki adet levye 

bulunmaktadır. Bu levyeler yardımcı pilot tarafında bulunan, mekanik bir, aktarım 
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mekanizması ile birbirine bağlıdır. Herhangi bir sebepten dolayı levyelerden birinin 

hareket kısıtlanırsa diğeri serbest bir şekilde hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Kaptanın levyeye yaptığı herhangi bir hareket, tahrik mili yardımıyla aileron kontrol 

makarasına ve kablolara iletilir. Yardımcı pilotun komutları ise makara kabloları 

yardımıyla kaptan tarafındaki aileron kontrol makarasına iletilir. Normal operasyon 

sırasında aileron transfer mekanizması hareketi, yardımcı pilot aileron kontrol 

makarasından kablolar ile ana aileron makaralarına aktarır, herhangi bir sıkışma 

durumunda aktarım mekanizması ve aileron yay kartuşu, aileron sistemlerini spoilerlardan 

ayırır. Kartuş sistemleri ve ana makaralar Şekil 3.4 üzerinde görülebilir. 

 

Şekil 3.4: Boeing 737NG Aileron Transfer Mekanizması [10] 

 

Daha önceki kısımlarda, Boeing 737’nin kumanda yüzeyi kontrol mekanizmalarına ait 

kabloları genel şema ve isimlendirmeleri ile birlikte tanıtılmıştı. Bu kablo setlerinden 

aileronları kontrol edenler incelenirse; ana makara kabloları (ACBA, ACBB) sağ ve sol 

kontrol levyelerini birbirine bağlar, sol gövde kabloları (AA, AB) normal operasyon 

sırasında aileron kontrol çeyrek çemberlerine (Aileron control quadrant) levyelerden 

gelen komutları iletir, sağ ve sol kanat kabloları (ABSA, ABSB) aileronları hareket 
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ettirmek amaçlarıyla gövdedeki çeyrek çemberlerden kanattaki çeyrek çemberlere hareket 

iletir, sağ gövde kabloları (AA, AB) ise transfer ve kayıp hareket mekanizmalarına takip 

imkanı sağlar. Kablo şemaları Şekil 3.5 üzerinden incelenebilir. 

 

 

 

Şekil 3.5: Boeing 737NG Aileron ve Aileron Ayarı Kontrol Kabloları [10] 

 

Aileron kontrolü için levyeye verilen komut öncelikle aileron tepki ve kontrol ünitesine 

aktarılır. Bu komut güç kontrol ünitelerine (PCU) mekanik bağlantı elemanları ve kablolar 

ile iletilir, PCU’lar aileron kablolarını dolayısıyla aileronları hareket ettirir. Hidrolik 

sistem şemasından da incelenebileceği gibi A ve B hidrolik sistemleri paylaşımlı olarak 

aileron PCU’larına 3000 psi değerinde sabit basınç sağlarlar. Bu basıncı aktüatörler ileten 

ve Şekil 3.6 ‘da gösterilen PCU aileron hareketini sağlar. 

PCU’lara iletilen komutlar spoiler karıştırıcısı (Spoiler Mixer)  komponentlerine de 

iletilir. Bu iletim sonucunda spoilerlar, aileronların etkinliğini arttırmak amacıyla, belirli 

bir hareket katsayısıyla, yuvarlanma momenti oluşturulmasına yardımcı olacak şekilde 

hareket ederler. Pilotlar levyeleri hareket ettirdiklerinde yuvarlanma kontrolü güç 
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dönüştürücüsüne (CWS) ve levye pozisyon sensörüne girdi verirler. Bu sistemler uçuş 

bilgisayarlarına veri gönderir ve tutunma kaybı yönetimi sistemi (SMYD) ve uçuş verileri 

kayıt sistemi (FDAU) tarafından işlenir. 

 

 

 

Şekil 3.6: Boeing 737NG Aileron PCU Şeması [12] 

 

Aileron trim tuşları yardımıyla aileronların nötr komutları değiştirilebilir, bu trim işlemi 

sırasında levye de hareket eder ve üzerinde trim hakkında bildirim bulunur. 

Şekil 3.7 aracılığıyla incelenebilen sistemin büyük çoğunluğu mekanik şekilde çalıştığı 

için otopilot sistemleri direkt olarak aktüatörlere komut vermez, pilot komutlarını taklit 

edecek şekilde PCU’lara mekanik olarak komutları iletir. Bu komutun sonucunda da 

aileron ve spoilerlar hareket ettirilir, aileron pozisyon sensörlerinden gelen sinyaller de 

uçuş kontrol bilgisayarlarına (FCC) iletilir böylece geribildirim sağlanmış olur. Bu geri 

bildirimler sonucunda tekrar komut verilir ve otomatik pilot işlevlerini sürdürür. 
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Şekil 3.7: Boeing 737NG Aileron ve Aileron Ayarı Kontrol Sistemi [10] 

 

3.2.4.2 Yunuslama momenti kontrolü 

Elevatörler, uçağın yanal eksen etrafındaki yunuslama momenti davranışlarını kontrol 

eden komponentlerdir. Boeing 737 ailesinde yatay stabilizörün firar kenarında 

bulunmaktadırlar ve iki kanattaki aileronlar birbirlerine bağlı olarak aynı 

yönde  çalışmaktadırlar. 

Şekil 3.8 ’de görülebileceği gibi Pilotların, uçağın yunuslama momentini kontrol 

edebilecekleri, iki adet levye bulunmaktadır. Bu levyeler yardımcı pilot tarafında bulunan, 

mekanik bir, aktarım mekanizması ile birbirine bağlıdır. Herhangi bir sebepten dolayı 

levyelerden birinin hareket kısıtlanırsa diğeri serbest bir şekilde hareket edebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Pilotlar levyeyi ileri iterek veya geri çekerek uçağın yunuslama momentini 

kontrol ederler. Levyelerin birinde sıkışma olması durumunda bir ayırma mekanizması 

diğer levye ile elevatöre komut gönderilmesine olanak sağlar. Stabilizerin elektrikli 

sistemler ile trim ayarı yapıldığı sırada pilot levyeyi ters yönde hareket ettirirse işlem 

durur. Kontrol levyesinin güvenlik önlemleri bu şekilde sıralanabilir. 
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Şekil 3.8: Boeing 737NG Levye ile Elevatör Kontrol Mekanizması [10] 

Pilot levyeyi hareket ettirdiğinde elevatör kontrol kablolarının bağlı olduğu çeyrek çember 

hareket eder, bu kablolar pilottan gelen kuvvetleri elevatör girdi tork borusuna aktarır. 

Elevatörün iki ana kontrol kablosu bulunmaktadır, Şekil 3.9 ‘da görülebileceği gibi, 

elevatör sol gövde kontrol kablosu (EA) ve elevatör sol gövde kontrol kablosu (EB) olarak 

sıralanabilir. Bu kablolar elevatör arka kontrol çeyrek çemberini hareket ettirir. PCU’ya 

bu kablolar ile iletilmiş olur. 

 

Şekil 3.9: Boeing 737NG Elevatör Kontrol Mekanizması Kabloları [10] 
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Elevatör kontrolü için levyeye verilen komut, elevatör güç kontrol ünitelerinin girdi tork 

borularına (PCU) kablolar ve mekanik bağlantı elemanları ile iletilir, girdi tork boruları 

elevatör çubuklarına hareketi iletir. Bu çubuklar, çıkış tork borularını hareket ettirmek için 

hidrolik basınç kullanan elevatör PCU’larına girdi verir ve sonuç olarak elevatör hareket 

eder. 

Hidrolik sistem şemasından da incelenebileceği gibi A ve B hidrolik sistemleri paylaşımlı 

olarak elevatör PCU’larına 3000 psi değerinde sabit basınç sağlarlar. Bu basıncı çıkış tork 

borularına ileten, Şekil 3.10 ‘da incelenen PCU, elevatörun hareketini sağlar. 

Pilotlar levyeleri hareket ettirdiklerinde yunuslama kontrolü güç dönüştürücüsüne (CWS) 

ve levye pozisyon sensörüne girdi verirler. Bu sistemler uçuş bilgisayarlarına veri gönderir 

ve tutunma kaybı yönetimi sistemi (SMYD) ve uçuş verileri kayıt sistemi (FDAU) 

tarafından işlenir. 

 

 

Şekil 3.10: Boeing 737NG Elevatör PCU [10] 

 

 



 
 23
   
 

Mach trim aktüatörleri yüksek hızlarda burun aşağı momentin artmaması için elevatörlerin 

nötral konumlarını hıza bağlı olarak değiştirir, bu işlemi FCC kontrol eder. Mach trim 

aktüatörleri hareket ettiğinde elevatör PCU’larına hizalama ünitesi tarafından girdi verir.  

Şekil 3.11 ‘de geniş çerçevede gösterilen sistemin büyük çoğunluğu mekanik şekilde 

çalıştığı için otopilot sistemleri direkt olarak aktüatörlere komut vermez, pilot komutlarını 

taklit edecek şekilde FCC’den elde edilen bilgiler kullanılarak bilgisayarlar tarafından 

PCU’ların girdi tork borularına mekanik olarak komutları iletilir. Verilen komutlar 

sonucunda elevatörler hareket ederken elevatörlerde bulunan tarafsızlık değişim sensörü 

elevatörlerin ve yatay kuyruğun relatif konumunu uçuş kontrol bilgisayarlarına iletir Bu 

sensörlerden gelen sinyaller de uçuş kontrol bilgisayarlarına (FCC) iletilir böylece 

geribildirim sağlanmış olur. Bu geri bildirimler sonucunda tekrar komut verilir ve 

otomatik pilot işlevlerini sürdürür. 

