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BÖLGESEL UÇAK KANADI YAPISAL ANALİZİ VE TASARIMI 

ÖZET 

 

Bu bitirme çalışmasında bir bölgesel yolcu uçağı kanadı yapısal elemanları ile 

birlikte tasarlanıp, tasarlanan kanadın sonlu elemanlar yöntemi ile yapısal analizi 

yapılmıştır.Çizim aşamasında ilk olarak “ OpenVSP ”  programı kullanılmıştır. 

Buradan alınan verilerle beraber  “ CATİA V5 R21 ”  cad programında çizim devam 

etmiştir.Tasarım spesifik uçuş ve görev şartları, performans kapasite gibi tasarım 

kriterleri altında yapılmamasına rağmen, temel hava uzay yapıları tasarımı 

prensipleri ışığında yapılmıştır. İlk olarak profil seçimi yaparken benzer olarak aktif 

kulllanılan veya kullanılmış olan bölgesel yolcu uçakları incelenmiştir. 

Araştırmalarda elde ettiğimiz  airfoil yapıları “Xflr5” bilgisiyar yazılı sayesinde 

analiz edilip seçilmiştir. Bu analizimiz sonucunda yapıcağımız çalışmada 

kullanacağımız  airfoil belirlenmiştir.Benzer bölgsel yolcu uçakları  araştırmamız 

kanandımızın dış geometrik yapısı hakkında da bize ön bir bilgi vermiştir. 

Belirlediğimiz airfoilden sonra kanadımızın yapısal kısımlarını oluşturucak kiriş, 

kaburga ve kabuk kısımlarını belirlediğimiz geometride çizimleri gerçekleştirilmiştir. 

Çizim aşamasını takiben kanada etkiyen kritik yükler belirlenmiştir. Bu aşamada 

ağırlıklı olarak uçağın sabit irtifada seyir halinde olduğu senaryo incelenmiş olup 

diğer senaryolar için yaklaşım yapılmıştır. Gerekli kritik yük verileri seyir halindeki 

yapının transonik akış etkisindeki basınç dağılımlarına göre belirlenmiştir. 

Sonrasında kanadın sonlu elemanlar modellemesi “ANSYS WORKBENCH R.19” 

bilgisayar yazılımı yardımı ile kurulmuştur.  

Çalışmanın bu bölümünde  çizilen geometri “ANSYS” programına atılarak 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.  

Çalışmanın son bölümünde ise analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Analiz 

sonuçlarında gerinim, gerilme, deformasyon ile ilgili sonuçlar elde edilip, elde edilen 

sonuçların gerekli görülen emniyet faktörü içinde olduğu gözlenmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre yapılan tasarımın durumu ve tasarımda değişiklik yapılması 

yapılmaması kararlaştırılmıştır. 
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STRUCTURAL DESIGN AND ANALYSIS OF A REGIONAL JET’s WING 

SUMMARY 

 

In this finishing work, a regional passenger plane wing was designed together with 

its structural elements, and the structural analysis of the designed wing was done 

using the finite element method. The program "OpenVSP" was used first in the 

drawing phase. Drawing continued from the "CATIA V5 R21" cad program with the 

data received from here. Although the design was not made under design criteria 

such as specific flight and mission conditions, performance capacity, basic air space 

structures were made in the light of design principles. First of all, regional passenger 

planes that were used or used similarly were selected when selecting profiles. The 

airfoil structures we obtained in the researches were analyzed and selected thanks to 

the “Xflr5” computer software. As a result of this analysis, the airfoil that we will use 

in our study has been determined. Our research on similar passenger airplanes has 

given us preliminary information about the outer geometrical structure of our wing. 

After the airfoil we have determined, the drawings of the geometry, where we will 

determine the structural parts of our wing, the ribs, spars and shell parts, were 

created. 

 

Following the drawing phase, critical loads affecting the wing were determined. At 

this stage, the scenario in which the aircraft is mostly at a fixed altitude was 

examined and an approach was made for other scenarios. Necessary critical load data 

were determined according to the pressure distributions of the structure in motion 

transonic flow. Afterwards, finite element modeling of the wing was established with 

the help of “ANSYS WORKBENCH R.19” computer software. 

