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BİR EĞİTİM UÇAĞI KANADININ YAPISAL TASARIMI VE ANALİZLERİ 

ÖZET 

Uçmak tarih boyunca insanlığın ulaşmak istediği en büyük hedeflerinden birisi 

olmuştur. Bu uğurda sürekli denemeler yapılmış ve başarıssızlıkla sonuçlansa dahi 

insanoğlu denemekten vazgeçmemiştir. Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde birçok 

farklı araçla insanlar uçmayı başarmştır. Bu araçlardan en önemlisi ise Wright 

kardeşlerin başlattığı serüvenle günümüzde yer alan uçaklardır.  

Uçakların uçmasını sağlayan etken kanatlar tarafından üretilen kaldırma kuvvetidir. 

Bu etken, uçak tasarımında en çok üzerinden durulması gereken yerlerden birinin 

kanat tasarımı süreci olmasına sebep olmaktadır. Tasarım sürecinde dikkat edilmesi 

gereken nokta en az maliyetle en yüksek dayanıma sahip bir kanat ortaya 

koyabilmektir. Uçuş sırasında uçağa etkiyen kuvvetlerin büyük bir kısmı kanat 

üzerinde olduğundan dolayı kanat tasarımı oldukça önemlidir. İyi bir tasarım için 

kanat içi yapısı ve kullanılan malzemelere dikkat edilmelidir. Kullanılacak 

malzemeler gerekli dayanıma sahip olması gerekirken aynı zamanda yeterince 

hafifliğe sahip olamalıdır. Aynı şekilde kanat iç yapısı da belirli bir dayanımı 

sağlaması gerekir. Fakat istenilen değerlerin çok üstünde dayanım kazandıran iç 

tasarımlar ağırlığı arttıracağından dolayı gereksiz ve zararlıdır. 

Bu çalışmada kanat tasarımının önemli bir süreci olan yapısal analiz yapılmıştır. 

Analizler sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi 

çoğu mühendislik uygulamalarında kullanılan bir yöntemdir. Sonlu elemanlar 

yönteminde, karmaşık bir geometri düğüm noktaları yardımıyla daha basit ve küçük 

geometrilere ayrıldıktan sonra her düğüm noktasında yapılan ayrı çözümlerin 

toplamıyla yaklaşık çözüme ulaşılır. Böylelikle karmaşık bir problem daha basit 

problemlere ayrılarak kolayca çözülebilir.  

Çalışmanın ilk bölümde, çalışmanın amacı ve kullanılan sonlu elemanlar yöntemi 

tanıtılmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümde tasarım sürecinin önemli bir adımı olan benzer 

tasarımların incelenmesi yapılmıştır. Benzer tasarımların özellikleri ve birbirleriyle 

olan benzerlikleri karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucu tasarım için seçilen 

özellikler belirlenerek bu özelliklere uygun kanat aerodinamik profili seçilmiştir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise kanat yapısı ve kanat yapısında bulunan elemanlar 

incelenmiştir. Kanat yapısında bulunan rib, spar gibi elemanlar, elemanların kullanım 

nedenleri ve tasarımları araştırılmıştır.  

Çalışmanın dördüncü bölümünde seçilen geometri ve yapı elemanlarının ANSYS 

R18.1 programı kullanılarak çizimi gerçekleştirilmiştir. Tüm elemanlar ayrı ayrı 

çizilerek boyutlandırıldaktan sonra birbirine monte edilerek istenilen kanat yapısı ve 

geometrisi elde edilmiştir. 
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Çalışmanın beşinci bölümünde ise çizilen geometri yine ANSYS programı 

kullanılarak yapılacak analizler için hazırlanmıştır. Kanat üzerine etki eden 

aerodinamik yükler ANSYS FLUENT özelliği kullanılarak hesaplanmıştır. FLUENT 

programı kullanılırken kanat yüzeyindeki çözüm ağına özellikle dikkat edilmiştir. 

