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WIG UÇAKLARI KAVRAMSAL TASARIM VE DETAY KANAT TASARIMI  

ÖZET 

WIG (wing-in-ground) uçaklar hem deniz hem de hava taşıtı olarak sınıflandırılabilir. 

Deniz yüzeyine oldukça yakın yüksekliklerde uçan bu uçaklar iniş ve kalkışlarını da 

deniz yüzeyinden gerçekleştirirler. WIG uçaklar deniz yüzeyine yakın uçarak yer 

etkisi fenomeni ile aerodinamik verimlilik (L/D) elde etmeyi amaçlar. Yer etkisi ile 

uçak kanatlarında vortex oluşumu engellenir ve indüklenmiş sürükleme azaltılarak 

aerodinamik verim artırılır. Kanat ucu vortexlerinin oluşumunun engellenmesi ile 

kanadın efektif açıklık oranı da artırılır.  

WIG uçaklar üzerine birçok ülke çalışmalar gerçekleştirmiş ve bu çalışmalar içinden 

belki de en dikkat çekeni Caspian Deniz Canavarı adı ile bilinen  devasa Sovyet askeri 

WIG uçağıdır. Bu tez çalışmasında ise dizayn hedefi 2 mürettebat, 7 yolcu, 80 knot 

seyir hızı ve 250 nm menzile sahip olan WIG uçağının kavramsal tasarımı ve detaylı 

kanat tasarımını gerçekleştirmektir.   

Tez çalışmasına uçak tasarımının ilk aşaması olan benzer uçak çalışması ile başlandı. 

Benzer uçak çalışmasının ardından WIG uçağımıza ait konfigrasyon seçimleri ile 

kavramsal tasarıma başlandı. Konfigrasyon seçimi çalışmasından elde edilen bilgiler 

kullanılarak WIG uçağımıza ait ilk ağırlık tahmini çalışması gerçekleştirildi. Taşıyıcı 

yüzey profili ve geometri seçimi çalışmasında kanat ve kuyruğa ait kanat profili 

seçimleri uçak ilk tahmin ağırlığı ve Reynolds sayısı gözetilerek gerçekleştirildi. 

Ardından  kanat ve kuyrular için geometri seçimi ile kanat ve kuyruk başlangıç 

tasarımı tamamlandı.  Kısıtlama analiz grafiği yöntemi ile T/W ve W/S değerleri 

hesaplandı. T/W ve W/S değerlerinden faydalanarak boyutlandırma çalışması 

tamamlandı. Boyutlandırma çalışmasında kanat tasarımı analiz programları 

kullanılarak detaylı bir şekilde gerçekleştirildi. Tez çalışması sonuç kısmında WIG 

uçağımızın final tasarımı CAD programı ile çizildi ve çalışmaya ait yorumlarda 

bulunuldu.    
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WIG AIRCRAFT CONCEPTUAL DESIGN AND DETAILED WING DESING                 

SUMMARY 

WIG aircrafts named for crafts that flies near surface of sea by using ground effect 

phonemene. By fliying close to the sea surface WIG arcrafts takes the advantage of 

ground effet. With the ground effect phenomeana wing tip vorticies does not form and 

induced drag decreased. With the decrease in induced drag total aerodynamic 

efficiency (L/D)  increased. Also another benefit of ground effect is effective aspect 

ratio increased.   

Different countries worked on a WIG craft and some of them build these crafts. One 

of the well known WIG craft Caspian Sea Monster build in 1960’s Soviet Union for 

military purposes. In the scope of this thesis, conceptual design and detailed wing 

design of WIG craft which capacity for 2 crew, 7 passanger, 80 know cruise velocity 

and 250 nm range. This WIG craft only capable of take-off and landing to the sea or 

lakes.  

The first step of the design proces starts with the competitive ariraft study. In the 

competitive aircraft study similar WIG aircrafts considered in several parameters. 

Competitor study followed by configration selection. In the configration selection the 

goal is satisfy the design requirements and suitable for ground effect. With the 

information from conceptual sketch and the empirical equations (weight fraction 

values andformulas) aircraft weight calculated. In the section of lifting surfaces and 

geometry selection firstly wing airfoil selected by considering ground effect and 

Reynolds number. Vertical and horizontal tail airfoils selected from past aircraft 

application. Secondly, initail design of the wing and tails performed in geometry 

selection. Thrust to weight ratio and wing loading calculated with the constraint 

analysis method. For each mission requirement such as stall velocity, take-of and 

landing field length, cruise flight and turn rate thrust to weigt ratio and wing loading 

calculated. Each curve drawn to the constraint analysis table and acceptable region 

forms with these curves. Thrust to weight and wing loading value picked from the 

acceptable region. Sizing study started with rubber engine sizing and required thrust 

calculated for our WIG aircraft with the information of final weight calculation. 

Several turboprop engines considered and proper engine selection made by 

considering several parameters such as required thrust, specific fuel consumption, 

engine dry weight. Sizing study continued with fuselage and landing equipment sizing. 

Moreover, wing geometries such as wing span, chord lengts calculated. Tail 
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geometries calculated with respect to tail volume coefficient and proper tail aspect 

ratios seleted from past aircraft data. In the detailed design phase wings are anlysed 

for the both aerodynamşc efficiency and met with the requiremnts. So many wing 

configrationXFLR 5 program used for anlyssis and best design selected for both 

reauirements and aerodynamic efficiecny.  
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1. GİRİŞ 

İnsanlığın uçma hayali antik çağlarda kuşları gözlemlemesi ile başlamıştır. Antik 

Yunanda İkarus ve Dedalus’un hikayesi o çağlardan beri insanlığın uçmaya olan 

hayalinin kanıtıdır. Leonarda da Vinci ile başlayan uçağın icat sürecinde George 

Cayley uçak tasarımının öncülerinden olmuş ve Alman mühendis Otto Lilienthal kanat 

tasarımında önemli çalışmalar yapmıştır. İnsanlığın uçma hayali 1903 yılında Wright 

kardeşlerin ilk kontrollü uçuşu ile gerçekleşmiş oldu (Britannica). Bu başarılı uçuş 

sonrası havacılık alanındaki keşfetme ve geliştirme düşüncesi 20. yy boyunca sürdü.  

WIG (wing-in-ground) uçaklar deniz yüzeyinin hemen üstünde ground effect 

fenomenini kullanarak uçan hava araçlarıdır. WIG uçaklar deniz araçlarına göre daha 

hızlı, konforlu ve verimlidirler. WIG hava araçlarının hem sivil hem de askeri kullanım 

potansiyeli bulunmaktadır. Faydalı yük kapasitesinin ve aerodinamik performansının 

yüksek olması ise bu uçakların artı yönleridir (Wang, Teo, Khoo & Goh, 2013, p. 16). 

WIG konsepti ulaşım aracı olarak değerlendirildiğinde hızlı olması ve düşük maliyeti 

ile askeri kıyı devriyesi görev profiline çok uygundur (Yun, Bliault & Doo, 2010, p. 

3) WIG uçakların zayıf yönü ise sert deniz koşullarında operasyonudur. Dalga etkileri 

hem yapısal açıdan hem de yolcular tarafından hissedilmektedir (Butoescu, 2018, p. 

157).  

1.1 Tezin Amacı 

Bu tez çalışmasının amacı belirlenen görev gereksinimlerini yerine getirebilecek WIG 

uçağının kavramsal tasarımının gerçekleştirilmesidir. Tez kapsamında kanat tasarımı 

analizler sonucu detaylı olarak belirlenecektir. Tez çalışmamızdaki WIG uçağı 2 

mürettebat ve 7 yolcu kapasitesine, 80 knot seyir hızına ve 250 nm menzile sahiptir.  



2 

 

1.3 Tez Kapsamı 

Tez kapsamında literatür araştırması, benzer uçak çalışması, kavramsal tasarım, 

taşıyıcı yüzey geometrileri ve kanat profili seçimi, ağırlık tahmini, T/W ve W/S hesabı, 

boyutlandırma ve kanat aerodinamik analizi gerçekleştirilecektir. Referans olarak 

Raymer ve Sadraey kitapları paralel olarak kullanılacaktır. Detaylı kanat tasarımı ise 

ANSYS Fluent programı ile yapılacak analizler sonucu belirlenecektir.  

1.4 Literatür Araştırması 

Toivo Kaario 1930’lu yılların ortasında ilk kez ground effect fenomeninden 

faydalanan araçları üretip test etmeye başladı. Fakat hızlı botlar inşaa eden Kaario daha 

fazla gelişim gösteremedi. İlk çalışmalardan 30 yıl sonra, Rostislav Alexeyev 

Sovyetler Birliği’nde Ekranoplan adı verilen WIG araçları geliştirmeye başladı. 

Alexeyev ve takımı 1960 yılında ilk test aracı olan SM-1’i üretti ve test etti. SM-1’in 

temel prensipleri kanıtlaması ile çalışmalar devam etti ve birçok prototip üretildi. 1966 

yılında ise Rusya KM diğer adıyla Caspian Sea Monster modelini üretti. Caspian Sea 

Monster 544 ton ağırlığı ile neredeyse Boeing 747 uçağının iki katıdır. KM 3 

mürettebat ve 900 yolcuya, 270 knot seyir hızına ve 810 nm menzile sahiptir (Yun, 

Bliault & Doo, 2010, pp 33-43).  

 

Şekil 1.1: SM-1 ekranoplan prototipi (Yun, Bliault & Doo, 2010, p. 36). 
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Şekil 1.2 : Caspian Deniz Canavarı (Yun, Bliault & Doo, 2010, p. 44). 

Birleşik Devletler’de 1950’li yılların sonlarında ve 1960’lı yılların başında büyük 

okyanusötesi kargo WIG uçaklarının fizibilite çalışması birkaç farklı proje ile 

yürütüldü. Fakat seçimin jet kargo uçağından yana kullanılması ile WIG uçak 

çalışmaları kısıtlandı. 1973 yılındaki petrol krizi ile ulaşım araçlarında enerji ve 

maliyet verimliliğine olan ihtiyacın artması 1970’li yıllarda Birleşik Devlerler’de WIG 

uçaklara olan ilgiyi canlandırdı (Ollila, 1980, p. 65).  

Günümüzde WIG uçak çalışmalarında odak, Alexeyev ve takım arkadaşlarının dizayn 

ettiğinden çok daha küçük boyutlardaki hava araçları üzerinedir. Rekabet ise ticari ve 

lojistik WIG hava aracı geliştirmek üzere Rusya, Çin, Avustralye, Singapur, Almanya 

ve Güney Kore arasındadır (Yun, Bliault & Doo, 2010, p. 93).  

Sonuç olarak hızlı, daha fazla faydalı yük kapasiteli, maliyeti düşük, yakıt tüketimi 

düşük ve aerodinamik verimliliği  yüksek WIG uçaklar sivil ve askeri alanda 

kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

2. BENZER UÇAK ARAŞTIRMASI 

Uçak tasarımında ilk aşama benzer uçak çalışmasıdır. Benzer uçak çalışması ile faydalı 

yük, maksimum kalkış ağırlığı, itki, kanat alanı, açıklık oranı, menzil gibi başlangıç 

tasarımda yol gösterici bilgiler elde edilir. Elde edilen bilgiler ile konsept tasarımda 

elde edilen sonuçların tutarlılığı kontrol edilebilir ve gerekli dizayn aşamalarında 

başlangıç için benzer uçak bilgisi kullanılabilir.  

2.1 Benzer Uçaklar 

Tez çalışmamızda Aron 7, Air Fish 8,  XTW-II, X-114 ve HP-7 uçakları benzer uçak 

çalışmamızda incelendi. Benzer uçaklara ait bilgiler Tablo 2.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 1: Benzer uçaklara ait bilgiler (Yun, Bliault & Doo, 2010; Mustofa, 2017, 

p. 6; Ollila, 1980, p. 73). 

 

2.2 Benzer Uçak Çalışması Sonucu 

Benzer uçak çalışmasından elde edilen bilgiler dizayn aşamalarında gerekli  

parametrelere çevrildi ve tablo haline getirildi.  
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Şekil 2.1: Benzer uçaklar için kanat yüklemesi değerleri. 

 

Şekil 2.2: Benzer uçaklar için güç yüklemesi değerleri. 

 

Şekil 2.3: Benzer uçaklar için boş ağırlık kesri değerleri.  
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Şekil 2.4: Benzer uçaklar menzilleri. 

 

Şekil 2.5: Benzer uçaklara ait seyir hızları. 
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3. KAVRAMSAL TASARIM 

Uçak tasarım süreci kavramsal tasarım, ön tasarım ve detay tasarım olmak üzere üç 

aşamadan oluşmaktadır. Kavramsal tasarım fazında konfigrasyon seçimleri, ağırlık, 

performans ve boyutlandırma çalışmaları gerçekleştirilir. Kavramsal tasarım 

aşamasında dizayn yerleşimi yapılan geliştirmeler neticesinde sürekli değişim 

içindedir. Bu değişimler tasarım hakkında öğrenilen yeni bilgiler, yapılan fayda zarar 

çalışmaları ve analizler sonucu gerçekleşebilir. Tez çalışmamızda kavramsal tasarıma 

konfigrasyon seçimleri ile başlandı.  

3.1 Konfigrasyon Seçimi 

Konsept tasarım çalışması menzil, yük, iniş ve kalkış mesafeleri ve hız limitleri gibi 

dizayn gereksinimleri ile başlar. Konsept tasarım çalışmasına ait ilk girişim ise konsept 

çizimdir. Konsept çizimde yapılan konfigrasyon seçimleri ile tasarımın neye 

benzeyeceği belirlenir. Konsept çizim yaklaşık kanat ve kuyruk geometrileri, gövde 

konfigrasyonu, iniş takımı konfigrasyonu, motor konumu gibi seçimleri içerir. 

Tasarım aşamaları ilerledikçe konsept çizim üzerinde optimizasyon çalışmaları yapılır. 

Konfigrasyon seçimlerinin önemi ise ilk boyutlandırma çalışmalarında konsept çizime 

ihtiyacımız olmasıdır.  

Konfigrasyon seçimleri yapılırken tasarım gereklilikleri göz önünde bulunduruldu ve 

seçimler yapılırken gerekli durumlarda figure of merit tablosu kullanıldı. Figure of 

merit tablosu sayesinde aday konfigrasyonlar, belirlediğimiz parametrelere göre 

değerlendirildi.  

3.1.1 Kanat Konfigrasyonu 

Kanat konfigrasyonu seçimimizde 3 farklı kanat yatay pozisyonu değerlendirildi. Her 

konfigrasyonun avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır.  
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Şekil 3. 1: Kanat yatay pozisyonları (Sadraey, 2013, p. 54). 

3.1.1.1 Alttan Kanat Konfigrasyonu 

Alttan kanat konfigrasyonu, kanatların gövde merkez çizgisinin alt kısımında 

konumlandırıldığı konfigrasyondur. Alttan kanat konfigrasyonu için; kısa iniş takımı, 

dönüşlerde iyi görüş açısı, kanat yapısının gövde altından bölünmeden geçmesi, diğer 

konfigrasyonlara göre daha hafif olması, daha verimli bir kuyruk avantajları 

arasındadır. Dezavantajları olarak; düşük yer görüşü, düşük yanal kararlılık, daha uzun 

iniş mesafesi, ütten kanada göre daha az taşıma ve yüksek stall hızı gösterilir (Sadraey, 

2013, pp 168-169).  