The geometry drawn in this part of the study was prepared for the analysis to be 

made by throwing it in the "ANSYS" program. Aerodynamic loads acting on the 

wing were calculated using the "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 the "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, selected materials were assigned to the elements in the 

wing structure. 

 

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

of the analysis, it was observed that the results related to strain, stress, and 

deformation were obtained and the obtained results were within the required safety 

factor. According to the results of the analysis, it was decided not to make changes in 

the status of the design and the design. 
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1.  GİRİŞ 

Bu çalışmada  bölgesel  uçak kanadının, iç ve dış geometrisinin tasarımı yapılmış ve 

sonrasında sonlu elemanlar methoduyla statik analizi yapılmıştır. Kanadın sabit irtifa 

kalacağı kritik yükler hesaplanıp, bu yükler karşısında gösterdiği yapısal reaksiyonlar 

incelenmiştir. Tasarım aşamasında  kontrol yüzeylerinin ve diğer taşıma yapıları 

değerlendirmeye alınmamıştır, iniş  kalkış ve manevra durumunda oluşan durumlar 

araştırmanın sonraki adımları için uygun görülmüştür.Çalışmanın ilk evresinde 

tasarlanması planlanan uçak kanadının sağlaması gereken gereksinimler tespit 

edilmiştir. Bu gereksinimler doğrultusunda sabit irtifa uçuş şartları ve uçak ağırlığı 

için sınırlar belirlenip tasarım bu kriterlere uygun olarak gerçekleşmiştir. Bölgesel  

yolcu uçağı kanadının taşıması istediğimiz ağırlık  değeri ve  karakterini belirmede 

benzer uçaklardan aldığımız istatiksel bilgilerden yararlanılmıştır. 

1.1 Tezin Amacı 

Havacılık sektöründeki talep ve gelişmeler gün geçtikçe artmaktadır. Bu doğrultuda 

tasarımcı için emniyet ve uçuş güvenliği önemli kriterlerin başında gelmektedir. 

Statik analiz ise emniyet söz konusu olduğunda en önemli şartlardan biridir. Bu 

çalışmamızda da amaç bölgesel yolcu uçağımızın  maruz kalacağı yükler altında 

gerilim,gerinim ve deformasyon değerlerini öğrenmektir. Bu değerler belirlediğimiz 

emniyet değerlerinin  altında yer almasını amaçlarız aksi takdirte,  istenilen değerlere 

çekmek için revizyonlar gerçekleştirmektir. 

1.2 Literatür Araştırması 

Bir uçağın kanat tasarımı yapılmadan kendi segmentinde olan  diğer uçakların 

kanatlarının tasarım ve analiz bilgilerini incelenip tasarım öncesi fikir oluşturululur. 

Bu şekilde ön bir tasarım  yapılıp  tasarım aşamasında oluşabilecek hatalardan dolayı 

zaman kaybı en aza indirilir. Havacılık sektöründeki üretici firmalar  bu bilgileri gizli 

tutmaktadır.  Bu yüzden geçmişte kullanılmış ticari bazı uçakların tasarım ve analiz 
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bilgileriyle  yayınlanmış açık akademik kaynaklar literatür araştırmalarımıza 

yardımcı olmaktadır. Çalışmamızda istenilen özel istekler olmadığından yapılmış 

olan benzer uçak  araştırmalara ve temel prensiplere bağlı kalarak bir kanat yapısı 

belirlenmiştir. Raymer (1992 ) ‘in  kitabından kanat açıklığı, ok açısı, sivrilik oranı, 

burulma oranı, dihedral açısı konusunda yararlanılmıştır. Çalışmamda kullandığım 

değerler öncesinde yapılmış çalışmalardan referans alınarak verilmiştir. Kanat profili 

seçimi yaparken özellikle bölgesel yolcu uçağı sınıfındaki uçakların  üretimini 

yapmış olan şirketlerin paylaşmış olduğu profil bilgileri  değerlendirilmiştir. 

Günümüz yolcu uçaklarında  kökten gövdeye kadar değişken olan kanat profilleri ile 

ilgili  S.Tamilselvan (2016 )’ın  yayınlamış olduğu makalesi incelenmiştir. Kanat iç 

yapısıyla ilgi olarak  yayınlanmış olan kaynaklarda incelenmiştir.  Yapmış 

olduğumuz çalışma için sonrasında kanadın yapasal analizi konusunda yayınlanmış 

olan çalışmalar incelenmiştir. 