Kanat üzerindeki yapısal analizler ise ANSYS STATIC-STRUCTURAL programı 

kullanılarak yapılmıştır. Kanat yapısındaki çözüm ağı oluşturulurken özellikle 

sparlara ve kanadın bağlantı noktasındaki çözüm ağlarına dikkat edilmiştir. Analiz 

yapılmadan önce kanat yapısındaki elemanlar için seçilen malzemeler atanmıştır. 

Gerekli sınır şartları girilerek analiz gerçekleştirilmiştir. Analizden elde edilen 

sonuçlara göre optimizasyonlar gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre yapılan tasarımın durumu ve tasarımda değişiklik yapılması 

yapılmaması kararlaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uçak kanadı, yapısal tasarım, sonlu elemanlar yöntemi, yapısal 

analiz,  
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STRUCTURAL DESIGN OF A TRAINING AIRCRAFT WING AND 

ANALYSES  

SUMMARY 

Flying has been one of the biggest goals that humanity wants to achieve throughout 

history. For this reason, continuous trials have been made and even if it has failed, 

mankind has not given up. Thanks to the developing science and technology, people 

managed to fly with many different vehicles. The most important of these vehicles 

are the planes that take place today with the adventure started by the Wright brothers. 

The factor that makes the planes fly is the lifting force produced by the wings. This 

factor causes the wing design process to be one of the places that should be 

emphasized most. The point to be considered in the design process is to be able to 

produce a wing with the highest strength at the least cost. Wing design is very 

important since most of the forces acting on the plane are on the wing during the 

flight. For a good design, attention should be paid to the interior structure and the 

materials used. The materials to be used must have the required strength while at the 

same time have sufficient lightness. Likewise, the wing inner structure should 

provide a certain strength. However, interior designs that give strength above the 

desired values are unnecessary and harmful as they will increase the weight. 

In this study, structural analysis, an important process of wing design, has been 

made. Analyzes were made using the finite element method. Finite element method 

is a method used in most engineering applications. In the finite element method, after 

a complex geometry is divided into simpler and smaller geometries with the help of 

nodes, the approximate solution is reached by summing the separate solutions made 

at each node. Thus, a complex problem can be easily solved by separating it into 

simpler problems. 

In the first part of the study, the purpose of the study and the finite element method 

used are introduced. 

In the second part of the study, similar designs, which are an important step of the 

design process, have been examined. The characteristics and similarities of similar 

designs were compared. As a result of the examinations, the features chosen for the 

design were determined and the wing aerodynamic profile suitable for these features 

was selected. 

In the third part of the study, the wing structure and the elements in the wing 

structure are examined. Elements such as ribs, spars in the wing structure, the 

reasons and designs of the elements are investigated. 

In the fourth part of the study, the drawing of the selected geometry and structural 

elements was made using ANSYS R18.1 program. After all the elements are drawn 

and dimensioned, they are mounted together and desired wing structure and 

geometry are obtained. 
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In the fifth part of the study, the drawn geometry was prepared for the analyzes to be 

made using ANSYS program. Aerodynamic loads acting on the wing were calculated 

using ANSYS FLUENT feature. Particular attention was paid to the solution web on 

the wing surface when using the FLUENT program. Structural analyzes on the wing 

were made using ANSYS STATIC-STRUCTURAL program. While creating the 

solution network in the wing structure, particular attention was paid to spars and 

solution networks at the connection point of the wing. Before the analysis, the 

materials selected for the elements in the wing structure were assigned. Analysis was 

carried out by entering the necessary boundary conditions. Optimizations were 

carried out according to the results obtained from the analysis. 

In the last part of the study, the results of the analysis were evaluated. According to 

the results of the analysis, it was decided not to make changes in the status of the 

design made. 