3.1.1.2 Üstten Kanat Konfigrasyonu 

Üstten kanat konfigrasyonunun avavantajları; gövdenin yere yakın olması nedeniyle 

daha kolay yük yükleme boşaltma, motorlar için daha iyi ground clearence, seyir uçuş 

sırasında iyi yer görüşü, diğer konfigrasyonlara göre daha iyi taşıma ve kararlılık 

olarak gösterilir. Dezavantajları ise daha büyük yatay kuyruk ihtiyacı, alttan kanada 

göre %20 daha fazla ağır ve yanlamasına kontrolünün daha zor olması olarak sıralanır 

(Sadraey, 2013, p.167). 

3.1.1.3 Ortadan Kanat Konfigrasyonu 

Ortadan kanat konfigrasyonunun özellikleri alttan ve üstten kanat özellikleri arasında 

değerler almaktadır. Ortadan kanat uygulamasında kanat sparı kabin içinden geçebilir 

yada spar ikiye kesilebilir. Kabin içinden geçtiği durumda faydalı hacimde azalma, 

ikiye kesildiğinde ise kanat köklerinin güçlendirilmesi gerektiği için yapısal ağırlıkta 

artma gibi dezavantajlar ortaya çıkar. Ortadan kanat uçaklar yüksek manevra 

kabiliyetlerine, diğer konfigrasyonlara göre daha küçük kanat gövde fairinglerine 

sahiptir ve daha az sürüklemeye sahiplerdir (Gudmundsson, 2014, p.85).  

WIG uçağımıza en uygun konfigrasyonun bulunması için figure of merit tablosu 

kullanıldı. 3 farklı kanat pozisyonu ground effect, üretilebilirilik, kararlılık, kalkış 

performansı ve uçak ağırlığı parametreleri için incelendi. Her parametre için önem 
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derecesine göre etki puanı belirlendi. Parametrelere göre puanlar, 1 (kötü) 2 (orta) ve 

3 (iyi) olarak alındı.   

Tablo 3. 1: Kanat pozisyonu figure of merit. 

Kanat Yatay 

Konumu 
Etki 

Alttan 

Kanat 

Ortadan 

Kanat 

Üstten 

Kanat 

Ground Effect 2.5 3 2 1 

Aerodinamik 1.5 2 3 1 

Kararlılık 2 1 2 3 

Kalkış ve İniş 2 1 3 2 

Ağırlık 2 3 1 2 

Toplam 10 20.5 23.5 19.5 

Figure of merit tablosundaki puanlandırmalar aşağıdaki sebepler gözetilerek 

yapılmıştır.  

Üç konfigrasyon arasında en iyi seyir ground effect performansına alttan kanat 

sahiptir. Ground effect fenomeninde kanatlar ve zemin arası mesafe önem arz 

etmektedir. Mesafe ne kadar az ise sürükleme kuvveti o ölçüde azalacaktır.  

Aerodinamik açıdan üç kanat konfigrasyonu arasında ortadan kanat konfigrasyonu en 

iyi performansa sahiptir (Sadraey, 2013, p. 169). 

Kanat konfigrasyonları arasında en hafifi alttan kanat konfigrasyondur.   

WIG uçağımız suya iniş ve kalkış yapacağı için kanat konfigrasyonu seçiminde kalkış 

ve iniş fazları önem kazanmatadır. Kalkış ve iniş için en iyi performansa ortadan kanat 

konfigrasyonu sahiptir. Ortadan kanat seçimi ile kanatlar WIG uçağımızın sudaki 

draftından etkilenmeyecek ayrıca kalkışta ve inişte ground effect etkisini daha iyi 

kullanarak performansı artıracaktır.  

WIG uçağımız için kanat pozisyonu seçimi ortadan kanat olarak belirlendi.  

3.1.2 Kuyruk Konfigrasyonu 

Kuyruk terimi yatay ve düşey kuruğun kombinasyonundan oluşmaktadır. Kuyrukların 

ana görevi trim, kararlılık ve kontrolün sağlanmasıdır. Kuyruk konfigrasyonu seçimi 

matematiksel bir hesaplamanın sonucu değil, muhakemeye, mantığa ve çeşitli 
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konfigrasyonların dizayn gereklilikleri ile incelenmesine dayanılarak yapılmalıdır 

(Sadraey, 2013, p. 285).  WIG uçağımız için konvansiyonel, T-kuruk, V-kuyruk ve H-

kuyruk olmak üzere 4 farklı kuyruk konfigrasyonu incelendi.  

 

Şekil 3. 2: Kuyruk konfigrasyonları (Sadraey, 2013, p. 54). 

3.1.2.1 Konvansiyonel  

Konvansiyonel tip en basit ve yaygın kullanılan kuyruk tipdir. Konvansiyonel kuyruk 

tipi hafiftir ve yeterli trim, kararlılık, kontrolü sağlamaktadır. 

3.1.2.2 T-kuyruk 

T-kuyruk kanadın wake türbülans, downwash, vortex alanına girmemektedir. Bu 

yüzden daha verimli hale gelen yatay kuruğun alanı küçülmektedir. Yatay kuyruğun 

düşey kuyruk üstünde yer alması end plate etkisi yaratmakta ve daha küçük dikey 

kuyruğa ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat T-kuyruk konvansiyonel kuyruğa göre daha 

ağırdır çünkü yatay kuyruğun dikey kuyruğa bağlantısı yapısal olarak 

güçlendirilmelidir. Ayrıca yüksek hücum açılarında T-kuyruk derin stalla 

girmektedir(Sadraey, 2013,p.289). Fakat WIG uçağımızda yüksek hücum açılarına 

çıkılmayacağı için bu durum gözlenmeyecektir. 

3.1.2.3 V-kuyruk 

V- kuyrukta yatay ve dikey kuyruk birlikte kullanılır. Amaç toplam ıslak alanın 

küçültülmesi ile sürüklemeyi azaltmaktır. V-kuyruğun uzunlamasına ve ve 

yanlamasına stabilitesi iyi değildir ve Dutch-roll eğilimi vardır (Sadraey, 2013,p. 292). 

Dutch-roll, hafifçe sönümlenmiş, osilasyonlu ve küçük frekanslı hareket olarak 

açıklanabilir. Uçak hem yana kayma hem de rotadan sapma eğilimindedir (Nelson, 

1989, pp 162-164).  

3.1.2.4 H-kuyruk 

H- kuyrukta end plate etkisi ile daha küçük yatay kuyruk kullanılmaktadır. H-kuyruk 

uygulamasında yapısal ağırlık artmaktadır. 
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WIG uçağımıza en uygun konfigrasyonun bulunabilmesi için figure of merit tablosu 

kullanıldı. Dört farklı kuyruk konfigrasyonu ağırlık, üretilebilirlik, kararlılık, 

karmaşıklık ve sürükleme parametreleri için incelendi. Her parametre için önem 

derecesine göre etki puanı belirlendi. Parametrelere göre puanlar, 1 (en kötü) 2 (kötü) 

3 (orta) 4 (iyi) 5 (en iyi) olarak alındı.   

Tablo 3. 2: Kuyruk konfigrasyonu figure of merit. 

Kuyruk 

Konfigrasyonu 
Etki Konvansiyonel T-Kuyruk V-Kuyruk H-Kuyruk 

Ağırlık 2.5 4 3 5 1 

Üretilebilirlik 1.5 4 4 1 3 

Kararlılık 2 4 4 1 5 

Verim 1.5 1 5 5 3 

Karmaşıklık 1 5 5 1 4 

Sürükleme 1.5 3 4 5 1 

Toplam 10 35 40 32 27 

Figure of merit tablosundaki puanlandırmalar aşağıdaki sebepler gözetilerek 

yapılmıştır.  

V-kuyruk daha küçük yüzey alanı gerektirdiğinden en hafif kuyrktur. Konvansiyonel 

ve T-kuyruk basit tasarımlarından ötürü üretilebilirlikleri en yüksektir. T-kuyruk 

kanattan etkilenmemesi ve end plate etkisi sayesinde verimi yüksektir.T-kuruk ve 

konvansiyonel basit tasarıma sahiptir karmaşık değildir. En az ıslak alana sahip olduğu 

için V-kuyruk en az sürüklemeye sahiptir.  

Figure of merit tablosu ve kuyruk konfigrasyonlarının genel avantaj ve dezavantajları 

incelendiğinde WIG uçağımız için T-kuyruk konfigrasyonu seçildi. 

3.1.3 Gövde Konfigrasyonu  

Kanat ve kuyruktan sonra en önemli 3. uçak yapısı gövdedir. Gövdenin birincil amacı 

yük taşımaktır. Gövde tasarım gereklilikleri; kokpit, kabin, kargo ve diğer kısımların 

tasarımı ile belirlenmektedir. Aynı zamanda gövde tasarımında insan faktörü de 

değerlendirilmelidir (Sadraey, 2013, p. 341). Fakat WIG uçağı tasarımımızın bu 
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aşamasında detaylı gövde tasarımına ihtiyacımız yoktur ve gövde konfigrasyon seçimi 

yeterlidir. 

Uçak tasarımında dört tip gövde konfigrasyonu vardır ve bu konfigrasyonların dış 

çizimleri aşağıda gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. 3: Dört ana gövde konfigrasyonu a) Yolcu uçağı, b) Askeri uçak, c) Hafif, 

genel havacılık uçağı, d) Planör (Sadraey, 2013, p. 345). 

Gövde dış tasarımı iç düzenlemeler ile son şeklini alır. Tasarımın bu aşamasında gövde 

konfigrasyonu hafif genel havacılık konfigrasyonu olarak seçildi.  

3.1.4 İniş Takımı Konfigrasyonu 

WIG uçağımız amfibik tasarım gerekliliğine sahip değildir. WIG uçağımız sadece 

suya iniş kalkış yapacak ve buna uygun bir iniş takımına sahip olması gerekmektedir.  

Suya iniş kalkış yapan uçaklar için 2 ana konfigrasyon mevcuttur. Bunlar kanat ucu 

şamandralı bot gövdesi ve ikiz-şamandra konfigrasyonlarıdır (Cary, 2012, p. 4).  

 

Şekil 3. 4: Kanat ucu şamandıralı bot-gövde konfigrasyonu (Cary, 2012, p. 4). 
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Şekil 3. 5: İkiz-şamandıra konfigrasyonu (Cary, 2012, p. 4). 

Cary’e göre ikiz şamandıra konfigrasyonunda kalkış koşusu sırasında uzunlamasına 

kararsızlık problemi görülürken bot-gövde konfigrasyonunda bu problem yoktur. Bot-

gövde konfigrasyonunda ise yanlamasına kararsızlık problemleri vardır ve kanat 

uçlarında şamandıra kullanılması ile bu sorun aşılır (2012, p. 5). Bot-gövde 

konfigrasyonunun ground efect performansı ikiz-şamandıra konfigrasyonuna göre 

daha iyidir. Ground effect ve kararlılık şartları göz önüne alınarak WIG uçağımız için 

bot-gövde iniş takımı seçildi.  

3.1.5 Motor Konumu  

Motor konumunu seçiminde uçuş emniyeti, maliyet, sürükleme, ön alan, alık dizaynı, 

nozzle, kararlılık, yapısal önem, bakım,operasyon gereklilikleri, uçak ağırlık merkezi, 

kabin gürültü düzeyi, yabancı cisim hasarı gibi faktörler etkilidir. Motor uçak üzerinde 

birçok farklı lokasyona konumlandırılabilir. Burunda gövde içine gömülü, arka 

kısımda gövde içine gömülü, kanat içine gömülü, kanat ucu, kanat üstü podded, kanat 

altı podded, gövde üstü podded, gövde altı podded, gövde yanları ve gövde arkası 

seçilebilecek motor konumlarıdır (Sadraey, 2013, p. 439).  

WIG uçağımız suya iniş kalkış yapmakta bu yüzden motor konumu sudan 

olabildiğince uzak seçilmelidir. Bu durumda seçilmesi muhtemel konumlar kanat üstü 

podded, gövde üstü podded, gövde arkası şeklindedir. Kanat seçimimiz ortadan kanat 

olarak yapıldı. Motor pervanesi için ground clearance ve uçağa erişimin kanat 

üzerinden yapılacağı düşünüldüğünde kanat üstü motor konumu seçimi uygun 

değildir. Gövde üstü podded seçimi motorlara erişimi güçleştirmekte bu durum bakım 
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ve uçuş öncesi kontrolleri zorlaştırmaktadır. Ayrıca daha büyük bir ön alan yaratarak 

daha fazla sürüklemeye sebep olmaktadır. Bu durumda en uygun seçim gövde 

arkasıdır.  

 

Şekil 3. 6: Gövde üstü podded motor konumu Lake LA-279 (Sadraey, 2103, p. 455). 

 

Şekil 3. 7: Gövde arkası motor konumu Aron 7 (n.d.) 

3.1.6 Eşdeğer Açıklık Oranı Seçimi 

Açıklık oranı (AR) uçak span uzunluğunun (b) ortalama aerodinamik chorda (MAC 

yada C̅) oranı olarak tanımlanır.  

AR =
b

C̅
 (3.1) 

Tasarımcı açıklık oranını nasıl bulunacağını belirlemesi için performans, kararlılık, 

kontrol, maliyet ve üretilebilirlik parametrelerinin açıklık oranı ile ilişkisini 

incelenmelidir. AR değeri arttıkça kanadın 3 boyutlu aerodinamik özellikleri 

(CLα
, cLmax

, CLmax
, CDmin

) 2 boyutlu kanadın aerodinamik özelliklerine 

(Clα
, clmax

, Clmax
, Cdmin

) yaklaşmaktadır. Açıklık oranı arttıkça kanadın taşıma 

katsayısının eğimi (CLα
) maksimum teorik limit olan 2π (1/rad) değerine doğru artar. 

AR arttıkça kanadın efektif hücum açısı artacağı için kanadın stall açısı azalır. 
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Şekil 3. 8: Açıklık oranının taşıma katsayısına etkisi (Sadraey, 2013, p. 200). 

Kanat uzunluğu arttıkça eğilme momenti değeri artar ve eğilme stresini 

karşılayabilmek için daha mukavementli kanat köküne ihtiyaç duyulur. Bu sebepten 

ötürü açıklık oranı arttıkça ağırlık artar. Açıklık oranının artması indüklenmiş 

sürüklemeyi azaltacak, maksimum fines değerini artıracaktır.  

𝐶𝐷𝑖
=

𝐶𝐿2

𝜋𝐴𝑅𝑒
 (3.2) 

(
𝐿

𝐷
)

𝑚𝑎𝑥
=

1

2(√𝑘𝐶𝐷0
)
 (3.3) 

𝑘 = 1/𝜋𝐴𝑅𝑒 (3.4) 

Yakıt sistemi ve yakıt hacmi için düşük açıklık oranı tercih sebebidir çünkü kanat 

köklerinde kalınlık oranı daha fazladır ve yakıt depolanması için daha çok hacim 

sunar. 