 

 

Şekil 3.11: Boeing 737NG Elevatör Kontrol Sistemi [12] 
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3.2.4.3 Yalpa momenti kontrolü 

Dümen, uçağın dikey eksen etrafındaki yalpa momenti davranışlarını kontrol eden 

komponentlerdir. Boeing 737 ailesinde dikey stabilizörün firar kenarında, menteşelenmiş 

halde bulunmaktadır. Dümen, uçağın iniş ve kalkışlarında doğru şekilde kontrol 

edilebilmesi için oldukça önemli bir komponentdir. Seyrüsefer sırasında yalpa sönümleme 

sistemi dümeni aktif olarak kontrol eder. 

Pilotların, uçuş sırasında uçağın yalpa momentini kontrol edebilecekleri, Şekil 3.12 ‘de 

görülen iki çift pedal her pilotun levyesinin altında bulunmaktadır. Pilotlar bu pedallar ile 

manuel olarak yalpa komutu vermektedirler.  Uçağın dikey eksen etrafında kararlı hareket 

etmesine yardımcı olan yalpa sönümleme sistemi devreye sokulduğunda sistem ana veya 

yedek dümen PCU’larına küçük komutlar vererek yalpa açısını korur, bu işlem sırasında 

pedallara herhangi bir geri bildirim yapılmaz.  

 

Şekil 3.12: Boeing 737NG Dümen Kontrol Pedalları [10] 
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Pilotlar Şekil 3.13 ‘de görülen dümen pedallarını kullanarak; ön çeyrek çemberler, kontrol 

kabloları, arka çeyrek çember ve çıkış çubuğu, hizalama ünitesi ve ana dümen güç kontrol 

ünitesi aracılığıyla dümeni kontrol ederler. Arka çeyrek çember çıkış çubuğuna entegre 

olan bir güç dönüştürücüsü bulunmaktadır. Bu dönüştürücü aracılığıyla dümene etki eden 

kuvvet bilgisi FDR’a gönderilir. 

 

 

Şekil 3.13: Boeing 737NG Dümen Kontrol Mekanizması Komponentleri [10] 

 

Pilotlar pedallar aracılığıyla komut verdiklerinde ön kontrol çubuklarını ve ana kontrol 

çubuklarını hareket ettirirler, bu parçalar da ön çeyrek çemberleri hareket ettirir. Ön 

çeyrek çember, Şekil 3.14 ‘te belirtilen, sol dümen kontrol kablosu (RA) ve sağ dümen 

kontrol kablosunu (RB)  hareket ettirerek dümen arka çeyrek çemberini çevirir. Dümen 

arka çeyrek çemberi, dümen çeyrek çemberi ile aralarında bulunan çubuk yardımıyla 

hareketi dümene iletir. Dümene iletilmesi ile birlikte dümen hizalama ünitesine, ana ve 

yedek dümen PCU’larına da iletilir böylece pilotun verdiği girdi dümene ulaşmış olur. 
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Şekil 3.14: Boeing 737NG Dümen Kontrol Mekanizması Kabloları [10] 

 

Daha önce verimiş olan Boeing 737 hidrolik sistemler şemasından da incelenebileceği 

gibi, diğer birincil kumanda sistemlerine benzer şekilde A ve B hidrolik sistemleri 

paylaşımlı olarak dümen PCU’larına 3000 psi değerinde sabit basınç sağlarlar.  

Dümen trim kontrol sistemi ve bu sisteme bağlı trim aktüatörleri yardımıyla pilotlar 

istenmeyen dümen pedalı kuvvetlerini ortadan kaldırmak için ayarlamalar yapabilir. Bu 

sisteme bir komut verildiğinde dümen trim aktüatörlerine ve uçuş verileri kayıt sistemine 

bilgi gider. Aktüatör pedalların altında bulunan üniteye mekanik olarak hareket uygular, 

bu hareket dümen PCU’larına bir girdi olarak iletilir. Bahsi geçen aktüatör ayrıca dümen 

pozisyon göstergesine de bilgi iletir. 
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4. AIRBUS A320 UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ 

 
4.1 Airbus A320 Ailesi Tarihçesi 

Dar gövdeli, kısa ve orta mesafeli tek koridorlu uçak sınıfında sektörün o zamanki lideri 

durumunda olan Boeing 737’ye karşı rekabet gösterebilmek için Almanya ve Fransa başta 

olmak üzere beş avrupa ülkesinin ortaklığında kurulan Airbus şirketi tarafından 1984 

yılında A320 ailesi tanıtılmıştır. 

Tanıtıldıktan üç sene sonra A320 ailesi ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve hizmete ilk olarak 

1988 yılında Fransa’nın bayrak taşıyıcı havayolu “Air France” ile girmiştir. A320 

modelini 1994 yılında daha uzun olan A321 takip etmiş, 1996 yılında A320’den daha kısa 

olan A319 ve 2003 yılında ailenin en kısası olan A318 çeşitli havayollarında hizmete 

girmiştir. İlk nesillerinde iki adet CFM International 56 veya International Aero Engines 

V2500 turbofan motor seçeneği sunulan A319-A320-A321 modellerinin yanında ailedeki 

modellerin en küçüğü olan A318 modeli Pratt & Whitney 6000 motorunu kullanmaktadır.  

Yıllar içerisinde havayollarının yakıt verimi daha yüksek uçak taleplerini karşılamak için, 

ilk nesilde opsiyonel olarak sunulan kanat ucu vortekslerini azaltan “Sharklet” adlı kanat 

uzantısının standart olarak kullanıldığı ve yeni geliştirilen CFM International LEAP ile 

Pratt & Whitney 1100 motorlarının müşteriye seçenek olarak sunulduğu NEO (Yeni 

motor seçenekleri) modelleri 2010 yılında tanıtılmıştır. 2014 yılında ilk uçuşunu yapan ve 

2016 yılında Lufthansa ile hizmete giren NEO serisi A319NEO, A320NEO ve 

A321NEO’dan oluşmaktadır. Karışıklığı önlemek amacıyla NEO serisi hizmete girdikten 

sonra ilk nesil A320 ailesi CEO ( Mevcut motor seçenekleri) olarak adlandırılmaktadır. 

NEO serisi CEO serisine göre  %15-%20 daha az yakıt tüketmesi ile sektörde önemli bir 

yere sahip olmuş, Ocak 2020 tarihine kadar 115 havayolu tarafından toplam 7395 sipariş 

ile dünyanın en hızlı satılan yolcu uçağı ünvanını alan A320NEO ailesi bu siparişler ile 

birlikte A320 ailesine de dünyanın en çok satılan yolcu uçağı ünvanını getirmiştir [13]. 
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Uçak en yakın rakibi olan Boeing 737’nin ana tasarım eksikleri sebebiyle ulaşması çok 

zor olan yakıt tüketimi seviyeleri sunmaktadır, bunun yanında daha yeni bir tip olmasıyla 

beraber üretici şirket Airbus tarafından oldukça teknolojik bir altyapı ile tasarlanmış ve 

üretilmiş, kompozit malzeme kullanılarak dar gövdeli yolcu uçaklarında bir ilke imza 

atılmıştır. Uçakta sivil yolcu uçağı sektörünün öncüsü olarak, Intel 8086 işlemcilerin 

kullanıldığı tamamen elektronik fly-by-wire sistemi kullanılmıştır, bu sistem sayesinde 

uçaktaki mekanik kablo ağırlığı ve sistemleri azaltılmıştır. Uçuş kumanda aktüatörlerinin 

mekanik olarak girdi almak yerine elektronik olarak girdi alması sebebiyle uçaktaki 

otomatik pilot sistemleri rakiplerinden çok daha gelişmiştir. Uçaktaki aviyonik sistemlerin 

göstergeleri de tamamen LCD ekranlardan oluşmaktadır, bu hem alan hem de ağırlık 

tasarrufu sağlamış ayrıca uçağa modern bir yapı kazandırmıştır. Merkezi elektronik uçuş 

bilgi ekranı (ECAM) sistemi ile pilotlar uyarı sistemleri ve sistem hataları ile ilgili bilgileri 

kendi taraflarındaki ekranlardan takip edebilmektedir.  

Tamamen elektronik fly-by-wire sisteminin kullanılması ile birlikte pilotlar uçağı 

geleneksel olarak kullanmakta oldukları levye yerine kaptan pilotun sol tarafında bulunan 

kontrol kumandalarıyla idare etmektedirler. Pilotlar, sol el ile kontrolün zorluğu ve 

alışılmışın dışında bir kontrol sistemi ile uçmanın gerekliliği sebebiyle bu uçak tipini 

uçurabilmek için fazladan eğitime tabii tutulmaktadırlar. 

Bu bölümde Airbus A320 ailesinin sahip olduğu “ fly-by-wire” tipindeki kontrol 

mekanizmaları ile bu mekanizmaların bağlı bulunduğu hidrolik sistemler incelenecektir. 

4.2 Airbus A320 Ailesi Uçuş Kumandaları 

4.2.1 Giriş 
 

A320 ailesinde, alüminyum alaşımından üretilmiş olan slatlar dışındaki, bütün kontrol 

yüzeyleri kompozit materyallerden üretilmiştir. Bütün kontrol yüzeyleri elektrikli 

sistemlerle kontrol edilip hidrolik sistemler ile çalışmaktadırlar, bunun yanında yedek 

olarak dümen ve ayarlanabilir yatay stabilizer (THS) komponentleri mekanik olarak 

kontrol edilip hidrolik sistemlerle çalıştırılırlar. Şekil 4.1 ‘de kumanda yüzeyleri 

gösterilmiştir. 