Keywords: Airplane wing, structural design, finite element method, structural 

anaysis
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1.  GİRİŞ 

Uçaktaki en önemli yapısal elemanların başında kanatlar gelir. Kanatların taşıma 

kuvveti üretmelerinin yanı sıra uçağın kontolünü sağlama görevi de bulunur. Kalkış 

ve iniş sırasında kanatlarda oluşturulan taşıma dengesi kullanılır. Uçağın havada 

yapacağı sapma ve yuvarlanma hareketleri de yine kanatlar tarafından kontrol edilir. 

Bu görevler kanatları uçağın en önemli parçası haline getirir. Uçak kanadı tasarımı 

yapılırken uçağın ağırlığı, yakıt ve faydalı yükler, manevralar sırasında ortaya 

çıkacak yüklerin hepsi hesaba katılmalıdır. Tasarlanan kanat bütün bu yüklere 

emniyetli şekilde dayanabilmelidir.  

Kanat tasarımındaki önemli bir süreç de kullanılacak malzemenin seçimidir. Seçilen 

malzemenin kanat üzerine gelen çeşitli kuvvetler altında bozulmadan dayanabilmesi 

ve uzun ömürlü olması gereklidir. Malzeme seçimindeki önemli ölçütlerden biri de 

kullanılan malzemenin hafifliğidir. Kanadın ve uçağın ağırlığı ne kadar 

indirgenebilirse kanadın üretmesi gereken kaldırma kuvveti bir okadar azalacaktır. 

Böylelikle kanadın karşılması gereken kuvvetlerde azalacaktır. 

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak uçak kanadı tasarımı ve analizi 

yapılacaktır. Uçak kanadı üzerine gelen yük ve kuvvetlerin kanat üretiminde 

kullanılan malzemeler üzerindeki etkisi incelenip, tasarlanan kanadın bu yük ve 

kuvvetlerin etkisi altındaki davranışları gözlemlenecektir. Amaçlanan tasarım uçuş 

esnasında üzerine gelen çeşitli kuvvetlere dayanabilen, uçuş için gerekli kaldırma 

kuvvetini üretebilen bir kanat tasarlamaktır. Yapılan tasarım eğer istenilen ve 

amaçlanan davranışları göstermezse nedenleri araştırılıp tasarım üzerinde 

iyileştirmelere gidilecektir. 
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1.2 Sonlu Elemanlar Yöntemi 

Sonlu Elemanlar Metodu ilk kez 1956 yılında uçak gövdelerinin gerilme analizi için 

geliştirilmiş olup, daha sonraki yıllar içerisinde diğer mühendislik alanlarında da 

kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda gelişen teknolojilerin yardımıylada 

günümüzde pek çok mühendislik uygulamalırında kullanılan en iyi metodlardan 

birisi haline gelmiştir.   

Sonlu elemanlar metodundaki temel mantık, 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. 

 

 

 

 

Şekil 1.1 : Sonlu elemanlar yöntemi ile yapısal bir analiz örneği 
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2.  LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Bu proje, 2 kişilik önden pervaneli bir uçakta kullanılabilecek bir kanat tasarlamaya 

karar verilmiştir. Bu amaçlada tasarım sürecine benzer uçakların özellikleri ve bu 

uçaklarda kullanılan kanatlar incelenerek başlanmıştır. İncelenen farklı uçakların 

özellikleri de göz önünde bulundurularak tasarlanacak kanadın özellikleri 

belirlenerek bu özelliklere uygun aerodinamik profil seçimi yapılacaktır.  

2.1 Benzer Tasarımların Araştırılması 

Tüm tasarım süreçlerinde başlangıç olarak benzer tasarımlar araştırılır. Önceki 

tasarımlarda yapılan hatalar, tasarımların ortak özellikleri gibi bilgiler elde edilerek 

ön tasarım için fikir elde edilmiş olur. Böylelikle ön tasarım sürecinde yapılabilecek 

hatalardan kaynaklı zaman kaybının önüne geçilebilir. 