Görüldüğü üzere açıklık oranı birçok parametreyi etkilemekte ve bazı durumlarda 

düşük bazı durumlarda yüksek açıklık oranı uygun olmaktadır. Açıklık oranının tam 

değeri birçok performans, kararlılık, kontrol, üretilebilirlik ve maliyet 

hesaplamalarından sonra bulunur. Fakat ilk ağırlık tahmini çalışması için tasarımın bu 

aşamasında yaklaşık AR değerine ihtiyacımız var. Yaklaşık açıklık oranı benzer uçak 

çalışmasından veya geçmiş uçak çalışmalarından bulunur.  

Açıklık oranı benzer uçaklarda 1-5 arası değerler almaktadır. Fakat bu uçaklardan daha 

güncel olanların (Air Fish 8, Aoron-7 gibi) AR değerleri 3-5 arasındadır.  
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Tablo 3. 3: Benzer uçakların açıklık oranaları 

Benzer Uçaklar Volga X-114 HP-7 Air Fish 8 Aoron 7 Sea Eagle 

Kanat Açıklığı (m) 7.63 8.7 7.7 15.6 12 11.5 

Kanat Alanı (m2) 50 43.5 25 52 43 50 

Açıklık Oranı 1.16 1.74 2.37 4.68 3.35 2.64 

Benzer uçakların açıklık oranları benzer genel havacılık uçaklarına göre küçüktür. 

Bunun sebebi WIG uçaklarda ground effect sayesinde kanat ucu vortexleri 

oluşmamakta ve çok uzun kanatlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Hesaplamaların daha 

tutarlı olması için WIG uçağımızda eşdeğer AR değeri kullanılacak.  

Raymer’e göre eşdeğer AR değerleri tablodaki gibi alınabilir yada hesaplanabilir. WIG 

uçağımız uçan bot sınıfında olduğu için eşdeğer AR değeri 8 olarak alındı.  

 

Şekil 3. 9: Uçak tiplerine göre eşdeğer açıklık oranları (Raymer, 1992, p.51). 

Yapılan konfigrasyon seçimleri sonucunda ortaya çıkan konfigrasyon çizim Şekil 

3.9’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. 10: Konsept çizim ön görünüş. 
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Şekil 3. 11: Konsept çizim yan görünüş. 
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4. AĞIRLIK TAHMİNİ 

Çalışmanın bu kısımında yaptığımız konfigrasyon seçimleri ve uçağımızın görevleri 

(mürettebat, yolcu sayısı, menzil, hız) doğrultusunda ağırlık tahmini 

gerçekleştirilecektir. İlk tahmini ağırlık hesaplamalarında Raymer referans kitap 

olarak alınacaktır.  

Uçak çizimi tamamlandıktan sonra uçağın gerçek ağırlığı tüm komponentlerinin 

ağırlıklarının toplanması ile bulunur. Tahmini ağırlık ise boş ağırlığın kalkış ağırlığına 

oranı (We ∕ W0) ile basit bir şekilde tahmin edilebilir (Raymer, 2018, p. 29).  

Uçak tipinin boş ağırlığın kalkış ağırlığına oranına etkisi büyüktür ve uçan bot 

tiplerinde bu oran büyük değerler almaktadır. Sebebi ise bu uçakların aynı zamanda 

iniş kalkışlarını gerçekleştirdikleri tekne gövdelerinin ekstra ağırlık getirmesidir 

(Raymer, 2018, p. 29).   

 

Şekil 4. 1: Uçak tipleri için boş ağırlığın kalkış ağırlığına oranları (Raymer, 2018, p. 

29). 
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Bu hesaplamaları gerçekleştirirken uçağımızın fines (L/D) değeri, boş ağırlığın kalkış 

ağırlığına oranı, yakıt ağırlığının kalkış ağırlığına oranı ve görevlere göre belirlenmiş 

ağırlık oranları kullanılacaktır. Raymere göre kalkış ağırlığı W0 şu şekilde 

tanımlanmıştır; 

W0 = Wmürettebat + Wyük + 𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 + 𝑊𝑏𝑜ş (4.1) 

Eşitlikteki 𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 ve 𝑊𝑏𝑜ş (yapısal, motor, sabit ekipmanlar, aviyonik sistemler…) 

değerleri bilinmemektedir. Fakat mürettebat ve yolcu (yük) ağırlıklarını dizayn 

gereksinimlerimiz doğrultusunda belirleyebiliriz. Federal Havacılık Otoritesinin 

(FAA) yayınlamış olduğu “Aircraft Weight and Balance” raporu baz alındığında 

mürettebat için 192.5 lb, yolcu ve beraberindeki bagajları ise 229 lb ortalama olarak 

alındı (2005, p. 28).  

Bu doğrultuda; 

Wmürettebat = 2 × 192.5 = 385 lb (4.2) 

Wyük = 7 × 229 = 160 lb (4.3) 

Tahmini 𝑊0 hesaplanabilmesi için; 

W0 = Wmürettebat + Wyük + (
Wyakıt

W0
) W0 + (

Wboş

W0
) W0 (4.4.a) 

W0 − Wyük + (
Wyakıt

W0
) W0 − (

Wboş

W0
) W0 = Wmürettebat + Wyük  (4.4.b) 

𝑊0 =
𝑊𝑚ü𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒𝑏𝑎𝑡 + 𝑊𝑦ü𝑘

1 −  (
𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡

𝑊0
) − (

𝑊𝑏𝑜ş

𝑊0
)

 
(4.4.c) 

4.1 Boş Ağırlık Kesri Hesabı 

Raymere göre boş ağırlık oranı geçmiş uçak bilgilerinden hesaplanabilir. Hesaplamada 

kullanacağımız amprik denklem; 

Wboş

W0
= AW0

CKvs (4.5) 
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A ve C değerlerine tablo xx ulaşılabilir. 𝐾𝑣𝑠 değişken sweep açıları için 1.04 değerini, 

sabit sweep açısı için 1.00 değerini almaktadır. 

Tablo 4. 1: Boş ağırlık kesri hesabı amprik değerler (Raymer, 2018, p. 31). 

Aircraft type A C 

Sailplane – unpowered 0.86 -0.05 

Sailplane – powered 0.91 0.05 

Homebuilt – metal/wood 1.19 -0.09 

Homebuilt – composite 0.99 -0.09 

General aviation – single engine 2.36 -0.18 

General aviation – twin engine 1.51 -0.10 

Twin turboprop 0.96 -0.05 

Flying boat 1.09 -0.05 

Jet trainer 1.59 -0.10 

Jet fighter 1.59 -0.10 

Military cargo/bomber 0.93 -0.07 

Jet transport 1.02 -0.06 

WIG uçakları tabloya göre uçan bot sınıfı olarak değerlendirilecektir ve değişken 

sweep açısı kullanılmayacaktır. Bu durumda tabloya göre; A=1.09, C=-0.05 ve 

𝐾𝑣𝑠=1.00 olarak alınacaktır. Uçak boş ağırlığının kalkış ağırlığına oranı aşağıdaki gibi 

hesaplanabilir.  

Wboş

Wo
= 1.09 × W0

−0.05 (4.6) 

 

4.2 Yakıt Kesri Hesabı 

4.2.1 Maksimum L/D (Fines) Değerinin Bulunması  

Görevlere bağlı yakıt oranlarının hesaplanmasına geçmeden önce, hesaplamalarda 

ihtiyacımız olan fines değeri öncelikli olarak bulunacaktır. Fines değeri tasarımın 
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bütünün aerodinamik verimliliğini ifade etmektedir ve konfigrasyon düzeni bu değeri 

önemli şekilde etkilemektedir. Sesaltı hızlarda L/D değeri direkt olarak kanat açıklığı 

ve ıslak alandan etkilenmektedir. Düz uçuş aşamasında taşıma değeri uçak ağırlığına 

eşit olmakta ve L/D değerini sadece sürükleme kuvveti etkilemektedir. Sesaltı hızlarda 

sürükleme kuvvetinin 2 bileşeni vardır. Bunlardan ilki olan indüklennmiş sürükleme 

taşımanın bileşenidir ve kanat açıklığına bağlıdır. Parazit sürükleme ise başlıca yüzey 

sürtünmesi kaynaklı olup hava ile temasta olan toplam uçak yüzeyiyle, yani ıslak 

alanla orantılıdır (Raymer, 2018, p.37).  Tasarımın bu aşamasında L/D ancak 

varsayımlar, figürler veya amprik denklemler sayesinde tahmin edilebilir. L/D oranını 

bulmakta kullanacağımız denklemde ıslak aspect ratio değerine ihtiacımız 

bulunmakta. Çünkü tek başına aspect ratio değeri L/D tahmininde yeterli 

olmamaktadır. Bunu hayali bir örnekle göstermek gerekirse konvasyonel kanat tipine 

sahip bir ticari jet uçağı ile delta kanatlı uçağı karşılaştıralım.  

Tablo 4. 2: L/Dmax değerinin AR ve ıslak AR ile değişimi (Raymer, 2018, p.38). 

Uçak Tipi Konvansiyonel Delta Kanat 

Sref(m
2) 393 1000 

Sıslak (m2) 2441 2156 

Span (m) 55 55 

Açıklık Oranı 6.2 2.2 

Islak Açıklık Oranı 1.2 1.4 

L/Dmax 15 16 

İç Hacim (m3) 2100 2100 

 

Aspect ratio ve ıslak aspect ratio değerleri; 

AR =
b

c̅
 veya AR =

b2

S
 (4.7) 

ARıslak =
b2

Sıslak
=

AR

(
Sıslak

Sref
)
 (4.8.a) 
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Islak alanın referans alana oranı geçmiş uçak bilgilerinden oluşturulmuş figürden elde 

edilebilir.  

 

Şekil 4. 2: Geçmiş uçak ıslak alan oranı  (Raymer, 2018, p. ). 

Uçağımız konfigrasyon seçimleri göz önüne alındığında, figürdeki Beech Duches 

uçağı ile Cessna Skyline uçağı arasında kalmakta. Sıslak/Sref değeri 4.9 ve 3.8 

değerlerinin ortalaması alınarak 4.35 olarak seçilmiştir.  

Sıslak/Sref = 4.35 (4.8.b) 

ARıslak =
AR

(
Sıslak

Sref
)

=
8

4.35
= 1.84 (1.8.c) 

Islak AR değeri bulunduktan sonra L/Dmax değerini aşağıdaki amprik denklemle 

bulunabilir (Raymer, 2018, p. 40). 

(
L

D
)

max
= KLD√ARıslak (4.9.a) 

𝐾𝐿𝐷 değeri sivil jetler için 15.5, askeri jetler için 14, katlanabilir iniş takımlı propeller 

uçaklar için 11, sabit iniş takımlı propeller uçaklar için 9, yüksek AR değerli uçaklar 

için 13, planörler için 15 değerlerini almaktadır (Raymer, 2018, p. 40). Bu durumda 

WIG uçağımızın L/Dmax değeri; 

(
L

D
)

max
= 9 × √1.84 = 12.2 (4.9.b) 
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Jet motorlu ve propeller motorlu uçakların maksimum verimlilikte seyir için sahip 

olmaları gereken fines değerleri farklıdır. Jet motorlu uçaklar 0.866 𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥 finesle 

uçması gerekirken propeller uçaklar 𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥 fines değerinde maksimum verimle 

uçabilirler. WIG uçağımız propeller motora sahip olduğu için yakıt ağırlık oranları 

hesaplanırken fines oranını direkt olarak  𝐿/𝐷𝑚𝑎𝑥 yani 12.2 alacağız.  

4.2.2 Görev Profiline Bağlı Yakıt Kesri Hesabı 

Yakıt oranlarının hesaplanması uçağımızın görev profiline bağlıdır. Total yakıt oranı 

görev basamakları oranlarının (amprik değerler ve hesaplanan değerler) aşamalı olarak 

çözümü ile bulunacaktır. 

Wyakıt

W0
= 1.06(1 −

Wx

W0
) (4.10) 

1.06 değeri rezerv ve hapsolmuş (yakıt tankının fiziki yapısından ötürü yakılamayan 

yakıt) yakıt için eklenmiştir. Fakat hesaplama yönteminin basitleştirilmiş yapısından 

dolayı görev profilinde yük bırakılması gibi aşamalar mümkün değildir. Görev profili; 

 

Şekil 4. 3: WIG uçağı görev profili. 

0-1: Motor çalıştırma, ısınma ve kalkış 

1-2: Tırmanma 

2-3: Seyir 

3-4: Yaklaşma  

4-5: İniş, taksi ve motor kapama 

4.2.2.1 Kalkış 

Kalkış yakıt oranı geçmiş istatistiki verilere göre tahmini olarak 0.970 olarak 

alınacaktır (Raymer, 1992, p. 16). 
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W1

W0
= 0.970 (4.11) 

4.2.2.2. Tırmanma 

Geçmiş uçak verileri ve dizay ölçütlerimiz doğrultusunda tırmanılacak seyir irtifası 2-

3 metre olacağı için bu segmentin yakıt oranı 1 olarak alınabilir.  

W2

W1
= 1 (4.12) 

4.2.2.3 Seyir  

Uçağımızın seyir halindeki yakıt oranını hesaplamak için; 

R =
V

C

L

D
[ln (

Wi−1

Wi
)] (4.13) 

Uçağımızın seyir hızı 80 knot, menzili ise 250 nm olarak seçilmişti. Bu durumda; 

V = 135 f/s 

R = 1519028 feet 

Propeller motorlar mekanik şaft gücünü çekiş yada itiş şeklinde itki gücüne 

çevirirler. Bu gücün aktarımı sırasında oluşan kayıplar verimlilik ηp ile ifade edilir 

ve tipik değeri 0.8 olarak alınmaktadır(Farokhi, 2014, p.242). Spesifik yakıt tüketimi 

değeri (SFC) ise yakıt tüketimi miktarının üretilen itki gücüne olan oranıdır ve bu 

değer mach sayısının bir fonksiyonudur. 𝐶𝑏ℎ𝑝 değeri turboprop uçaklar için seyir 

esnasında 0.5 değerini almaktadır. 

Tablo 4. 3: Motor tipine ve uçuş rejimine göre 𝐶𝑏ℎ𝑝 değerleri  (Raymer, 2018, p.37). 

Engine type Cruise Loiter 

Piston-prop (fixed pitch) 0.4 0.5 

Piston-prop (variable pitch) 0.4 0.5 

Turboprop 0.5 0.6 
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C =
dWf/dt

T
= cgüç

V

ηp 
= Cbhp

V

550 ηp 
 [1/sa] (4.14.a) 

C = 0.5
135 

550 × 0.8
= 0.153 sa−1 = 4.261 × 10−5 s−1 (4.14.b) 

W3

W2
= e

−Rc

V(
L
D

) = e
−1519028×4.261×10−5

135(12.2) = 0.961 
(4.15) 

4.2.2.4 Yaklaşma 

Tırmanma görev profilinde olduğu gibi yaklaşma görev profilinde de aynı sebeplerden 

yakıt oranı 1 olarak alınacaktır.  