 

1.3 Sonlu elemanlar yöntemi 

“Sonlu elemanlar yöntemi” parçadan bütüne gitme temel ilkesiyle hareket 

etmektedir. Sonlu eleman; iki veya üç boyutlu yapıların bir bölümüdür ya da bir 

bölgesidir. 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. 
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Şekil 1.1: Sonlu elemanlar yöntemi ile yapısal bir analiz örneği 
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2.  BÖLGESEL  UÇAK KANAT TASARIMI 

2.1 Günümüzdeki benzer  bölgesel uçaklar ve özellikleri 

2.1.1  AİRBUS 220 ( A220 ) 

 

İn Airbus220 uçağı dar gövdeli, çift motorlu ve orta menzilli bir jet uçağıdır. İlk 

olarak Bombardier Aerospace şirketi tarafından Bombardier Cseries ( CS100-CS300 

) ismiyle 2013 senesinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir ve 2016 senesinde hizmete 

girmiştir. Uçak günümüzde Airbus tarafından pazarlanmakta ve ortak girişim  olan 

Airbus Canada Limited Ortaklığı tarafından üretilmektedir. Teknik özelliklerini şu 

şekilde sıralayabiliriz : 

1. 65049 kg maksimum kalkış ağırlı 

2. 35.10 m kanat uzunluğu 

3. 0.82 Mach seyir hızı 

4. 41000 ft seyir irtifası 

5. 120 yolcu sayısı 

 

Şekil 2.1 : Airbus220 ( A220) 
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2.1.2  SUKHOİ SUPERJET 100 ( SSJ100 ) 

Sukhoi Superjet 100 uçağı dar gövdeli, çift motorlu ve orta menzilli bir bölgesel jet 

uçağıdır. Rus menşeli Sukhoi şirketi tarafından  üretilen  Sukhoi superjet 100 

(SSJ100)  jeti ilk uçuşunu 2008 yılında gerçekleştirmiştir ve ilk olarak 2011 yılında 

ticari uçuşunu gerçekleştirmiştir. Rusya bu uçak ile bölgesel uçuşları yapmayı 

planlamaktadır. Teknik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz : 

1. 45880 kg maksimum kalkış ağırlı 

2. 27.80 m kanat uzunluğu 

3. 0.81 Mach seyir hızı 

4. 40000 ft seyir irtifası 

5. 98 yolcu sayısı 

 

Şekil 2.2 : Sukhoi Superjet 100 ( SSJ100) 

 

2.1.3  COMAC ARJ21 ( ARJ21 ) 

Comac ARJ21 uçağı Çin menşeli   Commercial Aircraft Corporation of China şirketi 

tarafından 2002 yılında yapımına başlayıp, ilk uçuşunu 2008 yılında yapmıştır. Civil 

Aviation Administration of China ( CAAC) tarafından sertifika almasıyla  2016 

yılında ticari uçuş hayatına başlamıştır. Comac ARJ21 uçağı Çin içinde oldukça 

yaygın bir kullanımı vardır.Bu sayede Çin devleti bölgösel yolcu uçağına ulaşmıştır.  

Teknik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz : 
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1. 43616 kg maksimum kalkış ağırlı 

2. 27.28 m kanat uzunluğu 

3. 0.82 Mach seyir hızı 

4. 39000 ft seyir irtifası 

5. 105 yolcu sayısı 

 

Şekil 2.3 : Comac ARJ21 ( ARJ21) 

 

2.1.4   MİTSUBİSHİ SPACEJET ( MRJ90 ) 

Mitsubishi SpaceJet  diğer adıyla MRJ  Mitsubishi Aircraft Corporation firması 

tarafından dar gövdeli, çift motorlu bölgesel jet olarak üretilmiştir. Bu üretim 

esnasında  Japonya’nın  ileri gelen  şirketlerinde olan bir ortaklık ile üretim 

yapılmıştır. Bunlar ; Mitsubishi Heavy Industries,  Toyota Motor Corporation ,  

Subaru Corporation gibi  önemli şirketlerdir.  İlk uçuşunu  2015 yılında yapan  

MRJ90,ticari uçuşlarına henüz başlamamıştır.Fakat önemli derecede Japonya’daki 

şirketlerden sipariş alırken aynı zamanda Amerika’da  bölgesel uçuşlar yapan büyük 