2.1.1  De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk 

De Havilland Canada’nın tasarımı Şekil 2.1’de, özellikleri ise Tablo 2.1’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.1: De Havillan Canada DHC-1 Chipmunk 
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Tablo 2.1: De Havilland Canada özellikleri 

Mürettebat 2 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 953 kg 

Kanat açıklığı 10.47 m 

Kanat alanı 16 m2 

Kanat açıklık oranı 6,85 

Sivrilme oranı 1 

Maksimum kanat yüklemesi 59,56 kg/m2 

Seyir hızı 191,5 kmh 

Seyir yüksekliği 4560 m 

 

2.1.2  KAI KT-1 Woongbi 

KAI KT-1 Woongbi’nin tasarımı Şekil 2.2’de, özellikleri ise Tablo 2.2’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.2: KAI KT-1 Woongbi 
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Tablo 2.2: KAI KT-1 Woongbi özellikleri 

Mürettebat 2 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 2495 kg 

Kanat açıklığı 10.59 m 

Kanat alanı 16.01 m2 

Kanat açıklık oranı 7 

Sivrilme oranı 1 

Maksimum kanat yüklemesi 155,84 kg/m2 

Seyir hızı ? kmh 

Seyir yüksekliği 11580 m 

 

2.1.3 Pilatus PC-21  

Pilatus PC-21’in tasarımı Şekil 2.3’de, özellikleri ise Tablo 2.3’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.3: Pilatus PC-21 
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Tablo 2.3: Pilatus PC-21 özellikleri 

Mürettebat 2 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 4250 kg 

Kanat açıklığı 9,1 m 

Kanat alanı 15.22 m2 

Kanat açıklık oranı 5.44 

Sivrilme oranı 1 

Maksimum kanat yüklemesi 279,24 kg/m2 

Max hızı 685 kmh 

Seyir yüksekliği 7620 m 

2.1.4 Saab 91 Safir 

Saab 91 Safir tasarımı Şekil 2.4’de, özellikleri ise Tablo 2.4’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.4: Saab 91 Safir 
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Tablo 2.4: Saab 91 Safir özellikler 

Mürettebat 2 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 1205 kg 

Kanat açıklığı 10,60 m 

Kanat alanı 13.6 m2 

Kanat açıklık oranı 8.26 

Sivrilme oranı 1 

Maksimum kanat yüklemesi 88,6 kg/m2 

Seyir hızı 235 kmh 

Seyir yüksekliği 6200 m 

 

2.1.5 Yakovlev Yak-52 

Yakovlev Yak-52 tasarımı Şekil 2.5’de, özellikleri ise Tablo 2.5’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.5: Yakovlev Yak-52 
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Tablo 2.5: Yakovlev Yak-52 özellikleri 

Mürettebat 2 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 1315 kg 

Kanat açıklığı 9,3 m 

Kanat alanı 15 m2 

Kanat açıklık oranı 5,77 

Sivrilme oranı 1 

Maksimum kanat yüklemesi 87,6 kg/m2 

Seyir hızı 250 kmh 

Seyir yüksekliği 4000 m 

 

 

Tablo 2.6: Uçak özelliklerinin karşılaştırılması 

  

De 

Havilland 

Canada  

KAI KT-1 

Woongbi 

Pilatus PC-

21 

Saab 91 

Safir 

Yakovlev 

Yak-52 

Ortalama 

Değerler 

Mürettebat 2 2 2 2 2 2 

Maksimum 

Kalkış 

Ağırlığı (kg) 

953 2495 4250 1205 1315 2043,6 

Kanat 

açıklığı 
10,47 10,59 9,1 10,6 9,3 10,012 

Kanat alanı  16 16,01 15,22 13,6 15 15,166 

Kanat açıklık 

oranı 
6,85 7 5,44 8,26 5,77 6,664 

Sivrilme 

oranı 
1 1 1 1 1 1 
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Tablo 2.6(devam): Uçak özelliklerinin karşılaştırması 

Maksimum 
kanat 

yüklemesi 
(kg/m2) 

59,56 155,84 279.24  88,6 87,6 97,9 

Seyir hızı 
(km/h) 