 
 29
   
 

Yunuslama momenti kontrolü kuyrukta bulunan iki elevatör ve THS sistemi ile 

sağlanmaktadır. Kısa süreli moment değişimleri için elevatörler, uzun süreli moment ve 

uçak yüküne, ağırlık merkezine göre kararlılığın arttırılması için THS sistemi kullanılır. 

Yuvarlanma momentinin kontrolü için kullanılan bir aileron ve dört spoiler  kanat 

kökünden ucuna doğru numaralandırılır. Hava freni özelliğinin kullanılması yani kanat 

sürüklemesinin arttırılıp uçağın yavaşlatılabilmesi için iki ve dört numaralı spoilerlar 

kullanılmaktadır, acil durumda bütün spoilerlar uçağın yavaşlatılması için kullanılabilir. 

Yalpa momenti, özellikle iniş ve kalkıştaki yanal rüzgarların dengelenmesi ve olası motor 

arızası durumlarında kullanılmak üzere, dümen ile kontrol edilir. Yalpa sönümleme 

sistemi dönüşlerdeki koordinasyonu sağlamak ve Dutch roll sönümlemelerini sağlamak 

üzere gerektiğinde dümeni kontrol eder. 

Kanadın kök ve uç kısımlarında birer adet olmak üzere kanat başına iki flap ve beş slat 

bulunmaktadır, özel olarak A321 modelinde iki parçalı slat bulunmaktadır. Bu flap ve 

slatlar ikincil kumanda yüzeylerini temsil etmektedir ve kanat profili karakteristiğini 

değiştirerek taşıma kuvvetini arttırmaktadırlar, aileronlar flaplar tamamen açıldığında 

aşağı bakacak şekilde çevrilir. 

 

Şekil 4.1: Airbus A320 Uçuş Kumanda Yüzeyleri [14] 
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4.2.2 Fly-by-wire prensibi ve uçuş bilgisayarları 
 

Pilotlar, uçağın yunuslama ve yuvarlanma hareketlerini kokpitte bulunan kontrol 

kumandaları (Side Stick) ile idare eder. Pilotlar kontrol kumandalarını hareket 

ettirdiklerinde komutlar Şekil 4.2 ‘de görülen uçuş kontrol bilgisayarlarına (FCC) iletilir. 

Veriyi işleyen bilgisayarlar içlerine yüklenmiş olan programlardaki algoritmalar 

yardımıyla bir çıkış sinyali elde ederler. Bu sinyaller her bir kumanda yüzeyi için belirli 

açıları temsil etmektedirler. Kumanda yüzeylerinde bulunan geri besleme mekanizmaları, 

komutları alan kumanda yüzeylerinin uygun açıda hareket edip etmediğinin bilgisini 

FCC’ye geri gönderir. Buna iç geri besleme halkası denmektedir. Ayrıca bilgisayarlar 

uçağın hareketini ve açılarını da sensörler yardımıyla inceler, bu bilgilerin geri besleme 

mekanizması ile FCC’ye aktarılıp işlenmesine de dış geri besleme halkası denmektedir. 

Pilotun komutlarının uygulanıp uygulanmadığı bu iki mekanizmanın bütünü ile kontrol 

edilir. FCC,  pilot komutunun aşırı manevraya sebep olması veya uçuş zarfının dışında 

kalması durumunda komutun uygulanışını kısıtlayabilir ayrıca otomatik pilot komutlarını 

direkt olarak FCC’ye iletir. 

 

 

Şekil 4.2: Airbus A320 FBW Sistemi Genel Görünüm [15] 
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Sistemin efektif olarak çalışması ve başta FAA ve EASA olmak üzere havacılık 

otoritelerinin tip sertifikası kurallarına uyacak şekilde sistemlerin şekillendirilebilmesi 

için uçuş bilgisayarları bölümlere ayrılmış ve herhangi bir sistemin devre dışı kalması 

durumunda kontrolün sağlanması için yedek sistemlerle desteklenmiştir. Buna göre; Şekil 

4.3 ‘de görüldüğü gibi yunuslama ve yuvarlanma momentlerini kontrol edecek iki adet 

Elevatör ve Aileron Bilgisayarı (ELAC), yine yunuslama ve yuvarlanma momentlerini 

kontrol eden üç adet Spoiler ve Elevatör Bilgisayarı (SEC), iki adet Gelişmiş Uçuş 

Bilgisayarı (FAC), gösterge ve bakım testlerinde kullanılan iki adet Kontrol Verileri 

Depolama Bilgisayarı (FCDC), otopilotun komutlarını oluşturup gönderdiği iki adet Uçuş 

İdare ve Yönlendirme Bilgisayarı (FMGC), son olarak da slat ve flapların kontrolünün 

sağlanması için iki adet Slat ve Flap Kontrol Bilgisayarı (SFCC) bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 4.3: Airbus A320 Uçuş Bilgisayarları Şeması [14] 

 

 



 
 32
   
 

4.2.2.1 Uçuş kontrol yöntemleri 

Elektronik Uçuş Kontrol Sistemi Bilgisayarları  (EFCS) pilotların kontrol kumandaları 

yoluyla ilettikleri bilgileri uçuş kontrol komutlarına çevirir. Uçak üzerinde bulunan 

sistemlerin çalışma durumlarına göre, kendi içerisindeki karmaşık doğrulama sistemlerini 

kullanarak, komutları kontrol yüzeylerine iletir. Herhangi bir arıza durumunda sistem 

davranışlarının yönlendirilebilmesi için Şekil 4.4 ‘deki diagrama bağlı olarak işlevini 

sürdüren üç adet uçuş kontrol yöntemi önceden belirlenmiştir. 

Normal Uçuş Kontrol Yöntemi: Bütün sistemlerin çalıştığı durumda geçerlidir, bu yöntem 

aşırı manevralardan ve uçuş zarfı dışındaki durumlardan korunmasını sağlar. 

Alternatif Uçuş Kontrol Yöntemi: Sistem arızalarından dolayı birkaç sistemin devre dışı 

kalması durumunda EFCS otomatik olarak bu yöntemi kullanır. Aşırı manevra ve uçuş 

zarfı koruması sağlanmaya çalışır fakat sağlanamama riski de bulunmaktadır. 

Direkt Uçuş Kontrol Yöntemi: Daha fazla sistemin devre dışı kalması ve EFCS’nin 

normal işleyişine devam edememesi durumunda sistem bu yönteme geçer. Bu yöntemde 

pilot komutları herhangi bir koruma olmadan direkt olarak kontrol yüzeylerine iletilir. 

Aşırı manevradan kaçınma ve uçuş zarfı içerisinde komut vermek pilotun görevi haline 

gelir. Ayrıca bu yöntem, uçak yerde iken otomatik olarak devreye girer. 

 

 

Şekil 4.4: Airbus A320 Uçuş Kontrol Yöntemleri Diagramı [14] 
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4.2.3 Hidrolik sistemler 

Başta FAA ve EASA olmak üzere sivil havacılık otoritelerinin gereklilikleri uyarınca 

yolcu uçaklarında birbirinin yedeği olarak görev yapabilecek bağımsız hidrolik sistemler 

bulunması gerekmektedir. Airbus A320 ailesinde de, bu gereklilikleri sağlayacak şekilde, 

yeşil sarı ve mavi olarak adlandırılan birbirinden bağımsız üç adet hidrolik sistem 

bulunmaktadır. Bu hidrolik sistemler; uçuş kumandalarına, iniş takımlarına, frenlere, ön 

iniş takımı direksiyon sistemine, kargo kapılarına, motorlarda bulunan ters iticilerin 

operasyonuna, sabit hızlı elektrik jeneratörlerine 3000 psi sabit basınç sağlarlar. Sistemler 

içerisinde kabarcıklanma yaşanmasını önlemek için her bir sistemin kendine air ve 

basınçlı hava ile basınçlandırılan bir hidrolik rezervuarı bulunmaktadır. 

Motor sürücülü pompa (EDP), motorlara bağlı bir dişli yardımıyla mekanik enerjiyi 

hidrolik basınca dönüştüren bir pompa sistemidir. Airbus A320 ailesinde yeşil ve sarı 

hidrolik sistemlerin her biri normal şartlarda birer EDP ile basınçlandırılır. Daha çok 

yerde, bakım sırasında ve kargo kapısı operasyonunda, kullanılan sarı hidrolik sistem 

elektrik pompası ile de basınçlandırılabilir. Sarı sistemin bu özelliği uçağın motoru 

çalışmadan kargo kapısının açılabilmesini sağlar, elektrik erişimi bulunmadığı zaman el 

pompası yardımıyla da sarı sistem basınçlandırılabilir.  

Mavi sistem, elektrik pompası ile basınçlandırılmaktadır. Bu pompa ilk motorun çalışması 

ile birlikte devreye girer, gerektiği zaman bakım sırasında manuel olarak da devreye 

alınabilen elektrik pompası sarı sistemde kullanılan ile aynıdır. Gereklilik görüldüğü 

zaman sarı ve mavi sistem arasındaki elektrik pompaları birbirleri ile değiştirilebilir.  