şirketlerinde şiparişleri bulunmaktadır. Teknik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz : 

1. 42800 kg maksimum kalkış ağırlı 

2. 27.80 m kanat uzunluğu 

3. 0.78 Mach seyir hızı 

4. 39000 ft seyir irtifası 

5. 88 yolcu sayısı 
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Şekil 2.4 : Mitsubishi SpaceJet  ( MRJ90 ) 

 

2.1.5  EMBRAER E-JET ( E190-E2 ) 

Embraer E-Jet E190 uçağı  dar gövdeli, orta menzilli, çift motorlu olarak  

Brezilya’nın Embraer şirketi tarafından üretimi yapılmaktadır. Embraer şirketi  

bölgesel jet  üretimi için bu uçak serisini üretmiştir. İlk uçuşunu 2016 yılında 

gerçekleştirmiştir ve  2018 yılında  uçuş sertifikalarını tamamlayıp  ilk ticari uçuşunu 

gerçekleştirmiştir. Bölgesel  yolcu taşımacılığı yapan şirketlerin hala siparişler 

bulunmaktadır. Teknik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz : 

1. 56400 kg maksimum kalkış ağırlı 

2. 33,72 m kanat uzunluğu 

3. 0.82 Mach seyir hızı 

4. 41000 ft seyir irtifası 

5. 96 yolcu sayısı 
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Şekil 2.5 : Embraer E-Jet ( E190-E2 ) 

 

 

Uçak Modeli A220 ARJ21-900 E190-E2 MRJ90 SSJ100 

Yolcu sayısı 120 105 96 88 98 

Kanat açıklığı 
(m) 

35,10 27,28 33,72 27,80 27,80 

Maksimum 
kalkış ağırlığı 

(Kg) 
65049 43616 56400 42800 45880 

Seyir hızı 
( Mach ) 

0.82 0.82 0.82 0.78 0.81 

Seyir irtifası 12490 11900 12490 11900 12192 

 

Tablo 1.1 : Bazı bölgesel yolcu uçaklarına ait ağırlık, hız, irtifa ve yolcu kapasitesi 

bilgileri 
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2.2 Kanat Geometrisi 

2.2.1 Airfoil  

 

Bir bölgesel yolcu uçağının kanadını tasarlarken ilk olarak  sektörde aktif olarak 

kullanılan  benzer uçaklar ile kullanım süresi dolmuş olan  benzer uçakların airfoil 

yapıları incelenmiştir. Fakat  kullanılan airfoil yapıları taşıma katsayıları,sürükleme 

katsayıları gibi bilgiler uçağın performansını etki ettiği için günümüz üreticileri aktif 

olarak kullanılan uçakların bu bilgileri saklama gereği duymuşlardır. Boeing,Airbus,  

Embraer gibi üreticiler  kullanım ömrü dolmuş olup aktif olarak kullanılmayan  bazı 

uçaklarının  airfoil yapıları hakkında bilgiler ve analizler paylaşmıştır. Ancak gene 

de bu şirketler önemli arz eden belirli parametreleri paylaşmamıştır. Aktif ömrü bitip  

airfoil bilgileri yayınlanan uçaklar EK 1 tablosunda gösterilmiştir. Tablo incelenip 

yayınlanmış olan airfoil  bilgilerine bakıldığında özellikle  NACA serisi airfoiller 

aktif olarak kullanılmıştır. Geleneksel uçaklar incelendiğinde NACA 23XXX, 

NACA24XXX, NACA 64XXX ve NACA 44XXX  gibi 5 haneli olan NACA airfoil 

serilerinin yoğun olarak  kullanımı görülmüştür. İncelemelerde kanatların kök 

kısımlarında taşıma katsayılarının yüksek kamburluklu profiller kullanırlarken, 

kanatın uç kısımlarında ise kamburluğun daha az olduğu airfoiller kullanılmıştır. 

Buradaki ana amaç kökteki eğilme momentini düşürmektir. 