191,5 240 215 235 250 226,3 

Seyir 
yüksekliği 

(m) 
4560 11580 7620 6200 4000 6792 

 

2.2 Seçilen Kanat Geometrisi ve Özellikleri 

Tablo 2.6’ da uçakların özellikleri karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucu 

ortalama değerler de göz önünde bulundurularak tasarlanacak kanadın kullanılacağı 

uçağın özelliklerine karar verilmiştir. Uçağımızın özellikleri, proje kapsamında 

belirlenen herhangi bir tasarım ölçütü olmadığı için ağırlıklı olarak araştırılan 

uçakların ortalama değerler baz alınarak seçilmiştir. Böylelikle 2 kişilik önden 

pervaneli genel bir uçağın kanat analizinin yapılması hedeflenmiştir. 

 

Tablo 2.7: Belirlenen özellikler ve geometri 

Mürettebat 2 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 1250 kg 

Kanat açıklığı 10,5 m 

Kanat alanı 15 m2 

Kanat açıklık oranı 7.35 

Sivrilme oranı 1 

Maksimum kanat yüklemesi 83,3 kg/m2 

Seyir hızı 230 km/h 

Seyir yüksekliği 5000 m 
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Tablo 2.7’ deki bilgilerden yola çıkılarak tasarlayacağımız kanadın 1250 kg’lik bir 

uçağı taşıyacak kadar kaldırma kuvveti oluşturması ve oluşan bu yükler altında 

bütünlüğünü kaybetmeden dayanabilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda kanat profili 

olarak NACA 2415 seçilmiştir. NACA 2415 profilinin seçilmesinin başlıca nedenleri 

düşük moment katsayısına ve yüksek kalınlık oranına sahip olmasıdır. Düşük 

moment katsayısı ile daha stabil bir uçak, yüksek kalınlık oranı ile de daha emniyetli 

bir kanat hedeflenmiştir. 

 

 

Şekil 2.6: NACA 2415 aerodinamik profili 

 

3.  KANAT YAPISI 

Uçaklarda uçağı havaya kaldıran ve havada tutan en önemli yapı kanattır. Kanat hem 

kendi hem de uçağın tamamının ağırlığını havada taşıdığı gibi iniş, kalkış, 

yavaşlama, havada yapılan manevralar sırasında oluşan kuvvetler gibi çeşitli 

kuvvetlere maruz kalırlar. Üzerine motor bağlı kanatlarda ise motorun kanada 

bağlantı yerine sarsıntı, titreşim ya da burkulma gibi kuvvetler etki eder. Havada 

oluşan girdap kanadın ucunda sallantılara yol açar. Bu durumda kanatlarda 

kullanılacak malzemelerin esnek olmasını gerektirmektedir. Böylelikle kanat 

üzerinde oluşan sarsıntı ve titreşimler gövdeye aktarılmamış olur. Kanat gövde 

bağlantıları bu devamlı değişen yükler nedeniyle metal yorgunluğu (fatique) ile karşı 

karşıya kalırlar.  
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Uçak kanadında kullanılan malzemelerin seçilmesindeki en önemli ölçütler olarak 

malzemenin hafifliği, elastikliği, tokluğu, dış etkenlere dayanımı, üretim kolaylığı ve 

ucuzluğu gösterilebilir. Bu ölçütler göz önünde bulundurularak modern uçaklarda 

aluminyum alaşımları, titanyum alaşımları, nikel tabanlı alaşımlar, çelik ve kompozit 

malzemeler kullanılmaktadır.  

Uçak kanat yapısı genel olarak yarı-monokok yapıya sahiptir ve kanada gelen yükleri 

iç yapılar taşır. Yarı-monokok yapı ise rib ce sparlar sayesinde elde edilir. Dış 

kaplama üzerine gelen kaldırma kuvveti gibi yükler ribler aracılığıyla sparlara iletilir. 

Böylelikle uçak kanadı üzerine gelen yükler kanadın ana taşıyıcı elemanı olan 

sparlara iletilmiş olur. 