Motorların durması, hidrolik akülerdeki basıncın bitmesi ve elektrik akülerinin boşalması 

durumunda uçağın özellikle kumanda yüzeylerinin kontrol edilebilmesi için hidrolik 

basınca ihtiyacı olacaktır. Üzerinde bulunan pervanenin hava ile döndürülmesi ile 

mekanik bir pompayı çeviren RAT (Ram Air Turbine) sistemi manuel olarak pilot 

tarafından veya otomatik olarak uçağın bilgisayarları tarafından devreye sokulabilir. RAT 

devreye sokulduğunda gövdeden çıkar ve bulunduğu pozisyona kilitlenir. Devreye 

sokulduktan sonra ancak yerde, belirli bakım prosedürleri uygulandıktan sonra, yerine geri 
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yerleştirilebilir. RAT, mavi hidrolik sistemi 2500 psi basınç ile basınçlandırılır. RAT 

komponentinin varlığı uçağın ETOPS sertifikası alması için çok önemlidir. Güç transfer 

ünitesi (PTU) yeşil ve sarı sistemlerden herhangi birinin basıncının düşmesi durumunda 

diğerinin basıncından yararlanarak basınçlandırılmasını sağlar. Bu ünitenin içerisinde 

bulunan sistem kapalı bir sistemdir, yani yeşil ve sarı sistemler arasında herhangi bir 

hidrolik sıvı değişimi bulunmamaktadır, sadece hidrolik güç aktarılır. Bu sayede bir 

hidrolik sistemdeki kaçaktan diğer hidrolik sistem etkilenmez. Bir başka acil durum 

önlemi de yangın kapama valfleridir. Herhangi bir yangın durumunda EDP’lere hidrolik 

sıvı akışını kesen sistem, bu sayede yangından etkilenen hidrolik sistemi etkilenmeyen 

sistemlerden izole eder. 

Basıncın kaybedildiği durumlarda kritik sistemlerin belirli bir süre çalışabilmesi için her 

bir hidrolik sistemde hidrolik aküler bulunmaktadır, bu aküler içinde bir diyafram olan ve 

her iki tarafında hidrolik sıvılar olan küreler şeklindedir. Örneğin yeşil sistem üzerinde 

bulunan hidrolik aküler, uçağın yedi defa tam fren yapmasını sağlayacak basınca 

sahiptirler. Şekil 4.5 ‘de hidrolik sistem elemanları görülebilir. 

 

Şekil 4.5: Airbus A320 Hidrolik Sistemler Diagramı [14] 
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Uçuş bilgisayarları ve hidrolik sistemleri uçuş kumandalarını, acil durumlarda 

operasyonel kalmak amacıyla, paylaşmaktadırlar. Her bir kumanda yüzeyinin bağlı 

olduğu hidrolik sistem ve bilgisayarlar Şekil 4.6 ‘da verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.6: Airbus A320 Kumanda Yüzeyleri ile Hidrolik Sistemlerin İlişkisi [14] 

 

4.2.4 Kumanda yüzeyleri kontrol mekanizmaları 
 
 
4.2.4.1 Yuvarlanma momenti kontrolü   
 

Hava araçlarının boylamsal eksen etrafındaki yuvarlanma momentlerini kontrol eden 

kontrol yüzeylerinin başında aileronlar gelmektedir. Airbus A320 ailesinde, aileronlara 

yardımcı olarak spoilerlar da yuvarlanma momentinin kontrolünde kullanılmaktadırlar. 

Bunun yanında uçağın fly-by-wire sistemleri kapsamında; Elevatör ve Aileron Bilgisayarı 

(ELAC), Spoiler ve Elevatör Bilgisayarı (SEC), Uçuş İdare ve Yönlendirme Bilgisayarı 

(FMGC) ve Gelişmiş Uçuş Bilgisayarı (FAC) sistemleri pilotlar tarafından kontrol 
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kumandaları ile verilen girdilerin işlenmesi sonucunda yuvarlanma momentinin 

kontrolünü sağlarlar. 

Pilotlar yanlarında bulunan kumanda kolları ile ELAC ve SEC bilgisayarlarına elektriksel 

olarak komut gönderir. Airbus A320 ailesinde iki adet ELAC bulunmaktadır. Normal 

Uçuş Kontrol Yöntemi devredeyken ELAC1 fonksiyonel olarak yuvarlanma momenti 

kontrolü için aileronları kontrol etmektedirler. ELAC2 ise yedek olarak tutulmaktadır, 

ELAC1 de tespit edilecek olan herhangi bir fonksiyon hatası durumunda ELAC2 otomatik 

olarak kontrolü ele alacaktır. İkincil kumanda yüzeylerinden spoilerları kontrol eden SEC 

cihazları, o anda efektif olarak görev yapmakta olan ELAC’dan gelen elektrik sinyalleri 

çerçevesinde bir veya iki çift spoilera komut verir. SEC sistemi, ikincil kumanda 

yüzeylerinden birini kontrol ettiği için arızalanması durumunda uçak sistemleri kritik 

duruma geçmeyecektir, bu sebeple SEC sisteminin yedeği bulunmamaktadır. FAC, 

ELAC’a benzer bir şekilde, iki sistemden oluşmakta, Normal Uçuş Kontrol Yöntemi 

devrede iken FAC1 kullanılmakta, herhangi bir sistem arızası durumunda kullanılabilmek 

için FAC2 yedek olarak bulunmaktadır. FAC, dönüşler sırasında aileronların ve dümenin 

uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktadır. FMGC, otopilot devreye sokulduğunda, 

pilotlardan gelecek kumanda kolu komutlarını beklemeden, ELAC ve FAC’lara elektrik 

sinyalleri vasıtasıyla yuvarlanma momentinin istenen seviyeye getirilmesini teyit edecek 

komutlar gönderir. Dolaylı olarak, ELAC’lar üzerinden, SEC’lere de komut 

göndermektedir. Sensörlerden gelen geri bildirimler FMGC sistemine gelmektedir ve 

otopilot devrede iken komutların sürekli olarak ayarlanması sağlanır. 

Airbus A320 ailesinde, aileron başına iki adet elektrik ile kontrol edilen hidrolik aktüatör 

bulunmaktadır. Bu aktüatörlerden biri aktif olarak kumanda yüzeyinin hareketinden 

sorumlu iken diğeri istenmeyen kuvvetlerin sönümlenmesinden sorumludur. Aktif 

aktüatörde yaşanabilecek kaçak ve arıza durumlarında ikinci aktüatör aktif olarak 

kullanılabilir. Sol kanattaki aileron aktüatörlerinden mavi hidrolik sistem ile kontrol 

edilen ve sağ kanattaki aileron aktüatörlerinden yeşil hidrolik sistem ile kontrol edilenler 

ELAC1 ile kumanda edilmekte iken ; sol kanattaki aileron aktüatörlerinden yeşil hidrolik 

sistem ile kontrol edilen ve sağ kanattaki aileron aktüatörlerinden mavi hidrolik sistem ile 
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kontrol edilenler ELAC2 ile kumanda edilmektedir. Böylece çapraz sistemler birlikte 

kullanılmakta ve tam arıza olasılığı düşürülmektedir. İki ELAC sisteminin birden devre 

dışı kalması veya yeşil ve mavi hidrolik sistemlerin ikisinde de düşük basınç olması 

durumlarında bütün aileron aktüatörleri sönümleme moduna geçerler. 

Yuvarlanma momenti oluşturulmasında yardımcı olan spoilerlardan her biri bir adet 

elektrikli sistem ile kontrol edilen, Şekil 4.7 ‘de gösterilen, hidrolik aktüatör ile kontrol 

edilmektedir. Eğer geri bildirim sisteminde veya elektrik besleme sisteminde herhangi bir 

arıza meydana gelirse spoilerlar kendiliğinden kapanacaktır. Hidrolik beslemede herhangi 

bir sıvı veya basınç kaybı yaşandığında ise eğer spoilerlar kapalı ise kapalı konumda 

kilitlenecek, eğer açıklarsa serbest bırakılacak ve aerodinamik kuvvetler yardımıyla 

menteşe momentinin sıfır olduğu noktada kilitleneceklerdir. 

 

Şekil 4.7: Airbus A320 Spoiler ve Aileron Servo Kontrolleri [14] 
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Fly-by-wire sistemi çerçevesinde kullanılan bilgisayarların arıza vermesi durumunda, 

uçuşa elverişliliğin korunması için, arıza veren sistemin yedeği operasyonu devam 

ettirecektir. ELAC1’in devre dışı kalması durumunda ELAC2 devreye girecektir, bu 

durumda ELAC2 yatay komut hesaplarını Normal Uçuş Kontrol Yöntemi’nden 

yararlanarak yapacak ve aileronlar ile SEC’lere, yuvarlanma spoilerlarının kontrolünü 

sağlamak için, gönderilecektir. Her iki ELAC sisteminin de devre dışı kalması durumunda 

ise sadece spoilerlar yuvarlanma momenti oluşturmak için kullanılabilecektir. SEC 

sistemleri yuvarlanma momentini Direkt Uçuş Kontrol yöntemi ile kontrol ederken 

Normal Uçuş Kontrol yönteminin parçalarından biri olan yalpa sönümleme sistemi devre 

dışı kalacaktır. ELAC, SEC ve kumanda yüzeyleri arasındaki ilişki Şekil 4.8 ’de 

görülebilir. 