 

 

 

Şekil 2.6 : NACA 23015 airfoil 
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Şekil 2.7 : NACA 23015-NACA 23012-NACA63215 durgun haldeki Aerodinamik 

karşılaştırmaları 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.8 : NACA 23015-NACA 23012-NACA63215  0.8 Mach Aerodinamik 

karşılaştırmaları 
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Bu çalışmada en çok kullanılan  NACA 23012,NACA 23015 ve NACA 63215  

airfoil yapıları karşılaştırılıp en ideal  taşıma katsayısı ve sürükleme katsayısı 

değerlerinden dolayı  NACA 23015 airfoil yapısı bölgesel yolcu uçağımızın  bütün 

kanadı için seçilmiştir 

 

2.1.2 Kanat dış geometrisi değişkenleri 

Kanat alanı, airfoil seçimi  uçağın istenilen görevlerine, ağırlığına ,kullanım alanları 

gibi parametrelere bağlı olarak yapılmalıdır. Fakat bu çalışmamız bu tarz değerler 

yerine daha öncesinde incelediğimiz bölgesel yolcu uçakları incelenerek  tasarım 

değişkenleri belirlenmiştir.  İncelenen benzer uçaklarımız istetiksel değerleri ele 

alınarak  uçağımızın ağırlığı 45000 kg olarak belirlenmiştir. ( Tablo 1.1 ). 

 

2.1.2.1 Açıklık oranı  

 

Açıklık oranı bir uçak kanadına (iki kanat bir arada) üstten bakıldığında yanlamasına 

doğrultuda bir uçtan diğer uca uzaklığına kanat açıklığı (span), gövde 

doğrultusundaki genişliğine ise veter uzunluğu (cord length) adı verilir. 

Dikdörtgensel üst-görünümlü bir kanadın açıklığının veter uzunluğuna oranı açıklık 

oranı (aspect ratio) olarak adlandırılır. 

 

 

Şekil 2.9: Kanat açıklığı (AR) 

 

    şeklinde ifade edilir.    

                                                           

Aynı airfoil yapılarında olan kanatların taşıma katsayıları  açıklık oranları ve hücum 

açısı ile farklılıklar gösterebilir. (Sandraey,2012) Açıklığı oranı  yüksek kanatlarda  

daha fazla kaldırma ve stabil uçuş sağlanırken, açıklık oranı düşük olarak kanatlarda 
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ise  manevra kabileytleri daha yüksektir. Açıklık oranı genel olarak uçağın hangi 

hizmet için kullanacağı ve görevlerinin neler olacağına göre değişiklik 

göstermektedir.  Bu doğrultuda açıklık oranları farklı olan uçakların aralıkları Tablo 

2.1 de   bulunmaktadır ( Sadraey, 2012, s. 210 ).  

 

Hava Aracı Açıklık Oranı 

Hang Glider 4-8 

Planör 20-40 

Ev Yapımı 4-7 

Genel Havacılık 5-9 

Jet Eğitim Uçağı 4-8 

Düşük Sesaltı Yolcu Uçağı 6-9 

Yüksek Sesaltı Yolcu Uçağı 8-12 

Sesüstü Savaş Uçağı 2-4 

Roket 0.3-1 

Yüksek Sesüstü Uçaklar 1-3 

Tablo 2.1 :Farklı amaçlardaki uçak tipleri ve açıklık oranları aralıkları 

 

Tablo 2.1 baktığımızda amaçladığımız bölgesel yolcu uçağımız için açıklık 

oranımızın aralığının 8-12 olması gerekmektedir. Tablo 2.2’de yapmış literatür 

araştırması sonucunda  bazı bölgesel yolcu uçaklarının açıklık oranları 

bulunmaktadır. 

 

Hava Aracı Kanat Açıklığı [m] Açıklık Oranı [AR] 

Airbus220 ( A220) 35.1 11 

Comac ARJ21 ( ARJ21) 27.3 9.3 

Embraer E-Jet ( E190-E2 ) 33.72 11.04 

Mitsubishi SpaceJet  ( 

MRJ90 ) 
29.2 9.5 

Sukhoi Superjet 100 ( 

SSJ100) 
27.8 9.8 
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Boeing 717-200 28.5 8.7 

FOKKER 100 28.1 8.4 

Tablo 2.2 : Literatür araştırmamızdaki uçakların kanat açıklıkları ve kanat açıklık 

oranları 

Literatür araştırmamız sonucunda  bölgesel  yolcu uçağımızın kanat açıklığı 34 m, 

kanat açıklık oranı (AR) 10.5 olarak belirlenmiştir. 