W4

W3
= 1 (4.16) 

4.2.2.5 İniş 

İniş yakıt oranı geçmiş istatistiki verilere göre tahmini olarak 0.995 olarak 

alınacaktır. 

W5

W4
= 0.995 (4.17) 

Sonuç olarak tüm safhalar birleştirildiğinde görev yakıt oranı; 

W5

W0
=  

W1

W0

W2

W1

W3

W2

W4

W3

W5

W4
 (4.18.a) 

W5

W0
= 0.970 × 1 × 0.961 × 1 × 0.995 = 0.9279 (4.18.b) 

Wyakıt

W0
= 1.06(1 − 0.9279) = 0.0763 (4.19) 

Yakıt oranı da bulunduktan sonra elimizdeki bilgilerle boş ağırlık tahminini iteratif 

yöntemlerle gerçekleştirebiliriz.  

W0 =
Wmürettebat + Wyük

1 −  (
Wyakıt

W0
) − (

Wboş

W0
)

 
(4.20.a) 

W0 =
385 + 1603

1 − 0.0763 − 1.09W0
−0.05 (4.20b) 
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İlk ağırlık tahminimizi elde edeceğimiz yukarıdaki denklem iteratif yöntemlerle 

hesaplandı. 

Tablo 4. 4: Tahmini kalkış ağırlığı iterasyonları. 

𝑊0 Tahmin (lb) 𝑊0 Hesaplanan (lb) 

6000 9115 

9115 8543 

8543 8526 

8626 8613 

8613 8615 

8615 8615 

8615 8615 

Yapılan iterasyonlar sonucu tahmini kalkış ağırlığı (𝑊0) 8615 lb olarak bulundu. Boş 

ağırlık ve yakıt oranlarını önceki aşamalarda elde etmiştik. Bu bilgilerle tahmini boş 

ağırlık ve yakıt ağırlığı bulunur.  

Tablo 4. 5: Tahmini yakıt ve boş ağırlık. 

𝑊0 = 8615 lb 3907 kg 

𝑊𝑏𝑜ş = 5969 lb 2708 kg 

𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 = 657 lb 298 kg 
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5. TAŞIYICI YÜZEY PROFİLİ VE GEOMETRİ SEÇİMİ 

Uçaklar ilk tasarlandıklarında kanatlar ve kuyruklar belirli  parametrelere göre çizilir. 

Bu çizimin yapılabilmesi için kanadın en temel karakteristiği olan kanat profili 

seçilmeli sonrasında ise diğer geometrilere karar verilmelidir. Tasarımın bu 

aşamasında seçimler hızlı metotlar kullanılarak yapıldı. Ne kadar zaman harcansa yada 

bilgisayar programı kullanılsa da başlangıç seçimlerini mükemmel yapmak mümkün 

değildir. Tasarım süreci ilerledikçe gereklilikler de dahil olmak üzere birçok şey 

değişmektedir. Fakat tasarıma bir yerden de başlanmalıdır (Raymer, 2018, p. 53). 

Aerodinamik olarak verimli bir kanat uygun kanat profili ve planform geometrilerin 

seçimi ile dizayn edilir (Güzelbey, Eraslan & Doğru, 2019, p. 18).  

5.1 Taşıyıcı Yüzey Profili Seçimi 

Kanatların en temel fonksiyonu taşıma üretmektir. Bu taşıma, kanat profilinin üst ve 

alt yüzeyleri arasında basınç farkı yaratılması ile sağlanmaktadır. Kanatlar 3 boyutlar 

yapılar olup enine kesitleri 2 boyutlu kanat profilleridir. Kanat profili seyir hızı, iniş 

ve kalkış mesafesi, stall hızı ve aerodinamik verimliliği etkilemektedir (Raymer, 

2018,p. 54). 

Kanat profili geometrisi bazı parametreler ile açıklanabilir. Hücum kenarı profilin ön 

ucu, kaçış kenarı ise arka ucudur. Veter çizgisi ise hücum kenarını ve kaçış kenarını 

bağlayan düz çizgidir. Kamburluk veter çizgisi ile ortalama kamburluk çizgisi 

arasındaki maksimum mesafedir. Ortalama kamburluk çizgisi alt ve üst yüzeylere 

eşit mesafedeki noktaların birleştirilmesi ile oluşur. Kalınlık oranı profilin 

maksimum kalınlığının veter uzunluğuna bölünmesi ile bulunur.  
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Şekil 5. 1: Kanat profili geometrik parametreleri (Sadraey, 2013, p. 173). 

Tüm bu parametrelerin kanat profili performansı üzerine etkisi vardır. Örnek vermek 

gerekirse, daha büyük yarı çaplı hücum kenarı sayesinde yüksek hücum açılarında dahi 

akım ayrılması meydana gelmez ve stall hücum açısı değeri artar. Kalın profillerde (t/c 

> %14) stall kademeli olarak gerçekleşmektedir ve eğitim uçakları için uygundur. 

Fakat kalın hücum kenarı sürüklemeyi artırmaktadır. Sivri hücum kenarları ise 

süpersonik hızlarda şok dalgası kaynaklı sürüklemeyi azaltmaktadır. Kamburluk ise 

profile sıfır hücum açısında taşıma sağlamakta ve maksimum taşımayı artırmaktadır. 

Kanat profili seçiminde veya tasarımında bu parametreler göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Kanat profili tasarımı karmaşık ve zaman alan bir süreçtir. Tasarlanan kanat 

profillerinin rüzgar tünelinde test edilmesi gerekmekte, ekstra zaman ve maliyet ortaya 

çıkmaktadır. Büyük uçak imalatçıları yeterli aerodinamik tecrübeye, insan gücüne ve 

bütçeye sahip olduklarından her uçak için kanat profili dizayn edebilirler. Fakat küçük 

imalatçılar kanat profili seçimlerini mevcut profiller içinden yaparlar (Sadraey, 

2013,p. 171). Yeni kanat profili tasarımı bu çalışmanın kapsamı dışındadır. WIG 

uçağımız için kanat profili mevcut profiller arasından seçildi.  

Kanat profili seçimi uçuş gereksinimlerinin belirlenmesi ile başlamaktadır. Sesaltı 

hızdaki uçaklar ve sesüstü uçaklar için kullanılan kanat profilleri tasarımı birbirinden 

oldukça farklıdır. Kanat profili seçilirken yada tasarlanırken maksimum taşıma 

katsayısı (Clmax
), dizayn taşıma katsayısı (Cl), minimum sürükleme katsayısı (Cdmin

), 

maksimum taşıma sürükleme katsayısı oranı ((
Cl

Cd
)

max
 ), en yüksek taşıma eğrisi eğimi 

(Cαmax
), en küçük yunuslama momenti katsayısı, uygun stall karakteristiği, uygun 

yapısal geometri, üretilebilirik unsurlarına dikkat edilmelidir (Sadraey, 2013, pp 182-

183).  



29 

 

Kanat profili seçimimizde öncelikle gerekli bazı parametreleri hesapladık. Reynolds 

sayısı kanat profili karakteristiğini güçlü bir şekilde etkilemektedir. Reynolds sayısı 

atalet kuvvetlerinin viskoz kuvvetlere oranı olarak tanımlanır (Raymer, 2018, p. 61). 

Uygun kanat profili seçimi çalışmasında öncelikle Reynolds sayısı hesaplandı. Olağan 

bir uçuş operasyonu kalkış, tırmanış, seyir, dönüş, alçalma, yaklaşme ve iniş 

aşamalarını içerir. Fakat uçak uçuş zamnının çoğunu seyir halinde geçirmektedir. Bu 

yüzden Reynolds sayısı hesaplanırken seyir hızı baz alındı. Benzer uçak 

çalışmalarından ortalama chord uzunluğu 7 ft olarak seçildi.  

NASA’ya göre standart atmosfer şartlarında havanın kinematik viskozitesi; 

μ = 3.62 × 10−7 lbs/ft2 (5.1) 

Re =
ρVL

μ
 (5.2a) 

Re =
0.002387 × 135 × 7

3.62 × 10−7
= 6.21 × 106 (5.2b) 

Seyir uçuşu sırasında taşıma kuvveti ağırlığa eşit olmalıdır. Taşıma denkleminden 

seyir uçuşu sırasında gerekli olan taşıma katsayımız bulundu. 

L = W (5.3a) 

qseyir × S × Cl = W (5.3b) 

qseyir = 0.5 × 0.00238 × 1352 = 21.69 lb/ft2 (5.4) 

Yapmış olduğumuz benzer uçak çalışmasında kanat yüklemesi ortalama 12 𝑙𝑏/𝑓𝑡2 

olarak bulundu. Seyir uçuşunda gerekli taşıma katsayısı; 

Cl =
1

q
× (

W

S
) =

1

21.69
× 12 = 0.553 (5.5) 

Pratik yaklaşımda dizayn taşıma katsayısı genellikle geçmiş uçak bilgilerine 

dayanmaktadır. Birçok uçak tipinde bu değer 0.5 civarındadır. İlk kanat profili seçimi 

bu geçmiş tacrübelere dayanılarak gerçekleştirilir (Raymer, 1992, p. 42). Bizde 

çalışmamızda seyir taşıma katsayısını hesapladık ve bulduğumuz değer Raymer’in 
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belirlemiş olduğu dizayn taşıma katsayısı ile yakın olduğu için ilk kanat profilimizi 

geçmiş uçak çalışmalarına göre gerçekleştirdik.  

WIG uçaklarda yaygın olarak NACA 4412 profili kullanılmaktadır (He, Qu & 

Agarwal, 2014, p. 1). NACA 4412 profilinin kullanılmasının sebebi ise neredeyse düz 

alt yüzeye sahip olmasıdır. Kanat profilinin düz alt yüzeyi sayesinde negatif ground 

effect oluşması engellemektedir. Negatif ground effect yüksek kamburlukta veya 

profil altında Venturi akış yaratıldığında oluşmaktadır (Ockfen & Matveev, 2013, p. 

2). 

 WIG uçaklarda yaygın olarak kullanılan bu profil üzerine optimizasyon çalışmaları 

mevcuttur. Profilin şekli çok amaçlı genel algoritma (MOGA) kullanılarak optimize 

edilmiş ve aerodinamik performansı iyileştirilmiştir (He, Qu & Agarwal, 2014, p. 1).  

 

Şekil 5. 2: NACA 4412 optimize ve NACA 4412 profili koordinatları (He, Qu & 

Agarwal, 2014, p. 2). 

Figürden görüleceği üzere optimize NACA 4412 profili orijinal profile göre daha 

kamburdur. Şekil optimizasyonu sonrasında ortaya çıkan aerodinamik iyileştirmeler 

aşağıdaki grafiklerde görülebilir.  
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Şekil 5. 3: NACA 4414 optimize ve orijinal profilin ground effect (h/c=0.2) ve 

serbest akımdaki aerodinamik performansı (He, Qu & Agarwal, 2014, p. 3). 

Optimizasyon çalışmasının sonuçları h/c=0.2 için incelendiğinde optimize edilmiş 

kanat profili için taşıma katsayısı ve fines oranı artmaktadır. Taşıma katsayısı Cl=0.89 

değerinden Cl=1.05 değerine ve fines oranı L/D=88.3 değerinden L/D = 100.5 

değerine yükselmiştir.  

 

Şekil 5. 4: h/c=0.2 yüksekliği için optimize ve orijinal NACA 4412 profilinin basınç 

dağılımı (He, Qu & Agarwal, 2014, p. 3). 

Getirdiği aerodinamik avantajlar da gözetilerek WIG uçağımız için optimize NACA 

4412 profili seçildi.  
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5.2 Kanat Geometrisi Seçimi 

5.2.1 Açıklık Oranı 

Açıklık oranı ve etkileri çalışmanın daha önceki kısımlarında yapıldı, eşdeğer açıklık 

oranı belirlendi Kanadımızın gerçek açıklık oranı benzer uçarın açıklık oranları 

ortalaması olarak alındı.  

Tablo 5. 1: Benzer uçak açıklık oranları. 

Benzer Uçaklar Air Fish 8 Aoron-7 

Kanat Açıklığı (m) 15.6 12 

Kanat Alanı (m2) 52 43 

Açıklık Oranı 4.68 3.35 

AR = 4 

5.2.3 Ok Açısı 

Ok açısı olarak; hücum kenarı ok açısı (𝛬𝐿𝐸), çeyrek veter ok açısı(𝛬𝐶/4), kaçış kenarı 

ok açısı (𝛬𝑇𝐸) tanımlanabilir.  Bu başlıkta hücum kenarı ok açısı (𝛬𝐿𝐸) incelendi. 

Gövde ekseni ile yapılan açı sıfırdan büyükse arkaya ok açılı, negatif ise öne ok açılı 

olarak adlandırılır.  

       

Şekil 5. 5: Ok açısı (Sadraey, 2013, p. 210). 

Ok açısı öncelikli olarak transonik ve sesüstü uçuşların negatif etkilerini azaltmak için 

kullanılır. Ok açısı sayesinde kritik mach sayısı artırılır ve kanatlar mach konisinden 

çıkarılarak taşımadaki kayıplar telafi edilir (Raymer, 1992, p. 52). Kanat ok açısı 

dihedral etki yaratmaktadır. Arkaya ok açısı dihedral etkiye katkı sağlarken, öne ok 

açısı dihedral etkiyi azaltmaktadır (Nelson, 1989, p.74). Ok açısı uçak ağırlığını 

artırmakta, taşımayı azaltmakta, kontrol yüzeylerinin verimini azaltmaktadır ve kötü 
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inişlerde kanat uçlarının çarpma riskini artırmaktadır. Düşük hızlı uçaklarda en iyi ok 

açısı 0 derecedir (Raymer, 2018, 79) 

 

Şekil 5. 6: Ok açısının mach sayısı ile değişimi (Raymer, 2018, p. 79). 

Ok açısının avantaj ve dezavantajları incelendiğinde ayrıca tarihsel istatistiklere de 

bakıldığında WIG uçağımız için ok açısı 0 derece seçildi.  

5.2.3 Sivrilme Oranı 

Sivrilik oranı, kanat ucu (𝑐𝑡) veter uzunluğunun kanat kökü (𝑐𝑟)  veter uzunluğuna 

oranıdır. Bu oran kanat, yatay kuyruk ve düşey kuyruk için tanımlanır.  

λ =
ct

cr
 (5.6) 

Dikdörtgen kanatlar aerodinamik olarak verimsizdir. Aynı zamanda, kanat ucunda 

yeterli taşıma yapamayan alandan ötürü yapısal olarak da verimsizlerdir. Fakat 

üretimleri kolay ve maliyetleri düşüktür (Sadraey, 2013, p. 74).  