 

 

Şekil 4.8: Airbus A320 Aileron ve Spoilerlar ile Uçuş Bilgisayarları İlişkisi [15] 

 

Herhangi bir aileronu kontrol eden servo kontrollü aktüatörün arıza vermesi durumunda 

aileron üzerinde bulunan diğer servo kontrol sistemi diğer ELAC ile kontrol edilir. Bu 

durumda, örneğin arıza veren servo kontrollü aktüatör normal şartlarda ELAC1 ile kontrol 

ediliyorsa, ELAC1 gerekli hesaplamaları yapmaya devam eder ve bu hesaplamaların 
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sonucunu ELAC2 ye gönderir, ELAC2 herhangi bir hesaplama yapmadan ELAC1 den 

gelen komutları aynen uygular. Eğer ELAC1 arıza verirse ELAC2, kendine bağlı olan 

servo kontrollü aktüatörlerle ve kendi işlediği verilerle kontrolü sağlar. Eğer bir ailerona 

bağlı olan iki servo kontrollü aktüatör de arızalanırsa, diğer kanatta bulunan aileron 

kontrol edilmeye devam edilir. Eğer bir kanatta bulunan herhangi bir spoiler servo 

kontrollü aktüatör arıza verip ilgili spoiler kapalı konuma geçerse, dengeyi sağlayacak 

şekilde diğer kanattaki aynı spoiler da kapalı konuma geçer. Elektrik kaynağının tamamen 

kaybedilmesi durumunda ise, mekanik olarak, pilotların ayaklarının altında bulunan 

pedallar ile kontrol edilen, dümenler ile yuvarlanma momenti dengelenmeye çalışılır. 

Arıza durumları sırasındaki yuvarlanma momenti kontrol sistemi diagramı Şekil 4.9 ‘da 

verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.9: Airbus A320 Olağandışı Durumlarda Yuvarlanma Momenti Kontrolü 
[15] 
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4.2.4.2 Yunuslama momenti kontrolü 

Airbus A320 ailesinde yanal eksen etrafındaki yunuslama momentlerini yani burun aşağı 

ve burun yukarı hareketlerini yatay kuyrukta bulunan iki adet elevatör kontrol etmektedir. 

Bunun yanında uzun süreli hareketlerde uçağın kararlılığının sağlanması amacıyla 

Ayarlanabilir Yatay Dengeleyici (THS) sistemi ile yatay kuyruk belirli açı aralığında 

hareket ettirilebilir. Örneğin yüksek irtifaya tırmanışlarda veya uçağın dengesiz yüklenme 

durumlarında THS kullanılmaktadır. 

Pilotlar, kumanda kolu yardımıyla, elektrik sinyalleri aracılığıyla Şekil 4.10 ‘da görülen  

ELAC ve SEC bilgisayarlarına komut göndermektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi iki 

adet ELAC bulunmaktadır. Yuvarlanma momenti kontrolündeki işlevlerin tersine, 

Normal Uçuş Kontrol Yöntemi devredeyken yunuslama momentinin düzenlenmesi 

çerçevesinde ELAC2, elevatör ve THS parçalarını kumanda eder. ELAC1 ise ELAC2’nin 

devre dışı kalması durumunda otomatik olarak kontrolü ele alır. Eğer iki ELAC da arıza 

sebebiyle devre dışı kalırsa SEC1 veya SEC2 otomatik olarak yunuslama momenti 

kontrolünü ele alır. Otopilot devreye girdiğinde Uçuş İdare ve Yönlendirme Bilgisayarı 

(FMGC) uçak ve kumanda yüzeyi üzerindeki sensörlerden alınan bilgileri işleyerek 

otopilot komutlarını ELAC sistemlerine elektriksel olarak iletir. ELAC ise servo kontrollü 

aktüatörlere komut göndererek amaçlanan hareketin yapılmasını sağlar. 

 

Şekil 4.10: Airbus A320 Yunuslama Momenti Kontrolü [15] 
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Her elevatöre bağlı olan, Şekil 4.11 ‘de gösterilen, iki adet servo kontrollü aktüatör 

bulunmaktadır. Elevatör hareketleri bu aktüatörler aracılığıyla sağlanır. Normal Uçuş 

Kontrol Yöntemi çerçevesinde bu aktüatörlerden biri aktif olarak hareketi sağlarken diğeri 

sönümleme modunda görev yapar. Aktif olan aktüatördeki herhangi bir arıza durumunda 

diğer aktüatör otomatik olarak aktif duruma geçer. Elevatör yüzeyine etki eden 

aerodinamik kuvvetlerin etkili olarak aşılabilmesi ve mekanik parçalar üzerindeki 

yorulmanın azaltılması için yüksek elevatör açılarında her iki aktüatör de aktif olarak 

kullanılır. Yeşil ve sarı hidrolik sistemlere bağlı olan aktüatörler ELAC2 ile kontrol 

edilmekteyken normal şartlarda sönümleme görevi yapan ve mavi hidrolik sisteme bağlı 

olan aktüatörler ELAC1 tarafından kontrol edilir. 

 

Şekil 4.11: Airbus A320 Elevatör Servo Kontrol  [15] 

 

Ayarlanabilir Yatay Dengeleyici (THS), iki hidrolik motorla kontrol edilen ve sonsuz vida 

prensibiyle çalışan bir aktüatör yardımı ile hareket ettirilir. İki hidrolik motoru besleyen 

üç elektrikli pompa bulunmaktadır. Normal uçuşta bu üç elektrikli motordan biri 

çalışmakta, diğer ikisi hazır durumda beklemektedir. Bu elektrik motorlardan ilki ELAC2 

tarafından, ikincisi ELAC1 veya SEC1 tarafından, üçüncüsü ise SEC2 tarafından kontrol 
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edilmektedir. Bu sayede bilgisayarlar ve elektrik motorları ile elektrik sistemlerinde 

oluşabilecek arızalar sırasında THS’in alternatif yöntemlerle kontrolü sağlanabilir. 

 

Şekil 4.12: Airbus A320 THS Aktüatörü Çalışma Diagramı [15] 

 

4.2.4.3 Yalpa momenti kontrolü 

 

Airbus A320 ailesinde yalpa momenti kontrolü, dikey kuyrukta bulunan ve maksimum 

25° sapma açısı verilebilen dümen ile sağlanmaktadır. Yatay kuyrukta bulunan THS 

sisteminin aksine dikey kuyruğu tamamen döndüren bir sistem bulunmamaktadır. Pilotlar, 

dümeni kokpitte bulunan pedallar yardımıyla kontrol ederler. Dümene direkt olarak bağlı 

olan mekanik bir girdi ile dümen kontrolü sağlanır. Bu mekanik girdi; mekanik olarak 
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dümen pedallarıyla, elektrikli olarak dümen ayar aktüatörü ve yine elektrikli yalpa 

sönümleme sistemi ile, toplam üç farklı yöntemle, sağlanmaktadır. 

Pilot girdisinin sağlandığı, kaptan pilot ve yardımcı pilot taraflarında olmak üzere, iki çift 

pedal mekanik olarak birbirlerine bağlı bulunmaktadırlar. Kablolarla birbirine bağlı olan 

pedallar aynı zamanda bir noktadan diferansiyel dişli sistemine bağlı  bulunmaktadır. Bu 

dişli aracılığı ile hidrolik dümen aktüatörlerinde girdi verilmektedir ayrıca yalpa 

sönümleme sistemi devrede iken, bu dişli sebebiyle sistemin çalışması pedal hareketine 

sebep olmaz. Tam fly-by-wire sisteminin uygulandığı yunuslama ve yuvarlanma momenti 

kontrollerinin aksine dümene sürekli bağlı olan bir kablo bulunmaktadır, yani pilotlar 

istedikleri zaman mekanik olarak dümeni kontrol edebilmektedirler. Otopilot sisteminin 

dümen açısı ve pedal pozisyonu hakkında bilgi sahibi olması için üretici tarafından ilgili 

yerlere yerleştirilmiş sensörler bulunmaktadır. Bu sensörler ELAC sistemlerine sürekli 

olarak bilgi vermektedirler. 

Otopilot sistemi devre dışı olarak uçulduğunda, yalpa sönümleme sistemi, dümen ayarı ve 

dönüşlerde uçuş kontrol yüzeyi koordinasyonunun sağlanması ile ilgili işlemler ELAC 

tarafından yapılmakta ve ilgili aktüatörlere iletilmektedir. ELAC tarafından yalpa 

sönümleme ve dönüş koordinasyonu işlemleri sırasında pilot pedallarına herhangi bir 

geribildirim yapılmamaktadır. Bu bilgiler, otopilot devre dışı olsa bile, paralel olarak 

Gelişmiş Uçuş Bilgisayarı (FAC) sistemine iletilir. 

Yalpa sönümleme sisteminin servosunu, dümen ayarını ve dümenin maksimum sapma 

açısını sürekli olarak kontrol eden iki adet FAC bulunmaktadır. FAC, maksimum sapma 

açısını uçağın hızına göre belirler, uçağın hızı arttıkça sınır açısı düşecektir. FAC1 ana 

sistem olmakla beraber herhangi bir arıza durumunda FAC2 devreye girer. Otopilot 

devreye alındığında  Uçuş İdare ve Yönlendirme Bilgisayarı (FMGC), FAC’lara yalpa 

kontrolü, dümen ayarı ve yalpa sönümleme ile ilgili komutlar gönderir. FAC’lar ise 

bunları servolara ileterek istenen komutun uygulanmasını sağlar. 

Dümen, paralel olarak çalışan üç aktüatör tarafından kontrol edilmektedir. Dümen ayarı, 

ayrı ayrı iki FAC sistemine bağlı olan, iki adet elektrik motoruyla kontrol edilmektedir. 

Otomatik pilot kapalı iken pilot 1°/saniye açısal hız ile manuel olarak dümen ayarı 
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yapabilir. Otomatik pilot açık ise yanal rüzgar gibi etkilerle rotada oluşabilecek sapmalara 

karşı sistem dümeni kontrol eder, otomatik dümen ayarı fonksiyonu 5°/saniye açısal hızla 

ayar yapabilmektedir. Bu ayar, dümen pedallarında geri bildirime sebep olacaktır. 
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5. AIRBUS A350 XWB UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ 

5.1 Airbus A350 XWB Tarihçesi 
 

Airbus A350 XWB ailesi, Boeing’in modern ve verimli 787 Dreamliner modeline rakip 

olarak Airbus şirketinin 2004 yılında hazırladığı konseptin sonucu ortaya çıkmıştır. 