2.1.2.2 Ok açısı 

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

hattının arasında kalan açıdır. 

.  

Şekil 2.10 :Ok açısı(Sweep) 

Ok açısı kullanımının  ana amacı transonik ve süpersonik akışın oluşturucağı negatif 

etkileri azaltmaktır. Ok açısının  kullanılması kritik  Mach sayısınıda artmasına 

neden olur. bu açı sayesinde kanat üzerine dik gelen havanın hızı, bu açının kosinüsü 

oranında azalmış olur. böylece uçak, eskisinden daha hızlıyken geçiş bölgesine 

girecektir. bu da uçağın güvenli bir şekilde daha süratli gitmesine olanak 

sağlar.Ayrıca görülmüştür ki ok açısı verilmiş uçaklar, daha stabildir. 
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Şekil 2.11 : Açıklık oranı ile ok açısı arasındaki ilişki (Raymer, 1992) 

 

Raymer,(1992) kitabında hava araçlarının  ok açısı ile açıklık oranı arasındaki 

bağıntıyı veren bir grafik kullanmıştır. Bu grafik doğrultusunda ve yapmış olduğum 

literatür araştırması sonucunda bölgesel yolcu uçağımızda hücüm kenarında , 

çeyrek veter için  ok açısı kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

2.1.2.3 Sivrilme oranı 

Sivrilme oranı, kanadın uç ve kök veter uzunlukları arasındaki orandır. Genellik  0 

ve1 arasında bir değer alır.Sivrilme olmayan kanatların üretim,maliyet,performans 

olarak olumlu durumlar olmasına rağmen aerodinamil  etki olarak negatif yönde etki 

etmektedir.Sivrilme olması kanat yükünün dağılımını etkileyen bir faktördür. 

Kanatta oluşan yük dağılımının eliptik yük dağılımına  yakın olmasını sağlayan bir 

etkendir.Bu durum da indüklenmişsürüklemeyi  minimum seviye indirmeye 

yaramaktadır. (Raymer,1992) 
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Şekil 2.12 :Ok açısı ile sivrilme oranı bağıntısı (Raymer, 1992) 

 

 

Şekil 2.12’da görültüğü gibi daha öncesinde belirlediğimiz ok açımız olan   

olduğundan dolayı, grafiğimizi kullanarak  sivrilme oranımızı belirledik. Grafikten 

çıkan sonuca göre sivrilme oranımız 0,225  olarak belirlenmiştir. 

 

2.1.3 Dihedral açısı  

 

Bir  uçağa ön kısımdan bakıldığında veter boyunca kanat düzleminin XY düzlemişte 

yaptığı pozitif  açıya dihedral açı,  eğer bu açı negatif ise anhedral açı denir.(Şekil 

2.13) Dihedral açısı uçaklarda  düzensiz hava akımlarında yalpalama yaptığında 

kararlılık katmaktadır.  
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Şekil 2.13 : Dihedral ve anhedral gösterimi 

 

 

Sadraey, (2012)  kitabında yüksek sesaltı uçuş yapan ok açılı ve gövdeye alttan bağlı 

uçaklarda dihedral açısının  ile   derece arasında olması gerektiğini belirtmiştir 

(s. 239).Yapmayı amaçladğımız bölgesel yolcu ucağımızda da kanatımız gövdeye 

alttan bağlı planlanmıştır. Bu çalışmamızda  dihedral açımız “  ” derece 

düşünülmüştür. 
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3.  KANADIN İÇ İSKELETİNİN BELİRLENMESİ VE TASARIMI 

Bir uçağın kanadı kendi yüküyle beraber  uçağın genel  ağırlığının büyük bir oranda 

taşınmasında en önemli yapıdır. İniş, kalkış, havada yapılan manevralar ve uçak 

motoru ile bağlantısı olduğunda bundan kaynaklı titreşim,sarsıntı gibi bir çok kuvvet 

etki etmektedir. Hava araçlarının kanat iskeleti ve mukavemetini sağlayan yapısı 

kanadın iç kısmında bulunmaktadır. Hava araçlarının kanatları dış ortamdan gelen 

kuvvetlere karşı yapı içerisinde bulundurduğu iskeleti sayesinde direnç 

göstermektedir. (11) Bu sayede sürtünmeyi azaltıp ideal bir aerodinamik yapı 

sağlanmaktadır. Kanat yapısı her uçak tipinde temel olarak aynıdır. Bir hava aracı 

kanadının iskeletini oluşturan temel 3 unsur vardır. Bunları sırası ile:  