Prandtl kanat teorisinin de kanıtladığı üzere, minimum indüklenmiş sürüklemeye 

(taşıma kaynaklı sürükleme) eliptik kanat taşıma dağılımı ile ulaşılabilir. Eliptik kanat 

üretimi zor ve pahalıdır. Fakat kanatlara sivrilme oranı vererek taşıma dağılımını 

eliptik kanat taşıma dağılımına yaklaştırabiliriz (Raymer, 2018,pp 83-84). Sivrilme 

ornının diğer avantajları ise kanat ağırlık merkezi gövde yaklaşacak ve kanat ağırlığı 

azalacaktır, yine aynı sebepten ötürü yanlamasına kontrol artacaktır son olarak 

sivrilme oranı uçakta sweep açısı etkisi yarattığı için yanlamasına kararlılık artacaktır 

(Sadraey, 2013, p. 205). 

Sivrilme oranının çok fazla düşürüldüğünde lokal taşıma katsayılarının artması kanat 

ucu stalla sebep olmaktadır (Güzelbey, Eraslan & Doğru, 2019, p. 23). Tez 
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çalışmamızda sivrilik oranı seçiminde 0.6 ve 0.8 sivrilik oranları için kanat ucu stall 

karakteristikleri incelendi. Analizler XFLR5 programında ground effect (3 m 

yükseklik), seyir uçuş hızı (41.5 m/s) koşullarında ve VLM2 (Vortex Lattice Method) 

metodunda 5000 panel kullanılarak gerçekleştirildi. Kanat boyutlandırmasında geçmiş 

uçak bilgilerinden faydalanıldı. Benzer uçak bilgisinden kanat span uzunluğu 14 

metre, AR değeri 4, kanat profili optimize NACA 4412 olarak alındı. 

 

Şekil 5. 7:  λ = 0.6 ve λ = 0.8 sivrilme oranları için lokal taşıma dağılımı. 

 

Şekil 5. 8:  λ = 0.6 ve λ = 0.8 sivrilme oranları için lokal indüklenmiş sürükleme 

dağılımı. 

Analizlerin değerlendirilmesi sonucunda, eliptik taşıma dağılımına daha yakın olması 

ve daha küçük sürükleme katsayısı dağılımına sahip olması sebebiyle WIG uçağımızda 

0.6 sivrilme oranı seçildi.  
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5.2.4 Burulma 

Kanat ucu ve kanat kökünün gövdeye göre faklı hücum açılara sahip olması burulma 

olarak tanımlanır. Kök ve uç arası açı farkı geometrik burulma açısına eşittir. 

Aerodinamik burulma açısı ise kök ve ucun sıfır taşıma hücum açıları arasındaki 

farktır. Kanatlara burulma açısı verilmesnin temel sebebi kanat ucunun kanat 

kökünden daha önce stalla girmesidir. Negatif burulma açısı ile bu durumun önüne 

geçilir. Fakat burulma ile toplam taşıma azalmaktadır. Burulma açısı kanat ucu stallı 

önlemek için vardır ve WIG uçağımızda sivrilik oranı kanat ucu stallı önleyecek 

şekilde seçildi. Bu yüzden burulma açısı uçağımızda 0 derece olarak seçildi.  

5.2.5 Oturma Açısı 

Kanat veter çizgisinin gövde ile yaptığı açıya kanat oturma açısı (𝑖𝑤) denir. Kanat 

oturma açısı en uzun uçuş fazı olan seyir uçuşuna göre belirlenir. Bu açı belirlenirken 

gövdenin minimum sürüklemede olduğu açıda (seyir için 0 derece) kanatların da 

minmum sürüklemeyi ve yeterli taşımayı sağlayabileceği açı seçilir. Oturma açısının 

bulunabileceği denklem; 

CLdizayn
= CLα

(iw − α0L) (5.7) 

 

Şekil 5. 9: Optimize NACA 4412 için 2 boyutlu taşıma katsayısının hücum açısı ile 

değişimi. 

Figür incelendiğinde; 

Sıfır taşıma hücum açısı: α0L = −4∘  

Taşıma katsayısının eğimi: CLα
= 0.107 (1/derece) 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-10 -5 0 5 10 15 20 25

2
B

 T
aş

ım
a 

K
at

sa
y
ıs

ı 

Hücum Açısı



36 

 

CLdizayn
= CLα

(iw − α0L) (5.8a) 

0.554 = 0.107(iw − (−4)) (5.8b) 

iw = 1.17 derece (5.8c) 

Kanat oturma açımız 1.17 derece olarak seçildi. 

5.2.6 Dihedral Açısı 

Dihedral, uçağa önden bakıldığında kanat veterinin yatay düzlemle yapıtığı açıdır. 

Pozitif dihedralde kanatlar yukarı, negatif (anhedral) dihedralde kanatlar aşağıya 

doğru açı yapar. 

 

Şekil 5. 10: a)Dihedral ve b)anhedral (Sadraey, 2013, p. 226) 

Dihedral Roll kararlılığının gerekliliği olan  𝐶𝑙𝛽
momentine pozitif yönde katkı 

yapmaktadır. Kanatların yatay dengesi bozulduğunda uçak yana kayma hareketi 

yapmakta ve dihedral sayesinde kanatları aynı seviyeye getirecek olan moment 

oluşmaktadır (Nelson,1989, p. 74). Raymer’e göre dihedral açısının seçiminde kolay 

bir yöntem bulunmamakta ve başlangıç aşamasında geçmiş uçak bilgilerinden 

belirlenmelidir (2018,p. 88). 

Tablo 5. 2: Kanat tipi ve konumuna göre dihedral açıları (Raymer, 2018, p. 89). 

Kanat Pozisyonu Alttan Ortadan Üstten 

Unsweep (sivil) 5 ile 7 2 ile 4 0 ile 2 

Sesaltı sweep 3 ile 7 -2 ile 2 -5 ile -2 

Sesüstü sweep 0 ile 5 -5 ile 0 -5 ile 0 

WIG uçağımızda önceliğimiz ground effect performansı olduğu için benzer uçak 

çalışmaları da gözetilerek ilk tasarım aşamasında dihedral açısı 0 derece olarak alındı.  
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5.2.7 Kanat Ucu Geometrisi Seçimi 

Kanat altındaki hava basınç farkından ötürü kanat uçlarında kanat üstüne kaçma 

eğilimi gösterir. Bu durum taşımayı azaltır ve kanat uçlarında girdap oluşturur. Kanat 

ucu tasarımı ile girdap oluşumu engellenir. Farklı tiplerde kanat ucu konseptleri 

mevcuttur. Hoerner tipi düşük sürükleme için yaygın kullanılan bir konseptir. Bu tipte 

keskin kenarlı kanat ucu kullanılır ve sivriltme işi alt yüzeyde gerçekleştirilir. Böylece 

taşımanın 2/3’ünü oluşturan yüz yüzey alanında kayıp yaşanmaz. WIG uçağımızda 

Hoerner tipi kanat ucu seçimi yapıldı (Raymer, 2018, p.94).  

 

Şekil 5. 11: Kanat ucu konseptleri (Raymer, 1992, p.64). 

5.3 Kuyruk Geometrisi Seçimi 

Kuyruklar aslında küçük kanatlarıdır. Kanat ve kuyruk dizaynı arasındaki temel fark 

kuyrukların temel fonksiyonlarının kanatlardan farklı olmasıdır. Kanatların görevi 

maksimum taşımayı sağlamak iken kuyruklar üretebildikleri taşıma potansiyelinin 

sadece bir kısmını kullanmalıdırlar. Uçuş sırasında kuyrukların stalla girmemesi 

gerekmedir ve geometri seçimi yapılırken buna dikkat edilecektir.  

5.3.1 Kuyruk Profil Seçimi 

Yatay kuyruk için seçilecek profilde taşıma eğirisi eğimi mümkün olduğunca büyük 

ve geniş hücum açısı aralığında kullanılabilir olmalıdır. Yatay kuyruğun bazen pozitif, 

bazen negatif taşıma üretmesi gerekmekte ve bu sebepten simetrik kanat profili seçimi 

uygundur. NACA 0009 ve NACA 0012 serisi kuyruk profili olarak seçilebilecek 

simetrik profillerdir (Sadraey, 2013, p. 306). WIG uçağımızda yatay ve düşey kuyruk 

profili için NACA 0012 simetrik kanat profili seçildi. 
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5.3.2 Kuyruk Oturma Açısı 

Yatay kuyruk ile kanatların oluşturduğu yunuslama momenti dengelenir. Yatay 

kuyruk yunuslama momentini dengeleyebilmek için genellikle -2 ile -3 derece arası 

oturma açısı değerleri alır. Farklı uçuş koşullarında farklı yunuslama momentleri 

oluşturduğu için yatay kuyruklar -3 ile 3 derece arası trimlenebilir şekilde tasarlanır 

(Raymer, 2018, p. 97). WIG uçağımızda yatay kuyruk oturma açısı ayarlanabilir 

şekilde tasarlanacak ve başlangıç oturma açısı 0 derecedir. 

Uçağın uzunlamasına (xz) eksenine göre kanatlar, motorlar, gövde, yatay kuyurk 

simetrik olarak tasarlanmıştır ve düşey kuyruğun dengelemesi gereken moment 

bulunmamaktadır. Düşey kuyruk için oturma açısı 0 derece olarak alındı.  

5.3.3 Kuyruk Ok Açısı 

Yatay kuyruk için sweep açısı genellikle kanat sweep açısı ile aynıdır (Sadraey, 2013, 

p. 313). WIG uçağımızın yatay kuyruk sweep açısı kanatta olduğu gibi 0 derece olarak 

seçildi.         Düşey kuyruk için sweep açısı ile yalpalama moment kolu uzatılır ve 

uçağın directional kontrolü artırılır. Eğer T-kuyruk konfigrasyonu kullanılıyorsa 

sweep açısı ile yatay kuyruğun moment kolu uzar ve uçağın uzunlamasına kararlılığı 

ve kontrolü artırılır (Sadraey, 2013, p. 328). Raymer’e göre düşük hızlı uçaklarda 

düşey kuyruk sweep açısı 20 derece yeterli olmaktadır (2018,p. 112). WIG uçağımızda 

düşey kuyruğun sweep açısı 20 derece olarak seçildi.   

5.3.4 Kuyruk Açıklık Oranı ve Sivrilme Oranı 

Stall karakteristiği öneminden ötürü yatay kuyruk açıklık oranı kanatlara göre daha 

küçüktür. T-kuyruk konfigrasyonunda ağırlığı azaltmak için düşey kuyrukta küçük 

açıklık oranları kullanılır.  

Tablo 5. 3: Kuyruk açıklık oranı ve sivrilme oranı tavsiyeleri (Raymer, 2018, p. 

111). 
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Üretim kolaylığı ve maliyeti düşürmek için yatay kuyruk sivirilme oranı 1 olarak 

seçilmiştir. Düşey kuyruk sivrilme oranı 0.9 olarak seçildi. Küçük sivrilme oranı düşey 

kuyruğun mukavemetini artıracaktır (Mustofa, 2017, p. 46).                                                                   

Sadraey’e göre ilk tasarım aşamasında yatay kuyruk açıklık oranı  Denklem 5.9 ile 

bulunur (2013,p.312);  

ARh =
2

3
ARW (5.9a) 

ARW = 4 (5.9b) 

ARh =
2

3
× 4 = 2.67 (5.9c) 

Düşey kuyruk açıklık oranı tablo göz önğnde bulundurularak 1.2 olarak alındı. 

5.4.5 Yatay Kuyruk Ucu Seçimi 

Yatay kuyruk kanat ucu seçimi benzer uçak çalışmasına göre yapıldı. WIG uçağımızda 

yatay kuyruk için Cut-off tipi kanat ucu seçildi.  

5.5 Sonuç 

Kanat, yatay kuyruk ve düşey kuyrukta yapılan seçimler Tablo 5.4’te özetlendi. 

Tablo 5. 4: Kanat profili ve geometri seçimleri. 

Geometri Kanat Yatay Kuyruk Düşey Kuyruk 

Kanat Profili Opt. NACA 4412 NACA 0012 NACA 0012 

Açıklık  Oranı (AR) 4 2.67 1.2 

Sweep Açısı (∧LE) 0 0 20 o 

Sivrilme Oranı 0.6 0 0.9 

Burulma Açısı 0 0 0 

Dihedral 0 0 0 

Oturma Açısı 1.17 o 0 0 

Kanat Ucu Konsepti Hoerner Cut-off - 
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WIG uçak tasarımımız için kanat, yatay kuyruk ve düşey kuyruk geometri seçimleri 

yapıldı. Seçimler yapılırken hızlı metotlar, hesaplar ve benzer uçak çalışmalarından 

faydalanıldı. Çalışma ilerledikçe aerdodinamik, kararlılık, kontrol ve diğer 

gereklilikler ile tasarımda optimizasyonlar yapılacaktır. 
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6. T/W VE W/S HESABI 

Uçakların performansını etkileyen en önemli parametlerden ikisi, itkinin ağırlığa oranı 

(T/W) ve kanat yüklemesidir (W/S). Birçok performans hesabında bu iki değer birlikte 

kullanılmaktadır. Örnek olarak kısa kalkış mesafesi için büyük kanatlara (düşük kanat 

yüklemesi) ve düşük itki bölü ağırlık oranı yada küçük kanatlara (yüksek kanat 

yüklemesi) ve yüksek itki bölü ağırlık oranı gereklidir. Bu iki değerin birbiriyle olan 

bağlantısından dolayı kanat yüklemesi ve itki bölü ağırlık oranı bulunurken sadece 

geçmiş uçak bilgisine başvurmak makul olmayan bir yöntemdir (Raymer, 2018, 

p.115). Tez çalışmamızda T/W ve W/S değerleri kısıtlama analiz grafiği ile bulundu. 

Bu grafik ile T/W ve W/S değerleri tüm performans gerekliliklerini karşılaycak şekilde 

hesaplandı. Fakat tırmanma fazı uçuşun çok kısa bir bölümünü içerdiği için grafiğe 

dahil edilmedi. Kısıtlama analiz grafiğinde tasarımda belirlenmiş olan performans 

kısıtlamaları kullanılır. Kısıtlar grafiğe çizilir ve tasarıma uygun alan grafikte 

belirlenir. Ayrıca bu grafik sayesinde optimum tasarım noktası da belirlenir. 

(Gudmundsson, 2014, pp 57-58).  

 

Şekil 6. 1: Kısıtlama analiz grafiği (t.y.). 
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6.1 Benzer Uçak Çalışması 

İtkinin ağırlığa oranı ve kanat yüklemesi hesabına geçmeden önce benzer uçakların 

T/W ve W/S değerleri incelendi. Benzer uçaklar için T/W ve W/S değerleri Tablo 

6.1’de görülebilir.  

Tablo 6. 1: Benzer uçak T/W ve W/S değerleri 

Uçak  T/W (hp/lb) W/S (lb/ft2) 

Aron 7 0.0584 6.66 

Flying Fish 8 0.0470 18.69 

Sea Eagle 0.0681 8.19 

X-114 0.0908 7.06 

Ortalama 0.0660 10.15 

 

6.2 Stall Hızı 

Stall hızı uçağın havada tutunabileceği minimum hızdır. Bu hızın altında kanatlar 

uçağa yeterli taşımayı sağlayamaz. FAA’in yayınladığı FAR 23’e (Federal Aviation 

Regulations) göre  genel havacılık uçaklarının (W<12500 lb) stall hızı 61 KCAS ve 

altı olmalıdır (FAA, 2009, p.23). KCAS (Knot- Calibrated Air Speed) değeri kalibre 

edilmiş hava hızıdır ve direkt olarak pitot tüpü ile statik porttan ölçülen basınç 

farkından elde edilen hızdır. Otoritenin koyduğu kural çerçevesinde WIG uçağımızda 

stall hızı 54 knot (100 km/h) olarak belirlendi. Stall hızı maksimum taşıma katsayısı 

ve kanat yüklemesi tarafından belirlenmektedir. 