Airbus şirketinin çift koridorlu ve uzun menzilli yolcu uçağı A330 temel alınarak 

hazırlanan yeni nesil motor teknolojisi ve kompozit materyallerle imal edilmiş kanatlara 

sahip ilk A350 konsept tasarımı istenilen talebi görememiştir. Bunun üzerine, daha büyük 

yatırımlar gerektirse de, 2006 yılında şirket yeni uçağı A350’yi sıfırdan tasarlamaya karar 

vermiştir. Aynı yılın temmuz ayında Rolls-Royce şirketi ile yapılan anlaşma sonucunda 

şirketin Trent adlı turbofan motor ailesinin A350 için geliştirilen XWB modeli, Airbus’ın 

yeni uçağına güç vermek için seçilmiştir. A380 modelinde uzun süreli testlere tabii tutulan 

Rolls-Royce Trent XWB motorları ile birlikte Airbus A350 XWB  ilk uçuşunu 2013 

tarihinde gerçekleştirmiş, takip eden yılda ise sivil havacılık otoriteleri FAA ve EASA’dan 

tip sertifikası almayı hak etmiştir. Ayrıca uçak Airbus A330 ailesi ile aynı tip 

derecelendirmesine sahiptir, bu sebeple A330 eğitimlerini tamamlamış pilotlar bir takım 

ek eğitimleri aldıktan sonra A350 uçurma yetkisine sahip olurlar. 

Airbus A350 XWB ailesi, 2015 yılında ilk defa Qatar havayolları ile tarifeli uçuşa 

başlayan A350-900 ve 2018 yılında ilk defa yine Qatar havayolları ile tarifeli uçuşlarına 

başlayan A350-1000 versiyonlarından oluşmaktadır. İki versiyondan küçük olanı olan 

A350-900, 300-350 yolcu kapasitesine, 280 ton maksimum kalkış ağırlığına ve 15 bin 

kilometre maksimum menzile sahiptir. Daha uzun olan A350-1000 versiyonu ise 350-410 

yolcu kapasitesine, 319 ton maksimum kalkış ağırlığına ve 16 bin kilometrenin üzerinde 

bir maksimum menzile sahiptir. Her iki versiyonun da ekonomi konfigürasyonundaki 

kabininde bir sırada dokuz koltuk bulunmaktadır. Dışarıdan bakıldığında uzunluğun 

dışında her iki versiyonun birbirinden ayırt edilmesi, A350-1000 versiyonun ana iniş 

takımının üç akslı olmasıyla sağlanabilir. 2016 yılında uçması planlanan A350-800 
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versiyonu ise 270-310 yolcu kapasitesine 248 ton maksimum kalkış ağırlığına ve 15 bin 

kilometrenin üstünde menzile sahipti fakat üretici firma Airbus, hedeflerin altında kalan 

satış rakamları sonucunda, A350-800 versiyonunun üretimini iptal etti ve sipariş veren 

firmaların siparişlerini A330NEO ve A350-900 versiyonlarına çevirdi [16]. 

Ağırlık olarak en yüksek kompozit oranına sahip olan Airbus A350 XWB, ağırlıkça %53 

kompozit oranına sahiptir. Bu oran kompozitleri çok yaygın bir şekilde kullanan ilk uçak 

olan rakibi Boeing 787 ailesinin değeri olan %50 den fazladır. Bu sebeple A350 XWB 

ailesine kompozit uçak da denmektedir. Airbus A350 XWB uçağının kanatlarının 

kaplamalarında, kirişlerinde, perdelerinde; gövdenin kaplamasında, çerçevesinde, omurga 

kirişlerinde, arka gövdede; yatay ve dikey kuyruk kaplamalarında plastik ile 

güçlendirilmiş karbon fiber kompozit kullanılmaktadır. Gövde kafesinde, yer kirişlerinde 

ve dişli odalarında kullanılan alüminyum alaşımlar uçağın ağırlığının %19’unu 

oluşturmaktadır. İniş takımları, motor bağlantı kirişleri ve bazı bağlantı elemanları ısıya 

dayanıklılığı ve sağlamlığı sebebiyle titanyum alaşımından yapılmakta olup uçağın 

toplam ağırlığının %14’ünü oluşturmaktadır. Kalan kısımlarda ise çelik ve diğer 

malzemeler kullanılmıştır. 

Uçağın sektörde devrim niteliğinde olan başka bir özelliği ise burun kısmının yapısıdır. 

Aerodinamik olarak tasarlanmış radome, hava akımının en yumuşak şekilde burundan 

akmasını sağlamak ile birlikte havanın türbülanssız şekilde yönlendirilmesini sağlar, 

dolayısıyla sürükleme kuvveti azalır. Bu etkinin kuvvetlendirilmesi için yine sektörde ilk 

olarak kavisli kokpit camları kullanılmaktadır ayrıca bu özelliği, A350XWB ye 

karakteristik ve estetik bir görünüm katmaktadır. Kıvrık kokpit camlarının etrafı belirli bir 

sınıra kadar siyah kaplama ile çevrelenmiştir, bu kaplama ısıya karşı hassasiyet gösteren 

cam ve gövde sınırının termal olarak korunmasını dolayısıyla bu alanda uygulanacak 

bakımların azalmasını sağlamıştır. 

Airbus, büyük ölçüde kompozit ve ileri teknoloji materyallerden üretilmiş olduğu 

A350XWB ile daha hafif ve daha ucuz bir uçak yapmayı hedeflerken aynı zamanda 

yapısal bakım gereksiniminin de azalmasını amaçlamaktadır. Doğadan esinlenerek 

tasarlanan ve uçuş sırasında yüke göre şekil değiştiren kanat tasarımı, sürüklenmeyi ve 
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yakıt ihtiyacını azaltırken kanat yükü dağılımını en uygun hale getirmeyi amaçlayarak 

belirlenmiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi A350XWB için özel olarak üretilen Rolls-

Royce Trent XWB motorları rakiplerinden daha sessiz ve daha verimli çalışmaktadır. 

Bütün bu etkenler birleştirildiğinde A350XWB ilk önerilen A350 tasarımına kıyasla %10 

daha az gövde bakımına ihtiyaç duymakla beraber ve yeni nesil Trent XWB motoruyla 

birlikte seleflerine göre %25 daha az yakıt tüketmek ile birlikte CO2emisyonu 

üretmektedir. Kompozit ağırlıklı yapısı ile birlikte rakibi Boeing 777’den %14 daha az 

boş ağırlığa sahip olduğu da düşünüldüğünde operasyonel maliyeti seleflerinden ve 

rakiplerinden %25 daha düşük değere sahip olmaktadır [16, 19]. 

Geniş kabini ve Airbus’ın yeni iç kabin tasarım dili olan Airspace ile birlikte Rolls-Royce 

Trent XWB motorlarının düşük desibel seviyeleri birleştiğinde A350XWB sektörün en 

sessiz çift koridorlu uçağı ünvanına sahip olmaktadır. Ayırca son teknoloji kabin havası 

filtreleme sistemi, kabin basıncını 6000ft’e sabitlerken  kabindeki bütün havayı iki-üç 

dakika arasında dışarıdan aldığı taze hava ile değiştirerek yolculara yüksek hava kalitesi 

sunmaktadır. 

 

5.2 Airbus A350XWB Ailesi Uçuş Kumandaları ve Bağlı Sistemler 
 
 
5.2.1 A350XWB fly-by-wire sistemi 
 

Airbus, A320 ailesi ile sivil havacılığa kazandırdığı fly-by-wire sistemini seneler içinde 

geliştirmiş ve çıkardığı her yeni uçak serisi ile sistemin otopilot ve sönümleme 

özelliklerini geliştirmiştir. Airbus’ın fly-by-wire kullandığı bütün uçakları gibi 

A350XWB’de de pilotlar komutlarını birbirlerine elektronik olarak bağlı olan kumanda 

kolları ve  mekanik olarak bağlı olan pedallar aracılığıyla elektriksel olarak uçuş 

bilgisayarlarına iletirler. Ayrıca pilotların ortalarında bulunan konsolda manuel 

ayarlamalar için yunuslama momenti ayar anahtarları ve hava freniyle yer spoilerlarının 

kontrolü için kollar bulunmaktadır. Ayrıca A320’den farklı olarak A350XWB’deki 

sistemler aktif olarak boylamsal ve yanal eksenler etrafındaki kararlılığı korumaktadırlar. 
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Pilotların gönderdikleri bütün komutlar elektriksel olarak kumanda yüzeyi aktüatörlerine 

iletilir. Bu iletim sırasında aracı olarak görev yapan altı adet uçuş kontrol bilgisayarı ve 

bir adet yedek kontrol ünitesi bulunmaktadır. A350XWB ailesinde, yazılımsal veya 

üretimsel bir hatanın altı bilgisayarın tamamını etkilememesi için, birbirlerinden çok farklı 

iki yapıda uçuş bilgisayarlarından üçer tane kullanılmaktadır. Bu farklı iki yapıdaki 

bilgisayarlar, kendi aralarında yazılım veya donanım ortaklığına sahip değildirler. Bu 

bilgisayarlardan Şekil 5.1 ‘de görülen ve birincil olarak kullanılan üç tanesi PRIM1, 

PRIM2, PRIM3 ve yedek olarak bulundurulan üç tanesi SEC1, SEC2, SEC3 olarak 

adlandırılmaktadır ayrıca kanat kökündeki aileronları, elevatörleri ve dümeni herhangi bir 

elektrik kesintisinde sarı hidrolik sistemden dolaylı olarak sağlanan elektrikle devreye 

girerek kontrol eden yedek kontrol ünitesi BCM olarak adlandırılmaktadır. A320 ailesinde 

kullanılan uçuş bilgisayarlarının komut işleme sırasında kullandıkları “Uçuş Kontrol 

Yöntemleri” büyük ölçüde A350XWB’de kullanılan sistemde de geçerlidir. Yapılan 

geliştirmeler ve iyileştirmeler sonucunda, bazı sistemlerin devre dışı kalması durumunda 

kullanılan Alternatif Uçuş Kontrol Yönteminde  de otopilotun görev yapması mümkün 

olmaktadır, fakat bu yöntem devredeyken otomatik inme özelliği devre dışı kalmaktadır. 