1. Kiriş (spar)  

2. Kaburga (rib)  

3. Kabuk 

Her bir yapının görevi, birbirinden farklı yük tiplerini karşılayarak kanadın 

mukavemetini arttırmaktır. Çok önemli olan aerodinamik şekli korumak için, 

kanadın şekli aşırı stres altında bile tutunacak şekilde tasarlanmalı ve inşa 

edilmelidir. 

 

Şekil 3.1 : Kanadın temel yapıları 
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3.1 Spar Tasarımı 

 

Spar kanadın temel parçalarının başında gelmektedir. Uçağın kanat kökünden kanat 

ucuna doğru uzanan ve kanadın gövde ile bağlantısını sağlayan elemandır. Sparlar 

veter hattına dik veya belirli bir açıda olabilirler. Bazı kanatlarda tek olan spar sayısı 

uçağa göre iki veya daha fazla sayıda olabilir. Kanadın taşıma kuvvetini ve diğer 

yükleri gövdeye sparlar aktarır ve gövde-kanat ana bağlantıları sparlar üzerinden 

olur. Aerodinamik yükler nedeni ile oluşan eğilme ve burulma momentlerının büyük 

bir kısımı sparlar karşılamaktadır. 

 

 

 

Şekil 3.2: Aerodinamik yükler nedeniyle kanatta oluşan burulma ve eğilme 

momentleri 

 

Çoğu kanat yapısının ön ve arka spar olmak üzere iki spar vardır. En az 2 spar 

olmasının temel sebebi tek sparlı yapılar burulmaya karşı dayanıksız olmasıdır. 

Aşağıdaki şekillerde görüldüğü üzere burulmalarda tek spardan olucan oluşan 

kanatlar  burulmalara karşı şekillerini koruyamamaktadır. Çift sparlı olan kanat ise 

denge konumunda burulmalara karşı dayanıklıdır. 
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Şekil 3.3: Tek sparlı yapı 

 

 

Şekil 3.4: Çift sparlı yapı 

 

3.1.1 Sparların Konumunun Belirlenmesi  

 

Sparlarların kanat içindeki yeri önemli bir unsurdur. Kanada gelen yükün kanat 

yüzeyindeki dağılımına göre uygur bir spar dizilimi gerçekleştirilmelidir. Sparlar 

kanat ucundan kanat köküne kadar her ribte aynı mesefe oranına sahip olacak şekilde 

yerleştirilmelidir.  

 

Prof. Michael C. Niu’nun yazdığı kitaba göre ön spar veter uzunluğunun %12-17 

arasında olması gerektiğini , arka spar ise %55-60 arasında olması gerektiğini 

belirtmiştir[13]. Bu çalışma kapsamında ön spar veter uzunluğunun %15 lik 

kısmında , arka spar iste veter uzunluğunun %60 lık kısmında konumlandırılmıştır. 
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3.2 Rib Tasarımı  

 

Kanat kökünden kanat ucuna kadar belirli mesafelerde yerleştirilen ve hücum 

kenarından firar kenarına kadar uzanan elemanlara rib denir. Genellikle spara dik ve 

veter hattına paralel yapısal parçalardır. Temel görevi yük altında kalan kanadın 

şeklinin bozulmasını engellemektir yani kanadın şeklini korumaktır. Hava akımının 

kanat hücum kenarına ve kanat alt yüzeyine yaptığı basıncı, kanat üst yüzeyinde 

düşük basınçtan dolayı oluşan taşıma kuvvetini sparlara iletir. Profiller aynı zamanda 

kanat alt ve üst kaplamalarına şekil verir ve destek olurlar.  
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3.3 Kabuk Tasarımı 

 

Kanadın havayla temas eden ilk yüzeyidir ve aerodinamik yükleri riblere aktaran 

yapıdır. Kabuk yapısı kanadın genel şeklini vermektedir. Bu çalışma kapsamında 

kabuk yapısının kalınlığı 3 mm olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