W = L = qstallSCLmax
=

1

2
ρVstall

2 SCLmax
 (6.1) 

W/S =
1

2
ρVstall

2 CLmax
 (6.2) 

Maksimum taşıma katsayısı uçak tasarımında önemli bir değerdir. Kanat, flap ve slat 

geometrisi, kanat profili, yüzey pürüzlülüğü, kanat açıklığı, Reynold sayısı, gövde 

kanat etkileşimleri, kanat trimi gibi bir çok değere bağlıdır. Maksimum taşıma 

katsayısının gerçeğe yakın değeri tasarım tamamlandıktan sonra rüzgar tüneli testleri 

yada CFD metotları ile bulunabilir. Fakat gerçek değer ancak uçak uçarken hedeflenen 
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stall hızının testi ile belirlenebilir (Raymer, 2018, p. 156). Aşağıdaki grafikten 

faydalanarak WIG uçağımız için maksimum taşıma katsayısı belirlendi. 

 

Şekil 6. 2: Sweep açısında göre maksimum taşıma katsayısı (Raymer, 1992, p. 86). 

WIG uçağımızda sweep açısı 0 derece ve flap tasarımı bulunmamaktadır. Grafikten 

faydalanarak 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥
 değeri 1.5 olarak seçildi. Havanın yoğunluğu deniz seviyesindeki 

standart koşullar gözetilerek belirlendi.  

CLmax
= 1.5 (6.3a) 

ρ = 0.00238 slugs/ft3 (6.3b) 

Vstall = 54 × 1.688 = 91.14 ft/s (6.3c) 

W

S
=

1

2
ρVstall

2 CLmax
= 0.5 × 0.00238 × (91.14)2 × 1.5 (6.3d) 

W

S
= 14.83 lb/ft2 (2.3e) 

6.3 Kalkış Mesafesi 

Uçaklar itki gücüne en çok kalkış esnasında ihtiyaç duyarlar ve motor seçimi de dahil 

olmak üzere birçok parametre kalkış mesafesine göre belirlenir. Bu da kalkış 

mesafesinin tasarımda en önemli aşamalardan biri olduğunu göstermektedir. Kalkış 

mesafesi için birden çok tanım bulunmaktadır. Ground roll uçağın kalkış koşusuna 
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başlamasından havalanana kadar aldığı mesafeye, obstacle clearence mesafesi ise 

uçağın havalandığı andan belirli bir irtifaya çıkana kadar aldığı mesafedir (Raymer, 

2018, p. 128). Fakat WIG uçaklar için kalkıştan sonra önüne çıkabilecek coğrafi 

engeller bulunmamakta bu yüzden kalkış mesafesi olarak sadece ground rol ksımı göz 

önünde bulunduruldu. Gudmundson’a göre deniz uçaklarının kalkış mesafesi 

hesabında kullanılabilecek denklem aşağıda gösterilmiştir. 𝜇 değeri hidrodinamik 

direncin ağırlığa oranıdır ve 0.15-0.25 arası değerler alır (2014, n.d.).  

Tablo 6. 2: Benzer uçaklar kalkış ve iniş mesafeleri. 

Uçak Modeli Airfish 8 Aron 7 

Kalkış Mesafesi (ft) 1640 1640 

İniş Mesafesi (ft) 984-1640 1640 

Benzer uçakların kalkış ve iniş mesafeleri ground roll safhası için incelendi ve WIG 

uçağımız için kalkış mesafesi 1640 feet olrak belirlendi.  

Tablo 6. 3: Motor tipine bağlı olarak 𝐶𝐷0
 değerleri (Raymer, 2018, p. 135). 

Uçak tipi 𝐶𝐷0
 

Jet uçak 0.015 

Temiz, propellar uçak 0.02 

Kirli, sabit iniş takımlı 

propellar uçak 
0.03 

CD0
değeri tablodan faydalanarak 0.02 olarak seçildi. 

STO =
0.000934(W/S)

ρ (CLmax
(

T
W − μ) − 0.72 × CD0

)
 (6.4a) 

1640 =
0.000934(W/S)

0.00238(1.5 × (
T
W − 0.2) − 0.72 × 0.02)

 (6.4b) 

W

S
= 6266.6 ×

T

W
− 1313.7 (6.4c) 
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6.4 İniş Mesafesi 

Ground roll mesafesi yani uçağın denize temas etmesi ile tamamen durması arasındaki 

mesafe iniş mesafesi olarak alındı. Kalkışta olduğu gibi iniş mesafesinde de obstacle 

clearance mesafesi aynı sebeplerden dolayı hesaba dahil edilmedi. Tasarım kısıtı 

olarak WIG uçağı iniş mesafesi benzer uçak çalışmaları da göz önünde bulundurularak 

2000 ft olarak belirlendi. İniş mesafesi büyük ölçüde kanat yüklemesine bağlıdır çünkü 

kanat yüklemesi stall hızını, stall hızı da yaklaşma hızını (1.3 sivil uçaklar, 1.2 askeri 

uçaklar) etkiler. Yaklaşma hızı ise touchdown hızını etkilemektedir. Touchdown hızı 

iniş esnasında elimine edilmesi gereken kinetik enerjiyi belirler (Raymer, 1992, p. 91). 

İniş kısıtından belirlenecek olan kanat yüklemesi değerini elde edeceğimiz formül; 

Slanding = 80 (
W

S
) (

1

σCLmax

) + Sa (6.5a) 

 

Formüldeki ilk terim kinetik enerjinin absorbe edileceği ground roll mesafesine, 𝑆𝑎 ise 

obstacle clearance mesafesine karşılık gelmektedir. İniş meafesi tanımımızda sadece 

ground roll kısmını 2000 feet olarak aldık, böylece formül; 

2000 = 80 (
W

S
) (

1

σCLmax

) (6.5b) 

(
W

S
) = 37.5 lb/ft2 (6.5c) 

6.6 Yatay Uçuş 

Kanat yüklemesi için bir diğer kısıt ise yatay uçuş hızı hesabından gelir. Yatay uçuş 

esnasında taşıma kuvveti ağırlığa eşittir. 

W = L = CL × q × S (6.6a) 

CL =
W/S

q
 (6.6b) 

Yatay uçuşta propellar motor uçaklar için; 
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L

D
= (

L

D
)

max
 (6.7a) 

CLBR
= (

CD0

k
)

1/2 

 (3.7b) 

 

𝐶𝐿𝐵𝑅
 (best range taşıma katsayısı) değeri uçakların seyir uçuşlarında 𝐸𝐵𝑅 değerini 

sağlayan taşıma katsayısıdır. 𝐸𝐵𝑅 değeri jet motor uçaklar için 0.866𝐸𝑚, propellar 

motor uçaklar için 𝐸𝑚 değeri (
𝐿

𝐷
)

𝑚𝑎𝑥
değerine eşittir. Raymer’e göre kanat yüklemesi 

yatay uçuş için Denklem 6.8 ile hesaplanabilir (1992, p.93). 

𝑘 =
1

𝜋𝐴𝑒
 (6.8a) 

W

S
= q√πAeCD0

   (6.8b) 

𝑒 değeri Oswald verimlilik faktörüdür ve kanadın taşıma dağılımın eliptik kanattan ne 

kadar saptığının ölçütüdür. Raymer’e göre, 𝑒 savaş uçakları için 0.6-0.8 arası, diğer 

uçaklar için 0.8 değerini alır (2018, p.135).  

q =
1

2
× ρ × Vcruise

2 =
1

2
× 0.00238 × 1352 = 21.69 psi (4.8c) 

W

S
= 21.69√π × 8 × 0.8 × 0.02 (6.8d) 

W

S
= 13.75 lb/ft2 (6.8e) 

6.7 Dönüş 

Uçaklar dönüşlerini, aileronlarını ve rudderlarını kullanarak gerçekleştirirler. Uçaklar 

aileronlar ile yatış hareketi yaptıklarında kanatlardaki taşıma kuvvetinin sadece yere 

dik bileşeni uçağa taşıma sağlayacaktır ve irtifa kaybının önlenmesi için bu dik bileşen 

ağırlığa eşit olmalıdır. Megson’a göre, ağırlık kontrolü uçak tasarımında oldukça 

önemlidir. Uçaktaki ağırlık artışı daha sağlam bir yapı gerektirmekte ve dönüş hareketi 
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sırasında bu yapılara daha fazla yük gelmektedir (2007, pp 400-4001). Uçağın yapısal 

ve aerodinamik limitlerinin görülebileceği bu grafiğe manevra zarfı adı verilmektedir. 

 

Şekil 6. 3: Manevra zarfı (Megson, 2007, p. 400). 

L = nW (6.9a) 

n =
L

W
=

qSCL

W
 (5.9b) 

Uçağımız ϕ yatış açısıyla dönüşünü gerçekleştirirse; 

L × cosϕ = W (6.10a) 

n =
L

W
=

1

cosϕ
 (6.10b) 

n aerodinamik yük katsayısı uçağın yapısal yük katsayısını asla geçmemelidir. WIG 

uçağımızın aerodinamik yük katsayısını 2.25 olarak belirledik.  

Raymer’e göre sürekli dönüş fazında uçak hız ve irtifasında kayıp yaşanmamaktadır. 

Sürekli dönüşün sağlanabilmsi için itkinin sürükleme kuvvetine eşit olması 

gerekmektedir (1992, p. 98). 

T − D = 0 (6.11a) 
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T = qSCD0
+ qs (

CL
2

πAe
) = qSCD0

+
W

S
(

n2

qπAe
) (6.11b) 

W

S
=

(T/W) ± √(
T
W)

2

− (
4n2CD0

πAe )

2n2/qπAe
 

(6.11c) 

Dönüş hareketini kalkış ağırlığının %80 değerinde ve 100 ft/s hızda gerçekleştirdiği 

varsayılarak hesaplamalar yapıldı. 

q =
1

2
× ρ × Vdönüş

2 =
1

2
× 0.00238 × 1002 = 11.9 psi (6.11d) 

0.8 ×
W

S
=

(T/W) ± √(
T
W)

2

− (
4 × 2.252 × 0.02

π × 8 × 0.8 )

2 × 2.252/11.9 × π × 8 × 0.8
 

(6.11e) 

6.8 Kısıtlama Analiz Grafiği Çizimi 

WIG uçağımız için W/S ve T/W değerleri farklı uçuş fazları için hesaplandı. 

Hesaplanan değerler kısıtlama analiz grafiğinde çizildi.  

 

Şekil 6. 4: Kısıtlama analiz grafiği. 
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6.9 T/W ve W/S Seçimi 

Kısıtlama analiz grafiği yardımıyla WIG uçağımız için; 

W

S
= 13.02 lb/ft2 (6.12) 

T

W
= 0.225 (6.13) 

Fakat propellar motor üreticileri itki yerine güç satarlar bu yüzden itki bölü ağırlık 

oranı yerine P/W oranı kullanılır. P/W oranının tersi ise güç yüklemesi (W/P) oranıdır 

(Raymer, 2018, pp 117-118). Bulduğumuz T/W değerini P/W oranına çevirmek için; 

T

W
= (

ηp

V
) (

P

W
) = (

550ηp

V
) (

hp

W
) (6.14a) 

0.225 =
550 × 0.8

135
(
hp

W
) (6.14b) 

(
hp

W
) = 0.069 hp/lb (6.14c) 

(
W

P
) = 14.49 lb/hp (6.14d) 

Elde ettiğimiz değerleri Raymer’in istatistiki verileri ve itki eşleşmesi hesabı ile 

karşılaştırmak gerekirse; 

Tablo 6. 4: Uçak tipine göre P/W ve güç yüklemesinin istatistiki değerleri (Raymer, 

2018, p.119). 

Uçak Tipi Tipik P/W (hp/lb) 
Tipik güç yüklemesi 

(lb/hp) 

Genel havacılık- tek motorlu 0.07 14 

Genel havacılık- çift motorlu 0.17 6 

Çift turboprop 0.20 5 

Uçan bot 0.10 10 
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Tablo 6. 5: İtki eşleşmesi methotu ile P/W değerleri (Raymer, 2018, p.119). 

𝑃/𝑊0 = 𝛼𝑉𝑚𝑎𝑥
𝐶 (ℎ𝑝/𝑙𝑏) 𝛼 C 

Motorlu planör 0.043 0.57 

Genel havacılık- tek motorlu 0.025 0.22 

Genel havacılık- çift motorlu 0.036 0.32 

Çift turboprop 0.013 0.50 

Uçan bot 0.030 0.23 

 

Uçan bot için; 

𝑃

𝑊
= 0.03(135)0.23 = 0.0927 ℎ𝑝/𝑙𝑏 (6.15) 

Kısıtlama analiz grafiğinden hesapladığımız değer ile istatistiki, benzer uçak ve itki 

eşleşmesinden gelen değerler Tablo 6.7’de karşılaştırılmıştır.  

Tablo 6. 6: P/W değerlerinin karşılaştırılması. 

Yöntem P/W (hp/lb) 

Kısıtlama Analiz Grafiği 0.069 

İstatistiki Veriler 0.1 

İtki Eşleşmesi 0.0927 

Benzer Uçak Ortalama 0.066 
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7. BOYUTLANDIRMA 

Boyutlandırma çalışması ile motor, kanat, kuyruk iniş takımları, yakıt tankları ve diğer 

uçak sistemlerinin boyutları bulunup dizayn çiziminde kullanılır. Boyutlandırma 

çalışmasına görev gereklilikleri ile başlanır. Bölüm 3’te gerçekleştirilen 

boyutlandırma çalışması asgari bilgiye ve hızlı hesaplamalara dayanıyordu. Bu 

bölümdeki boyutlandırma çalışması daha detaylıdır ve sonrasında çizim için 

uygundur.  

Motorun tüm tasarımının yapıldığı, gerekli motor itkisinin ve boyutunun istenildiği 

gibi değiştirildiği metoda rubber engine denir. Fixed engine ise halihazırda bulunan, 

itki gücü ve diğer özellikleri sabit olan motordur. Boyutlandırma sırasında fixed engine 

seçimi yapılması hesaplamalarda tasarımcıyı kısıtlayacak ve hesaplamaları 

güçleştirecektir. Boyutlandırma çalışmasında motor seçimi yapılırken rubber engine 

kullanılacak gibi hesaplamalar yapıldı, gerekli motor gücü bulunduktan sonra mevcut 

motorların arasından fixed engine seçimi yapıldı. 