Gelişmiş fly-by-wire sisteminin kullanılmasıyla beraber acil durumlar sırasında pilotların, 

uçuş zarfının kısıtlamaları çerçevesinde, uçağı uç sınırlarda güvenli olarak kontrol 

edebilmesi sağlanmaktadır. 

 

Şekil 5.1: A350XWB Uçuş Kontrol Bilgisayarları [17] . 
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5.2.2 Hidrolik sistemler 
 

Airbus A350XWB hidrolik sistemler bütünü, birbiri ile aynı sayıda ve aynı türde pompalar 

içeren, birbirinden bağımsız iki sistemden oluşmaktadır. Bu iki sistem yeşil ve sarı 

hidrolik sistem olarak adlandırılmaktadır. Her sistem; Şekil 5.2 ‘de görüldüğü gibi bir adet 

hidrolik sıvı rezervuarına, iki motor tahrikli pompa (EDP), bir elektrik tahrikli pompa 

(EMP), bir hidrolik aküsü, iki yangın valfi, bir soğutma sistemi ve bir hidrolik sistem 

durumu izleme ünitesi (HSMU) içermektedir. İki motorun da üzerinde bulunan 

kendilerine ait aksesuar sürme dişlilerine bağlı ikişer EDP bulunmaktadır. Bir motor 

üzerindeki iki EDP, iki farklı hidrolik sisteme bağlıdır. Bu yerleşim şekli motorlardan 

herhangi birinde arıza olması durumunda diğer motorda bulunan EDP’ler yardımıyla her 

iki hidrolik sistemin de basınçlandırılmasına olanak vermektedir. Yangın valfleri ise her 

iki sistemin emme borularında bulunur, herhangi bir motor yangını ihtimalinde motora 

bağlı olan EDP leri izole ederek hidrolik sıvı kaybını önler. EDP’lerde oluşabilecek 

olumsuz durumlar sırasında hidrolik sistemlerin basıncının korunması için elektrikle 

çalışan hidrolik pompaları hazır olarak bekletilmektedir. Motorlar kapalıyken, özellikle 

yer operasyonları sırasında, hidrolik ile çalışan kargo kapılarının kullanımı veya bakım 

sırasında hidrolik ile çalışan sistemlerin testi için elektrikli pompalara güç verilmektedir. 

Daha önce hidrolik sistemleri hakkında bilgi verilen Airbus A320 ve Boeing 737 

uçaklarındaki sistemlerin aksine Airbus A350XWB ailesinde üç farklı hidrolik sisteme 

yer verilmediği görülmüştür. Ayrıca yine bahsedilen diğer uçakların aksine A350XWB 

ailesindeki hidrolik sistemler 3000psi değil 5000psi ile basınçlandırılmıştır. Bu farkların 

sebepleri, uçakların kumanda yüzeylerini hareket ettiren aktüatörlerin yapısı ile 

açıklanabilir. 2 hidrolik/ 2 elektrik (2H/2E) mimarisi olarak adlandırılan bu sistem uçağın 

boş ağırlığını ve hidrolik sistemlerin bakım ihtiyacını uçuş güvenliğinden ödün 

vermeyerek düşürmüştür. Şekil 5.3 ‘de kumanda yüzeylerine güç veren hidrolik sistemler 

incelenebilir 
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Şekil 5.2: A350XWB Hidrolik Sistem Basınç Kaynakları [20] . 

 

 

 

 

Şekil 5.3: A350XWB Kumanda Yüzeyleri ile Hidrolik Sistemlerin İlişkisi [20] . 



 
 51
   
 

 

5.2.3 Uçuş kumanda yüzeyi aktüatörleri 

  

Airbus A350XWB ailesinde uçuş kontrol yüzeyi olarak: iki kanatta toplam dört aileron, 

on dört spoiler ,on iki slat, dört adaptif sarkmalı flap ve iki adet hücum kenarı sarkmalı 

flap; kuyrukta ise iki elevatör, bir dümen ve ayarlanabilir yatay stabilizer bulunmaktadır. 

Uçakta, birbirinden farklı prensip ve sistemlerle çalışan üç tip aktüatör bulunmaktadır. 

 Bunlardan ilki hidrolik sistemlerden güç alan geleneksel aktüatörlerdir. Geleneksel 

aktüatör mekanizması bir aktüatör, uçaktaki hidrolik sistemlerin birine bağlı olan hidrolik 

blok ve uçuş kumanda bilgisayarlarından elektriksel olarak komut alan bir adet servo 

kontrollü valf ve buna bağlı olan borudan oluşmaktadır. Geleneksel aktüatörler, hidrolik 

sistemlerden beslenemedikleri zaman çalışamazlar.  

Şekil 5.4 ‘de görülen A350XWB kumanda yüzeylerinde bulunan ikinci aktüatör tipi ise 

elektro hidrostatik aktüatör olarak adlandırılmaktadır. Elektro hidrostatik aktüatör (EHA), 

mekanizması içerisinde bir aktüatör, bir hidrolik blok ve bir elektrikli hidrolik sağlama 

sisteminden oluşur. Elektrikli hidrolik sağlama sisteminin dönüş yönü ve hızı aktüatör 

borusunun hareket yönünü belirler, bu sistem komutlarını uçuş kontrol bilgisayarlarından 

almaktadır. Uçuş sırasında, uçağın hidrolik sistemleri ile EHA’ler arasında herhangi bir 

bağlantı bulunmamakta, EHA’ların kendilerine ait hidrolik rezervuarları bulunmaktadır, 

bu sayede uçağın hidrolik sistemlerinde meydana gelebilecek arızalardan 

etkilenmemektedirler. Bu tip aktüatörlerin rezervuarlarından piston içerisine hidrolik 

pompalayan pompalar elektrikle çalıştıkları için EHA’lar uçağın elektrik sistemine her 

zaman ihtiyaç duymaktadırlar. 

Üçüncü tip aktüatör ise ilk iki aktüatör tipinin çalışma mekanizmalarının bir arada 

kullanılması ile tasarlanmıştır. Elektrik veya hidrolik sistemlerinden herhangi birinin 

bağlantısının kesilmesi durumunda da aktüatörün çalışmaya devam etmesi amacıyla 

kullanılmaktadırlar. 
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Şekil 5.4: A350XWB Uçuş Kumanda Yüzeyleri[17] . 

 

 5.4 İki hidrolik/ iki elektrik mimarisi ve elektrik yedekli hidrolik aktüatörler 

  

İlk defa Airbus A380 ailesinde kullanılmış ve kendine Airbus A350 XWB ailesinde de 

yer bulmuş olan 2 Hidrolik/ 2 Elektrik mimarisinin kullanım amacı uçağın taşıyacağı 

maksimum faydalı yükün arttırılmasıyla birlikte uçağın boş ağırlığının azaltılarak yakıt 

tüketiminin ve dolayısıyla zararlı gaz emisyonlarının azaltılmasıdır. Bahsedilen 

mimarinin temelinde, havacılık otoritelerinin belirlediği, yolcu uçaklarının sistemlerinden 

bir veya daha fazla sistemin kaybedilme kombinasyonları bütününe bağlı olarak uçağın 

kontrolünün kaybedilme olasılığının bir milyar uçuş saatinde bir olması ilkesine bağlı 

olarak her bir kumanda yüzeyinin, güvenilirlik çarpımlarının bu değerlerin üzerinde 

olması kaidesiyle, birden çok sistem ile beslenmesi yatmaktadır. Bu düzenlemenin 

karşılanması Boeing 737 ailesinde kullanılan A ve B hidrolik sistemleri ile dümen 

dışındaki kumanda yüzeylerine bağlı olan mekanik bağlantılarla sağlanırken Airbus A320 

ailesinde yeşil sarı ve mavi hidrolik sistemlerin her biri ile her bir kumanda yüzeyinin 
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arasında bağlantı kurulması ile sağlanmıştır. Her iki uçakta da, birbirinin yedeği görevi 

gören, üç sistem her bir kumanda yüzeyini kontrol edebilecek kapasitede bulunmaktadır. 

Airbus A380 ve A350XWB ailelerinde kullanılan 2 Hidrolik/ 2 Elektrik mimarisinde ise, 

isminden de anlaşılabileceği gibi, her bir kontrol yüzeyinin hareketi için toplam dört 

bağımsız sistem kullanılmaktadır. Bu sistemlerden hidrolik olanlar “Yeşil Hidrolik 

Sistem” ve “Sarı Hidrolik Sistem” olarak adlandırılmakta iken elektrik sistemleri “E1” ve 

“E2” olarak adlandırılmaktadır. Normal uçuş kontrol yöntemi ile uçağın idaresi sırasında 

hidrolik sistemler kumanda yüzeylerini kontrol ederken elektrik sistemleri hazırda 

beklemektedir. Hidrolik sistemleri etkileyecek bir arıza durumunda elektrik sistemleri 

kontrolü ele almakla beraber bu durum sırasında pilotun herhangi bir işlem yapması 

gerekmemektedir. 