 

 

Şekil 3.1: Kanat Yapısı 

 

3.1 Rib 

Kanat içerisinde bulunan riblerin ana amacı kanadın aerodinamik profil yapısını 

oluşturmak ve korumaktır. Bunun yanısıra dış kaplamaya gelen ve yakıt tankından 

dolayı oluşan yükleri sparlara iletmek için kullanılırlar. Kanada yerleştirilen iniş 

takımı, flaplar, kanatçıklar gibi elemanların kanat yapısına girişi için  de 

kullanılabilirler. Kanat içinde bulunan rib sayısı, kanadın yapısal bütünlüğü için 

önemlidir. Hiç rib kullanılmadığında oldukça fazla şekil bozukluğui yetersiz rib 

kullanıldığında ise kanat üzerinde burkulmalar meydana gelir. Modern uçaklarda 
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genelde metallerden üretilen ribler kullanılmaktadır. Şekil 3.2’ de görüldüğü gibi 

çeşitli geometrilerde üretilebilirler.  

 

 

Şekil 3.2: Rib geometrileri 

 

3.2 Spar 

Kanat kirişi (spar), kanada gelen yükleri ve uçağın ağırlığını taşıyan ana 

elemanlardır. Uçağın kanadı boyunca uzanırlar. Kanadın geometrisinin büyüklüğüne 

göre tek kiriş ya da iki kiriş kullanılır. Tek kirişli kanatlara monospar, çok kirişli 

kanatlara multispar, iki kirişli ve bu kirişeri birbirine bağlayan elemanlarla 

oluşturulan kanat kutusu kullanılan kanatlara ise box-beam denmektedir. Modern 

uçaklarda genelde iki kiriş kullanılmaktadır. İki kiriş kullanılmasının avantajları, 

kanada gelen bütün gerilmeleri bu kirişler karşılar ve iki kiriş arasında oluşan 

bölmeye yakıt tankı, iniş takımları bağlantıları yerleştirilebilir. Arka kirişe ise flap ve 

kanatçıklar bağlanabillir.  

Modern uçaklarda spar üretiminde genellikle metaller kullanılır. Şekil 3.3’ te 

görüldüğü gibi çeşitli geometrilerde üretilebilirler.  
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Şekil 3.3: Spar geometrileri 

 

4.  ÖN TASARIM 

Bu bölümde bilgisayar paket programları kullanılarak ön tasarım yapılmıştır. 

Böylelikle maliyetli ve zorlu ön tasarım süreci bilgisayar yardımıyla oldukça 

kolaylaşmıştır. 3 boyutlu tasarım için Ansys 18.1 programı kullanılmıştır. Ribler, 

sparlar ve kanat kaplaması Ansys 18.1 Workbench ile tasarlanıp daha sonra analiz 

yapılabilmesi için tekrar ANSYS programının ilgili platformlarına aktarılmıştır. 

4.1 Rib Tasarımı 

Kanat içerisine birbirine uzaklıklıkları kanat köküne doğru sıklaşan 10 adet rib 

konulmasına karar verilmiştir. Riblerin sıklıklığı kanat köküne doğru arttırılmıştır. 

Bunun sebebi kanat üzerine gelen yüklerin kanat köküne doğru yoğunlaşmasıdır. 

Gereksiz ağırlıktan kaçınmak için riblerin gövdesinde farklı boyutlarda delikler 

açılmıştır. Bu delikler açılırken ribin yapısal dayanıklılığının etkilenmemesine dikkat 

edilmiştir. Tasarlanan rib Şekil 4.1’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.1: Tasarlanan rib 

 

 

Delik boyutları Şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2: Rib delik boyutları 

 

Rib delikleri açılırken belirli bir kurala bağlı kalınmamıştır. Aynı şekilde boyutların 

belirli bir standarda oturtulma amacı güdülmemiştir. Gereksiz ağırlıktan kaçınmak 

amaçlanmıştır. 
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4.2 Spar Tasarımı 

Kanat yapısında 2 adet spar kullanılmasına karar verilmiştir. Ön spar veter 

uzunluğunun %25’ ine, arka spar ise veter uzunluğunun %70’ ine yerleştirilmiştir. 