7.1 Rubber-engine Boyutlandırması 

Bir önceki tahmini ağırlık hesaplamalarında hızlı hesaplamalar konfigrasyon 

seçimlerine dayalı çizim üzerinden yapıldı. Maksimum L/D değeri ampirik formülden, 

yakıt ağırlığının kalkış ağırlığına oranı görev profilinden bulundu. Yeni yakıt ağırlığı 

hesabında ise maksimum L/D oranı bağımsız değişkenlerle hesaplandı. Sonuç olarak 

kalkış ağırlığı her iki yöntemde de aşağıdaki denklem ile bulundu.  

W0 =
Wmürettebat + Wyük

1 −  (
Wyakıt

W0
) − (

Wboş

W0
)

 

Mürettebat ve yük ağırlıkları yine standart değerler olarak alındı. 

Wmürettebat = 2 × 192.5 = 385 lb 

Wyük = 7 × 229 = 160 lb 
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7.1.1 Boş Ağırlık Kesri Hesabı 

Boş ağırlık oranı hesabında önceki yöntemde benzer uçakların istatistiki verilerine 

göre oluşturulan amprik denklem kullanıldı. Yeni yöntemde ise ek değişkenler 

denklemde yer aldı. Ek değişkenler benzer uçaklardan bağımsız olarak WIG 

uçağımıza ait açıklık oranı, güç bölü ağırlık oranı, kanat yüklemesi, maksimum hız ve 

kalkış ağırlığı değerleridir. Raymer’e göre boş ağırlığın kalış ağırlığına oranı denklemi 

aşağıdaki formül ile hesaplanır (2018, p. 149). 

Wboş

W0
= [a + b × W0

C1 × AC2 × (hp/W0)C3 × (W0/S)C4 × Vmax
C5 ] (7.1) 

Tablo 7. 1: Boş ağırlık oranının W0, AR, Vmax, W0/𝑆, hp/W0 ile değişimi (Raymer, 

2018, p. 149). 

Uçak tipi a b C1 C2 C3 C4 C5 

Planör (motorsuz) 0 0.76 -0.05 0.14 0 -0.3 0.06 

Planör (motorlu) 0 1.21 -0.04 0.14 0.19 -0.2 0.05 

Genel havacılık 

(tek motor) 
-0.25 1.18 -0.2 0.08 0.05 -0.05 0.27 

Genel havacılık 

(çift motor) 
0.9 1.36 -0.1 0.08 0.05 -0.05 0.2 

Çift motor 

turboprop 
0.37 0.09 -0.06 0.08 0.08 -0.05 0.3 

Uçan bot 0 0.42 -0.01 0.1 0.05 -0.12 0.18 

WIG uçağımız tablodaki uçak tipleri arasından uçan bot olarak sınıflandırıldı. WIG 

uçağımıza air yeni boş ağırlık oranı; 

Wboş

W0
= [0 + 0.42 × W0

−0.01 × 80.1 × 0.0690.05 × 13.02−0.12 × 1350.18] (7.1b) 

Wboş

W0
= 0.804 × W0

−0.01 (7.1c) 
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7.1.2 Yakıt Kesri Hesabı 

Görev profiline göre bulunan yakıt ağırlığının kalkış ağırlığına oranı denklemi yeni 

yöntemde aynıdır. 

Wyakıt

W0
= 1.06(1 −

Wx

W0
) 

Görev profili; 

 

Şekil 7. 1: WIG uçağı görev profili. 

Kalkış, tırmanma, yaklaşma ve iniş fazlarına ait yakıt oranı değerleri denklemler aynı 

kaldığı için değişmeyecektir. Yeni yöntemimizde bu uçuş fazları için istatistiki verilere 

göre hesaplanan değerler kullanıldı.  

W1

W0
= 0.970 

W2

W1
= 1 

W2

W1
= 1 

W5

W4
= 0.995 (7.2) 

Raymer’e göre propellar motor uçakların seyir halinde yakıt oranını hesaplamak için 

aşağıdaki formül kullanılır (2018, p. 151). 

Wi/Wi−1 = e
[−

RCbhp

550ηp(L/D)
]
 

(7.3) 

Seyir uçuşu sırasında taşıma ağırlığa eşittir ve L/D sürüklemenin ağırlığa bölümünün 

tersi olarak yazılır. 
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L

D
= (

qCD0

W/S
+

W

S

1

qπAe
 )

−1

 (7.4a) 

q= 21.69 psi, e = 0.8, A=8, CD0
= 0.02 ve 

W

S
= 13.02 lb/ft2 olarak bulunmuştu.  

L

D
= (

21.69 × 0.02

13.02
+

13.02

21.69 × π × 8 × 0.8
 )

−1

 (4.4b) 

L

D
= 15.83 (7.4c) 

Propellar motorlar için tanımlanan verim değeri  ηp = 0.8 alındı. 

Tablo 7. 2: Motor tipine ve uçuş rejimine göre cbhpdeğerleri  (Raymer, 2018, p.37). 

Motor tipi Seyir Loiter 

Piston-pervane  

(sabit yunuslama) 
0.4 0.5 

Piston-pervane  

(değişken yunuslama) 
0.4 0.5 

Turboprop 0.5 0.6 

Spesifik yakıt tüketimi değeri tablodan faydalanarak C = 1.389 × 10−4 1/s  alındı.  

W3

W2
= e

[−
1519028×1.389×10−4

550×0.8×15.83
]
 (7.5a) 

W3

W2
= 0.97 (7.5b) 

Sonuç olarak tüm safhalar birleştirildiğinde görev yakıt oranı; 

W5

W0
=  

W1

W0

W2

W1

W3

W2

W4

W3

W5

W4
 (7.6a) 

W5

W0
= 0.97 × 1 × 0.97 × 1 × 0.995 = 0.936 (7.6b) 

Wyakıt

W0
= 1.06(1 − 0.936) = 0.0678 (7.7) 
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Yakıt oranı da bulunduktan sonra kalkış ağırlığı;  

W0 =
Wmürettebat + Wyük

1 −  (
Wyakıt

W0
) − (

Wboş

W0
)

 
(7.8a) 

W0 =
385 + 1603

1 − 0.0678 − 0.804W0
−0.01 (7.8b) 

Kalkış ağırlığına ait denklem iteratif yöntemlerle hesaplandı. 

Tablo 7. 3: Kalkış ağırlığı iterasyonları. 

W0 Tahmin (lb) W0 Hesaplanan (lb) 

9000 10023 

10023 9983 

9983 9984 

9984 9984 

Yapılan iterasyonlar sonucu kalkış ağırlığımız (W0) 9984 lb olarak bulundu. Boş 

ağırlık ve yakıt oranlarını önceki aşamalarda elde edilmişti. Bu bilgilerle tahmini boş 

ağırlık ve yakıt ağırlığı bulundu.  

Tablo 7. 4: WIG uçağımızın yakıt ve boş ağırlığı. 

W0 = 9984 lb 4532 kg 

Wboş = 7321 lb 3324 kg 

Wyakıt = 675 lb 307 kg 

7.2 Motor Seçimi 

WIG uaçğımızın toplam kalkış ağırlığından gerekli itki, kısıtlama analiz grafiğinden 

bulduğumuz hp/W oranı ile bulundu.  

hp

W
= 0.069 hp/lb  

hp = 688 hp 
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WIG uçağımız için gerekli motor gücü 674 hp olarak bulunmuştu. Turboprop motorlar 

incelendi ve Pratt & Whittney Kanada motor imalatçısının PT6A-135 model motoru 

seçildi.  

PT6A-100 serisi turboprop motorlar 2 kademeli indirgeme gearbox, tek kademe güç 

türbini, tek kademe gaz jenaratörü türbini, 3 eksenel 1 merkezcil olmak üzere 4 

kademeli kompresör ve tek kademe dairesel yanma odasından oluşmaktadır. Yakıt 

kontrol sistemi tamamen hidro-mekaniktir (EASA, 2014, p. 4).  

Tablo 7. 5: PT6A-135 motoru teknik bilgiler (EASA, 2014, pp 4-5). 

Motor serisi PT6A-100 

Model PT6A-135 

Mekanik güç (hp) 750 

Çıkış hızı (rpm) 1900 

Gaz jenaratörü hızı (rpm) 38100 

Kuru ağırlık (kg) 157 

Uzunluk (mm) 1572 

Çap (mm) 584 

Spesifik yakıt tüketimi (lb/shp/sa) 0.771 

7.2.1 Fixed-Engine Boyutlandırması 

Uçak boyutlandırma işleminde fixed-engine seçimi rubber-engine seçimine 

benzemektedir fakat görev profiline bağlı ağırlık hesaplamalarında değişiklikler 

yapılmalıdır. Fixed-engine seçiminde sıklıkla karşılaşılan problem ise görev profili 

menzili ve performans gerekliliklerinin birlikte sağlanamamasıdır. Menzilin 

sağlanması için yakıt eklendiğinde artan kalkış ağırlığı performansı azaltmakta, 

performans düşünüldüğünde ise menzil hedefi gerçekleştirilememektedir. Bu durumda 

menzil ve performans arasında seçim yapılması gerekmektedir yada daha büyük bir 

motor seçimi yapılabilir (Raymer, 2018, p. 154). 
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WIG uçağımızda fixed-engine boyutlandırması yapılırken performans 

gerekliliklerinin karşılanması düşünülerek seçim yapıldı. 

7.2.1.1 Performans Gerekliliklerinin Sağlanması 

WIG uçağımızın kalıkış mesafesi, dönüş, stall hızı gibi performans gereklilikleri 

boyutlandırma sırasında sağlandı ve yapılan boyutlandırma sonucu menzil belirlendi. 

Gerekli T/W oranı kısıtlama analiz grafiği ile berlilenmişti.  

Raymer’e göre fixed-engine boyutlandırmasından sonra toplam kalkış ağırlığı 

aşağıdaki formül ile hesaplanır (2018, p. 155). 

W0 =
NTmotor başına

(T/W)
 (7.9a) 

N: motor sayısı 

W0 =
1 × 750

0.069
= 10870 lb (7.9b) 

Görev profili ağırlık formülleri kullanılarak yeni menzil bulundu. Görev profillerinde 

seyir uçuş fazı PT6A-135 motorunun spesifik yakıt tüketimi değeri ile tekrardan 

hesaplandı. Diğer uçuş fazları yakıt oranları değişmedi.  

W3

W2
= e

[−
RCbhp

550ηp(L/D)
]

= X (7.10a) 

W5

W0
= 0.97 × 1 × X × 1 × 0.995 = 0.965X (7.10b) 

Wyakıt

W0
= 1.06(1 − 0.965X) = 1.06 − 1.023X (7.10c) 

10870 =
385 + 1603

1 − (1.06 − 1.023X) − 0.804 × 10870−0.01
 (7.10d) 

 

𝑋 = 0.954 (7.10e) 

e
[−

RCbhp

550ηp(L/D)
]

= X 
(7.11a) 
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Cbhp = 2.14 × 10−4
1

s
 (7.11b) 

R = 1532722 feet (7.11c) 

WIG uçağımızın menzili fixed-engine boyutlandırmasından önce 462 km olan menzili 

boyutlandırma sonrası 467 km olarak bulundu. Performans gerekliliklerimize göre 

seçilen motor menzil gereksinimize de uymaktadır. Motor seçimimiz uygundur. 

7.3 Gövde Geometrisinin Belirlenmesi 

Gövde boyutu uçak tipine, faydalı yüke (kargo veya yolcu), görev profiline ve uçaktaki 

konfigrasyon seçimlerine bağlıdır. Örnek olarak yolcu uçaklarında uzunluk ve çap, 

yolcu sayısı ve  koltuk yerleşimi gibi parametrelerle belirlenmektedir. Diğer tiplerde 

ise iç dizayn, üretim kolaylığı ve aerodinamik düzgünlük parametreleri değerlendirilir. 

Belirtilen gerekliliklere ek olarak uçak boyutlandırması istatistiki verilerle de 

yapılabilir (Raymer, 2018, p. 156). 

Tablo 7. 6: Gövde uzunluk istatistiki bilgiler (Raymer, 1992, p. 157). 

Uçak tipi a C 

Planör (motorsuz) 0.86 0.48 

Planör (motorlu) 0.71 0.48 

Genel havacılık (tek motor) 4.37 0.23 

Genel havacılık (çift motor) 0.87 0.42 

Çift motor turboprop 0.37 0.51 

Uçan bot 1.05 0.40 

 

Uzunluk = aW0
C (7.12a) 

Uzunluk = 1.05 × 108700.4 = 43.22 ft (7.12b) 

WIG uçağımızın uzunluğu 13.17 m olarak bulundu. 
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Uçak boyutlandırmasındaki bir diğer parametre ise incelik oranıdır. İncelik oranı 

gövde uzunluğunun maksimum çapa oranıdır.İncelik oranı seçimi düşük sürükleme 

için kritiktik öneme sahiptir (Nicolosi, Vecchia & Corcione, 2014, p. 5). Raymer’e 

göre yapılan analitik optimizasyon çalışmaları sonucu sesaltı uçaklar için uygun 

incelik oranı 6 ile 8 arasındadır (2018, p. 157). WIG uçağımızda yolcu taşıma 

gereksinimi de düşünülerek incelik oranı 8 olarak seçildi. 

Dmaks =
43.22

8
= 5.40 ft (7.13) 

WIG uçağımızın maksimum çapı 1.65 metre olarak hesaplandı. Bu değer gerçek 

gereksinimlerle karşılaştırıldı.  

Sadraey’e göre genel havacılık uçaklarında tavsiye edilen koltuk genişliği 38-43 cm, 

koridor genişliği 35-40 cm, art arda iki koltuk arası mesafe 55-65 cm ve baş mesafesi 

120-130 cm olarak verilmiştir (2013, p. 364).  

 

Şekil 7. 2: Kabin iç tasarımı. 

WIG uçağımızda koltuk genişliği 43 cm, koridor genişliği 40 cm ve koltuklar arası 

mesafe 75 cm olarak seçildi. Kabin iç tasarımına göre gerekli kabin genişlik 

gereksinimi incelik oranında elde edilen maksimum çap ile karşılaştırıldı. İncelik 

oranından bulunan maksimum çap değeri kabin gereksinimi olan çap ile uyumludur.  

7.4 İniş Takımı Boyutlandırması 

WIG uçağımız için iniş takımı konfigrasyonu kararlılık ve ground effect koşulları 

gözetilerek bot-gövde olarak seçilmişti. Bot-gövde konfigrasyonuna ek olarak taksi, 

iniş ve kalkış operasyonlarında yanlamasına kararlığı artırması için kanat ucu 

şamandraları iniş takımı ekipmanı olarak eklendi. 
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7.4.1 Bot-Gövde Boyutlandırması 

WIG uçağımızın bot-gövde tasarımında geometri seçimleri ve boyutlandırması 

hidrodinamik verim gözetilerek yapıldı. Şekil 7.3’te bot-gövdeye ait hidrodinamik 

geometri parametreleri gösterildi.  