 Sistem sayısının üçten dörde çıkması, bir hidrolik sistemin yerini iki farklı elektrik 

sisteminin doldurması ve sistem tipi çeşitliliğinin artması, kumanda yüzeyi kontrol 

mekanizmaları güvenilirlik değerlerini arttırmıştır. Ayrıca mimarinin bu karakteristikleri 

özellikle hidrolik sistem komponentlerinin üretimi veya bakımı sırasında çıkabilecek 

hataların uçuş güvenliğine etkisinin en aza indirilmesini sağlamıştır. Hidrolik sistemlere 

ait basınçlandırma sistemleri, filtreler, rezervuarlar, borular ve aküler gibi komponentlerin 

üç bağımsız sistem yerine iki bağımsız hidrolik sistem için kendine yer bulması ile beraber 

uçağın boş ağırlığı azalmıştır. 

Airbus A350XWB ailesinde kullanılan üç farklı kumanda yüzeyi aktüatörü tiplerinden 

biri olan ve Şekil 5.5 ‘de görülen elektro hidrostatik aktüatör (EHA) kendi içerisinde 

hidrolik rezervuarı ve farklı hızlarda çalışabilen bir elektrik motoruna bağlı hidrolik 

pompa barındırmaktadır. İki farklı rezervuar arasında sıvı transferi yapan pompa uçuş 

bilgisayarlarından gelen komutlar neticesinde kumanda yüzeylerini hareket ettirebilirler. 

EHA’lar geleneksel hidrolik aktüatörlerden daha karmaşık ve neredeyse iki kat daha ağır 

olmalarına rağmen, bağımsız bir hidrolik sistemden beslenme ihtiyacına sahip olmamaları 

sebebiyle uçağın genel ağırlığının azalmasını sağlamaktadırlar. 
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Şekil 5.5: Aileron İçin Kullanılan EHA ve Hidrolik Aktüatör  [21] . 

 

Bir aktüatörün hem merkezi hidrolik sistemden beslenmesi, hem de acil durumlarda kendi 

bağımsız iç sisteminde bulunan rezervuar pompa ikilisine bağlı olarak çalışabilmesi (EHA 

gibi) uçuş güvenliği ve boş kalkış ağırlığı yönlerinden uçağa yararda bulunacaktır. Bu 

sebeple, yapısı Şekil 5.6 ‘da incelenen elektrik yedekli hidrostatik aktüatörler (EBHA) 

geleneksel hidrolik aktüatörler ve EHA’lar ile birlikte Airbus A350XWB ailesinde 

kullanılan üç farklı kumanda yüzeyi aktüatörleri tipinden birini oluşturmaktadırlar. Bu tip 

aktüatörlerde hem pompadan hem de hidrolik sistemden beslenebilen ortak bir silindir 

bulunmaktadır. Normal şartlarda üzerinde bulunan servo valf yardımıyla ana hidrolik 

sistemlerin birinden beslenen EBHA’lar acil durumlarda pompa rezervuar ikilisine bağlı 

olarak çalışmaktadırlar. 
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Şekil 5.6: EHA ve EBHA Yapısı [21] . 
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6. ELEKTROMEKANİK AKTÜATÖRLER VE ÖNERİLER 

Elektromekanik aktüatörler (EMA), hidrolik sistem veya rezervuarlara ihtiyaç duymadan, 

farklı hızlarda sürülebilen motorlar ve bu motorlara bağlı dişliler yardımıyla kontrol 

yüzeylerine hareket ileten sistemlerdir. Modern uçakların ikincil kontrol yüzeylerinde 

sıkça kullanılan bir aktüatör tipidir. Hidrolik beslemeye ihtiyaç duymadıklarından dolayı 

EHA’lara göre daha hafiftirler ayrıca hidrolik sıvısı kullanımından kaynaklanan bakım 

ihtiyaçları ortadan kalkacağı için EMA’lar kullanım ömürleri sürecinde daha düşük 

maliyet sunarlar. Daha az parça ile çalıştıkları için düşük yüklü kullanımlarda 

güvenilirlikleri oldukça yüksektir. 

Elektromekanik aktüatörlerin birincil uçuş kumandalarında da kullanımı, toplam hidrolik 

sistem ağırlığı düşeceği için, uçağın faydalı yükünü arttırmakla beraber boş ağırlığını 

düşürecektir. Kargo kapıları ve iniş takımları gibi hidrolik sistemler ile çalışan diğer 

aksamların da EMA’lar ile kumanda edilmesi durumunda ise ağırlıktan kazanç miktarı 

daha da artacaktır. Bu durumda uçakların herhangi bir hidrolik sisteme ihtiyaçları ortadan 

kalkacak ve bakım maliyetleri ile sistem karmaşıklıkları azalacaktır. 

Bahsedilen faydaların önemi göz ardı edilemez, fakat EMA’ların güvenilir ve yaygın bir 

şekilde kullanılmasının önünde engeller bulunmaktadır. Bu tip aktüatörlerin gelecekte 

kullanılması için önce bu engeller aşılmalıdır. Uçuş sırasında yalnızca bir kaç defa hareket 

ettirilen ikincil kumanda yüzeylerinde kullanılan EMA’ların, değişken yüklere maruz 

kalan ve uçuş sırasında neredeyse her an kullanımda olan birincil uçuş yüzeylerinin 

kontrolü sırasında nasıl bir aşınma karakteristiği göstereceğini tahmin etmek oldukça 

zordur. Bu konu hakkında bilimsel testlerin yapılabilmesi için öncelikle yolcu uçaklarının 

birincil kumanda yüzeylerinin uçuş sırasında hangi frekanslarda hangi yüklere maruz 

kaldığının kaydedilmesi, daha sonra Şekil 5.6 ‘da gösterilen ve “Iron Bird” adı verilen, 
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bir hangarın içerisinde uçak sistemlerinin uçaktaki gibi yerleştirilmesiyle oluşturulan, 

simülasyon sisteminde uzun süreli testlere tabii tutulması gerekmektedir.  

 

 

Şekil 5.6: Iron Bird Test Düzeneği [21] . 

 

Bu testler sırasında olası olarak başlıca üç problem ile karşılaşılacaktır. Bunlardan ilki 

elektrik motorlarının sıkça kullanımında oluşan ısının kontrolü problemidir. Bunun 

çözümü için motor üzerindeki ısı geçiş yüzeyi arttırılabilir veya sıvı soğutma sistemleri 

kullanılabilir, her iki çözüm de sisteme ağırlık ve karmaşıklık katacaktır. Karşılaşılması 

muhtemel ikinci problem ise aktüatörlerin sönümleme rolünde kullanımıdır. Hidrolik ile 

çalışan aktüatörlerin sahip oldukları iki rezervuar arasında bir miktar sıvı geçişine izin 

vermeleriyle sağladıkları bu rolün EMA’lar tarafından sağlanabilmesi için sensörlere ve 

bu işlevi yapmalarını sağlayacak algoritmaları içeren işlemcilere ihtiyaçları olacaktır. Bu 

da karşılaşılan ilk problemdeki gibi sistem karmaşıklığını ve ağırlığını arttıracaktır. 

Üçüncü olarak, ağır yük binme durumunda aktüatör içinde bulunan herhangi bir dişlinin 

kırılması ihtimalinde kumanda yüzeyinin sıkışması olasılığı büyük bir problem 

yaratmaktadır. Bu ihtimal dahilinde kumanda yüzeylerinin üzerinde bulunan diğer 

aktüatörlerin sıkışma kuvvetini aşacak şekilde tepki verebileceklerinden emin olunması 
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gerekmektedir. Daha dayanıklı malzemeler ile daha yüksek emniyet katsayılarıyla üretilen 

dişliler daha maliyetli olacaktır. 

Gelecekte sivil havacılıktaki en önemli konu olan uçuş emniyetini sağlayacak şekilde 

EMA’ların geliştirilmesi ve önündeki engellere çözüm bulunması durumunda uçuş 

kumandaları kontrol sistemleri daha hafif ve daha efektif olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 60
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 61
   
 

 

7. YORUMLAR 

Hava araçlarının pratik olarak kullanılabilmesindeki en önemli elemanlardan biri olan 

kumanda yüzeylerinin kontrol mekanizmalarını tarihsel gelişimleriyle birlikte kavramak 

amacıyla yapılan araştırmalar sonucunda, uçakların kullanım amacı, ağırlığı ve 

üretildikleri dönemler ile kumanda yüzeyleri kontrol mekanizmaları arasında doğrudan 

bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca sivil havacılığın en önemli ilkesi olarak 

değerlendirilebilecek uçuş güvenliğinin korunması amacıyla modern yolcu uçaklarında 

birbirinden bağımsız bir çok sistemin kumanda yüzeylerini kontrol edebildiği ve bu 

güvenlik standartlarının ileride yapılacak uygulamalarda da korunması, daha da 

sıkılaştırılması, gerektiği tespit edilmiştir. Bu gereklilikten dolayı kullanıma alındığı 

takdirde bir çok alanda uçakların gelişmesine yol gösterici olacak elektrikli aktüatör 

sistemlerin güvenilirliğinin artırılması için çeşitli alanlarda çalışmalar yapılması 

gerektiğine karar verilmiştir. 
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