Sparlar “I” geometrisinde tasarlanmıştır.  

4.2.1 Ön spar tasarımı 

Ön spar yapılan araştırmalar sonucu veter uzunluğunun %25’ i olan uzaklığa 

yerleştirilmiştir. Ön spar kanat boyunca, 5,25 m, uzakmanktadır. Ön sparın 

geometrisi Şekil 4.3 ve boyutları Şekil 4.4’deki gibidir.  

 

Şekil 4.3: Tasarlanan ön spar 

 

 

Şekil 4.4: Ön sparın boyutları 
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Sparların üst ve alt yüzeyleri kanat profiline uyumlu şekilde eğimli olarak 

tasarlanmıştır.  

4.2.2 Arka spar tasarımı 

Arka spar yapılan araştırmalar sonucu veter uzunluğunun %70’i olan uzaklığa 

yerleştirilmiştir. Arka spar kanat boyunca, 5,25 m, uzanmanktadır. Arka sparın kanat 

üzerindeki görüntüsü Şekil 4.5 ve boyutları Şekil 4.6’deki gibidir. 

 

Şekil 4.5: Arka sparın kanat üzerindeki görüntüsü 

 

 

 

Şekil 4.6: Arka sparın boyutları 
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4.3 Kanat Geometrisi  

Kanadın tamamlanmış tasarımının görüntüsü Şekil 4.8’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.7: Tamamlanmış kanat geometrisi 

5.  ANALİZ 

Bu bölümde tasarlanan kanat geometrisi, ANSYS paket mühendislik programı 

kullanılarak analiz yapılmıştır. Kanat etrafındaki hava akış ve basınç analizi 

FLUENT kullanılarak yapıldıktan sonra bu akışın kanat üzerindeki etkisi STATIC-

STRUCTURAL ile hesaplanmıştır. 

5.1 Akış Analizi  

ANSYS Fluent özelliği kullanılarak kanat aerodinamik profili üzerindeki basınç ve 

hız değerleri analizi yapılmış. Akış analizi için kanat etrafında hava kütlesi 

oluşturulmuştur. Hava giriş hızı tasarlanan uçağın maksimum hızı olan 63,9 m/s 

olarak belirlenmiştir. Analiz diğer sınır şartları girilerek gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 5.1: Kanat etrafında oluşturulan hava kütlesi 

 

 

 

Şekil 5.2: Fluent çözüm ağı 

 

Bu aşamadan sonra kanat akış analizi gerçekleştirilmiştir. Akış analizinden basınç ve 

hız dağılımları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 5.3: Kanat etrafındaki basınç dağılımı 

 

 

 

Şekil 5.4: Kanat etrafındaki hız dağılımı 
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Şekil 5.5: Kanat üzerindeki hız dağılımı 

 

5.2 Yapısal Analiz 

Akış analizinden elde edilen sonuçlar System Coupling özelliği ile STATIC-

STRUCTURAL analizinde kullanılmıştır. Bu özellik sayesinde akış analizinden elde 

edilen sonuçlar program aracılığıyla direkt olarak yapısal analizde uygulanmaktadır. 

Bu nedenle tekrar manuel olarak yük ataması yapmaya gerek yoktur.Uçağın yapısı 

için kullanılan malzemenin özellikleri Tablo 6.1’ deki gibidir. Sınır koşulları olarak 

ön ve arka spar ankastre mesnet kanat yüzeyi ise akışkan-katı etkileşim yüzeyi olarak 

tanımlanmıştır. Kanadın bu malzemeler kullanılarak üzerine uygulanan yükler 

altında yerdeğiştirmesi, von Mises gerilmleleri, çekme-basma gerilmeleri, oluşan 

kaldırma ve moment kuvvetleri hesaplanmıştır. Emniyet katsıyı 1,5 olarak kabul 

edilmiştir.  

 

Tablo 5.1: Malzeme özellikleri 

Malzeme Çekme Mukavemeti Emniyet Mukavemeti 

Aluminyum Alaşımı 280 Mpa 186,67 Mpa 
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Şekil 5.6: System Coupling ve proje şeması 

 

 

Şekil 5.7: Static-Structural çözüm ağı 

 

 

Şekil 5.8: Kanat yer değiştirmesi 
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Şekil 5.9: von Mises gerilmeleri 

 

 

Şekil 5.10: Çekme gerilmeleri 

 

 

Şekil 5.11: Basma gerilmeleri 
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6.  SONUÇ 

Tablo 6.1: Yapısal analiz sonuçları 

Von Mises gerilmesi 59,134 Mpa 

Çekme gerilmeleri 55,81 Mpa 

Basma gerilmeleri 64,61 Mpa 

Yer değiştirme 37,63 mm 

 

Tablo 6.1’de kanat üzerine etkiyen maksimum yükler gösterilmektedir. Bu sonuçlara 

göre değerlendirme yapılacak olursa; tasarlanan kanadımız oldukça mukavim ve 

güvenlidir. Emniyet katsayısı 1.5 olmasına rağmen, kanadımızda kullanılan 

malzemenin dayanımı üzerine gelen yüklerden oldukça fazladır. Bu durumda 

kanadımız üzerine gelen bütün bozulma gerilmelerine karşı fazlasıyla dayanım 

göstermektedir. Fakat başarılı bir tasarım için yalnızca dayanım söz konusu olamaz. 

Daha önce de belirtildiği üzere gereksiz dayanım fazladan ağırlığa sebep olacağı için 

bu durumdan kaçınılmalıdır. Analizler sonucu kanadımızın fazladan gereksiz bir 

dayanıma sahip olduğuna ve optimizasyona gidilmesine karar verilmiştir. 

7.  OPTİMİZASYON 

Yapılan yapısal analiz sonuçları kanadımızın tasarımında değişiklik yapmamızı 

gerektirmiştir. Bu minvalde tasarımda bazı optimizasyonlar yapılmıştır. Akış ve 

yapısal analiz aşamaları tekrarlanmış ve sonuçlar yeniden değerlendirilmiştir. 

Tasarımda değişiklik adına rib kalınlığı 8 mm’den 5mm’ye indirgenmiştir. Ikinci 

optimizasyon olarak ise daha önceden 3mm olan skin kalınlığı 1mm’ye 

düşürülmüştür. 
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7.1 Optimize Edilmiş Akış Analizi 

 

Şekil 7.1: Kanat etrafındaki basınç dağılımı 

 

 

 

Şekil 7.2: Kanat etrafındaki hız dağılımı 
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Şekil 7.3: Kanat üzerindeki hız dağılımı 

 

7.2 Optimize Edilmiş Yapısal Analiz 

 

Şekil 7.4: Kanat yer değiştirmesi 
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Şekil 7.5: von Mises gerilmeleri 

 

 

Şekil 7.6: Çekme gerilmeleri 

 

 

Şekil 7.7: Basma gerilmeleri 
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Tablo 7.1: Optimize edilmiş kanat yapısal analiz sonuçları 

Von Mises gerilmesi 100,2 Mpa 

Çekme gerilmeleri 111,55 Mpa 

Basma gerilmeleri 107,63 Mpa 

Yer değiştirme 76,214 mm 

 

Optimizasyon sonrası yapılan analizlerin sonucu Tablo 7.1’de verilmiştir. Sonuçlara 

göre optimize edilen kanat hala gerekli dayanıma sahipken gereksiz ağırlıktan 

kurtulduğu gözlenmektedir. Bu sonuçlar doğultusunda tasarım üzerinde herhangi bir 

iyileştirme yapılmasına gerek kalmamıştır. 
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