 

Şekil 7. 3: Uçan bot dizayn özellikleri (Raymer, 1992, p. 251) 

7.4.1.1 Kıç Boyutlandırması 

Su deniz uçağının alt gövdesinde hareket ettikçe yüzey normali doğrultusunda emme 

kuvveti yaratmaktadır. Deniz uçakları kalkışta hızlandıkça aşağı emme kuvveti de 

artacatır. Kalkış performansının bu durumdan etkilenmemesi için yüzeyin su ile teması 

kıç ile ani şekilde kesilir (Leyva & Leonal, 2012, p. 16). Kıç, ağırlık merkezi ile 

düşeyde 10-15 derece yapacak şekilde konumlandırılır. Bu açı aralığında uçak kalkışta 

kolaylıkla sudan ayrılır. Kıç yüksekliği ise kiriş genişliğinin %5-8 arasında değer 

almaktadır (Gudmundsson, 2013, p. 16). WIG uçağımızda kıç konumu açısı 15 derece, 

step yüksekliği ise kiriş mesafesinin %8’i oalrak belirlendi.  

hkıç = 5.40 × 0.08 = 0.42 ft (7.14) 

7.4.1.2 Dümen Bodoslama Açısı 

Gudmundsson’a göre dümen bodoslama açısının tipik değeri 7-9 derece arasındadır 

(2013, p.16). Yüksek sternpost açısı daha yüksek bir hücum açısı ile sudan kalkışa izin 

vermektedir. WIG uçağımız için dümen bodoslama açısı 9 derece seçildi.  

7.4.1.3 Omurga-Çene Açısı 

Omurga-çene açısı tipik olarak 15-40 derece arasındadır. Açı büyüdükçe daha 

yumşak inişler gerçekleştirilebilir fakat uçak daha derin draugta sahip olacaktır. En 
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iyi seçim iki değerin ortalaması olacaktır (Gudmundsson, 2013, p. 16). 

Gudmundssonun açıkça ifade ettiği üzere WIG uçağımızda iki değerin ortalaması 

olan 27.5 derece alındı.  

7.4.1.4 Ön ve Arka Gövde Uzunluğu 

Deniz uçakları ön ve arka gövde olmak üzere kıç ile iki kısma ayrılır. Ön gövde 

uzunluğu denklem 7.x ile hesaplanır (Leyva & Leonal, 2012, p. 34).  

Lön = B√
CΔ0

k
 

(7.15) 

B: kiriş uzunluğu 

𝐶𝛥0
: Kiriş yük katsayısı 

k: Sprey katsayısı 

𝛥 :Su üzerindeki ağırlık  

Gövdeye gelen yük kiriş yük katsayısı (𝐶𝛥0
) şeklinde ifade edilir (Leyva & Leonal, 

2012, p. 15). 

Kiriş genişliği daha önce hesaplanan 5.40 ft maksimum gövde çapı olarak alındı.  

Kiriş yük katsayısı (𝐶𝛥0
) denklem 7.16 ve hız katsayısı (𝐶𝑉) denklem 7.17 ile 

hesaplanır. Kiriş yük katsayısının hız katsayısı ile olan değişimine ait grafik Şekil 

7.4’te gösterilmiştir (Dawson, Walter & Hay, 1946, p.161).  

CΔ0
=

Δ

g × ρdeniz × B3
=

W0 − 0.5 × ρ × V2 × CL × S

g × ρdeniz × B3
 (7.16) 

CV =
V

√g × B
 (7.17) 
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Şekil 7. 4: Kiriş yük katsayısının hız katsayısı ile değişimi (Dawson, Walter & Hay, 

1946, p.161). 

WIG uçağımızın bot-gövde boyutlandırması yük katsayısının maksimum olduğu sıfır 

hız için yapıldı.  

CV =
V

√g × B
= 0 

Şekil 7.4’e göre sıfır hız katsayısı için kiriş yükleme katsayısı 1 olur.  

Gövde suya iniş ve kalkış sırasında kabin hava alıkları, motor gibi kritik bölgelere su 

sıçramasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Sıçrama omurga ve çene arasındaki 

yapının tasarımın eğrileştirilmesi ile sağlanır (Gudmundsson,2013 p. 14). Farklı 

sıçrama karakteristikleri için sprey katsayıları Tablo 7.7’de gösterildi. 

Tablo 7. 7: Farklı sıçrama karakteristikleri için sprey katsayıları (Leyva & Leonal, 

2012, p. 35). 

k = 0.0525 Çok hafif sıçrama 

k = 0.0675 Uygun Sıçrama 

k = 0.0825 Ağır fakat  kabul edilebilir sıçrama 

k = 0.0975 Aşırı sıçrama 

 

WIG uçağımız için sprey katsayısı 0.0675 olarak seçildi. WIG uçağımızın ön gövde 

uzunluğu denklem 7.x’te hesaplandı. 
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Lön = B√
CΔ0

k
= 5.40√

1

0.0675
= 20.78 ft (7.18) 

Arka gövde uzunluğu ön gövde uzunluğunun %110 ile %115 olarak seçilebilir (Leyva 

& Leonal, 2012, p. 34). Çalışmamızda arka gövde uzunluğu amprik yönteme 

dayanarak ön gövde uzunluğunun %115’i olarak hesaplandı.  

Larka = 1.1 × 20.78 = 23.90 ft (7.19) 

7.4.1.5 Ön Gövde Yatay Uzunluğu  

Ön gövde yatay uzunluğu yaklaşık olarak kiriş genişliğinin 1.5 katı kadardır. Bu 

uzunluk uçağın yunuslama eğilimi bakımından önemlidir (Gudmundsson, 2013, p. 

16).  

Lön gövde yatay = 1.5 × 5.40 = 8.1 ft (7.20) 

7.4.2 Kanat Ucu Şamandra Boyutlandırması 

WIG uçağımızda her bir kanat ucu şamandrası uçak ağırlığının %20’sini taşıyabilecek 

şekilde tasarlandı. Kanat ucu şamandra dizaynını kiriş yük katsayısının maksimum 

olduğu sıfır hız için yapıldı.  

CV =
V

√g × B
= 0 

Şekil 7.4’e göre sıfır hız katsayısı için kiriş yükleme katsayısı 1 olur.  

CΔ0
=

0.2 × W0 − 0.5 × ρ × 02 × CL × S

g × ρdeniz × Bşamandra
3 =

0.2 × 10870 − 0

32.17 × 65 × B3
 (7.21a) 

Bşamandra
3 =

0.2 × 10870

32.17 × 65
 (7.21b) 

Bşamandra = 1.013 ft (7.21c) 

Şamandralar için standart incelik oranı yüksek performanslı botlar için 12 ila 14 arası 

alınır (Leyva & Leonal, 2012, p. 35). WIG uçağımız için şamandra incelik oranı 12 

olarak belirlendi. 
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İncelik oranı =
Lşamandra

Bşamandra
= 12 (7.22a) 

Lşamandra = Bşamandra × 12 = 12.16 ft (7.22b) 

7.4 Kanat Geometrisinin Belirlenmesi 

Toplam kalkış ağırlığı ve kanat yüklemesi değerleri ile referans kanat alanı bulundu. 

Skanat =
W0

(W/S)
 (7.23a) 

Skanat =
10870

13.02
= 835 ft2 (7.23b) 

Kanat alanı bilgisi ile WIG uçağımızın span uzunluğu, kök ve uç veter uzunluğu 

bulundu.  

AR =
b2

Skanat
= 4 (7.24) 

bkanat = 57.79 ft (7.25) 

λ =
cuç

ckök
= 0.6 (7.26) 

Raymere göre kök veter uzunluğu aşağıdaki formül ile bulunur (2018, p. 191) 

ckök =
2 × Skanat

bkanat(1 + λ)
=

2 × 835

57.79(1 + 0.6)
= 18.06 ft (7.27) 

cuç = λ × ckök = 0.6 × 18.06 = 10.84 ft (7.28) 

Kanat için ortalama aerodinamik veter uzunluğu (MAC) aşağıdaki formül ile 

hesaplanır (Sadraey, 2013, p. 206). 

c̅kanat =
2

3
ckök (

1 + λ + λ2

1 + λ
) =

2

3
× 18.06 × (

1 + 0.6 + 0.62

1 + 0.6
)

= 14.75 ft 

(7.29) 
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7.4 Kuyruk Geometrisinin Belirlenmesi 

Yatay kuyruk uzunlamasına stabiliteyi, düşey kuyruk ise yönlemesine stabiliteyi 

sağlmaktadır. Statik stabilite, uçak bozuntuya uğradığında denge konumuna dönme 

eğilimi göstermesi olarak tanımlanır. Dinamik stabilite ise uçak bozuntuya 

uğradığında denge konumuna dönmesi olarak tanımlanır. Kuyruk boyutlandırması 

genellikle statik stabilite kriteri gözetilerek gerçekleştirilir (Mattos & Secco, 2013, pp 

371-372). Boyutlandırma çalışmasının bu aşamasında statik stabilite hesapları ile 

kuyruk boyutlandırmanı gerçekleştirmede kullanacağımız bilgilere sahip değiliz. 

Kuyruğun ağırlık merkezinde oluşturduğu momentin efektifliği ürettiği taşıma ve 

moment kolu uzunluğu ile orantılıdır. Ayrıca kuyruğun temel fonksiyonu kanadın 

oluşturduğu momentleri dengelemek olduğu için kuyruk boyutlandıması kanat 

boyutuyla da alakalıdır. Bu parametreleri göz önünde bulundurarak kuyruk 

boyutlandırması kuyruk hacim katsayısı ile bulunabilir (Raymer, 2018, p. 158). WIG 

uçağımızın yatay ve düşey kuyruk boyutlandırmasında kuyruk hacim katsayısı metodu 

kullanıldı.  

cHT =
LHT × SHT

c̅kanat × Skanat
 (7.30) 

cVT =
LVT × SVT

bkanat × Skanat
 (7.31) 

Yatay ve düşey kuyruk hacim katsayıları uçak tiplerine göre tipik değerlerin 

gösterildiği tablodan seçildi. T-kuyruk konfigrasyonuna sahip uçaklarda yatay ve 

düşey kuyruk hacim katsayıları temiz hava ve end plate sayesinde %5 kadar azaltılır 

(Raymer, 2018, p. 160). 
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Tablo 7. 8: Uçak tipine göre hacim katsayıları (Raymer, 2018, p. 160). 

Uçak tipi 
Tipik değerler 

𝑐𝐻𝑇 𝑐𝑉𝑇 

Planör  0.50 0.02 

Genel havacılık (tek motor) 0.70 0.04 

Genel havacılık (çift motor) 0.80 0.07 

Çift motor turboprop 0.90 0.08 

Uçan bot 0.70 0.06 

Kuyruk boyutlandırmasında belirlenmesi gereken bir diğer parametre ise moment kolu 

uzunluğudur. Moment kolu uzunluğu uçak ağırlık merkezi ile kuyruk aerodinamik 

merkezi arasındaki mesafedir. Kuyruk boyutlandırmasında moment kolu ve kuyruk en 

çok etkileşimde bulunan iki paremetredir. Moment kolu uzunluğu arttığında kuyruk 

alanı azalmakta, kuyruk alanı arttığında moment kolu uzunluğu artmaktadır. Sadraey’e 

göre optimum moment kolu uzunluğu belirlenirken çok önemli iki tasarım gereklilği 

olan düşük ağırlık ve düşük sürükleme dikkate alınmalıdır. Sıfır taşıma sürüklemesi 

ıslak alan ile orantılıdır ve moment kolu uzunluğu artırıldığında gövde ıslak alanı 

artmakta, azaltığında ise kuyruk ıslak alanı artmaktadır (2013, p. 298). WIG 

uçağımızda optimum moment kolu uzunluğu sıfır taşıma sürüklemesini minimum 

yapacak uzunluk olarak seçildi.  

 

 

Şekil 7. 5: Moment kolu uzunluğuna göre ıslak alan değişimi (Sadraey, 2013, p. 300) 

Sadraey’e göre optimum moment kolu uzunluğu (2013, p. 300); 
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Lopt = √
4 × c̅ × Skanat × cHT

π × Dmaks
= √

4 × 14.75 × 835 × 0.95 × 0.7

π × 5.40
 (7.32a) 

Lopt = 43.93 ft (7.32b) 

SHT =
0.95 × 0.7 × 14.75 × 835

43.93
= 186.42 ft2 (7.33) 

SVT =
0.95 × 0.06 × 57.79 × 835

43.93
= 62.61 ft2 (7.34) 

Daha önceden bulunan yatay ve düşey kuyruk parametreleri kullanılarak 

boyutlandırmalar yapıldı. 

Yatay kuyruk için; 

byatay = √ARyatay × Syatay = √2.67 × 186.42 = 22.31 ft (7.35) 

λyatay =
cyatay,uç

cyatay,kök
= 1 (7.36a) 

ckök,yatay =
2 × SHT

byatay(1 + λ)
=

2 × 186.42

22.31(1 + 1)
= 8.36 ft (7.36b) 

cuç,yatay = λ × cyatay,kök = 1 × 8.36 = 8.36 ft (7.36c) 

c̅yatay =
2

3
ckök,yatay (

1 + λ + λ2

1 + λ
) =

2

3
× 8.36 × (

1 + 1 + 12

1 + 1
)

= 8.36 ft 

(7.36d) 

Düşey kuyruk için; 

bdüşey = √ARdüşey × SVT = √1.2 × 62.61 = 8.67 ft (7.37) 

λdüşey =
cuç,düşey

ckök,düşey
= 0.9 (7.38a) 
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ckök,düşey =
2 × SVT

bdüşey(1 + λ)
=

2 × 62.61

8.67(1 + 0.9)
= 7.60 ft (7.38b) 

cuç,düşey = λ × cdüşey,kök = 0.9 × 8.36 = 6.84 ft (8.38c) 

c̅düşey =
2

3
ckök,düşey (

1 + λ + λ2

1 + λ
) =

2

3
× 7.60 × (

1 + 0.9 + 0.92

1 + 0.9
) = 7.23 ft (7.39) 

7.5 Üç Boyutlu Kanat Analizi 

7.5.1 Kanat Tasarımı XFLR 5 Analizi 

Boyutlandırma çalışmaları ile elde edilen kanat ve kuyruk tasarımı XFLR 5 programı 

ile seyir uçuş hızında ve 2.5 metre ground effect yüksekliğinde analiz edildi. Seyir 

uçuşu için gerekli taşıma katsayısı Denklem 7.40’ta hesaplandı.  

4935 × 9.81 =
1

2
× 1.225 × 412 × CLseyir

× 77.57 (7.40a) 

CLseyir
= 0.6 (7.40b) 

XFLR 5 programı analiz sonuçlarına göre WIG uçağımız 0.6 taşıma katsayısını 3.1° 

kanat oturma açısında sağlamaktadır. Şekil 7.7’de görüleceği üzere 3.1°  kanat oturma 

açısında yüksek sürükleme nedeniyle WIG uçağımız düşük aerodinamik verime 

sahiptir.  

 

Şekil 7. 6: Kanat taşıma katsayısının hücum açısı ile değişimi. 
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Şekil 7. 7: Kanat fines değerinin hücum açısı ile değişimi. 

Aerodinamik verimin artırılması için XFLR 5 programı ile farklı kanat tasarımları 

analiz edildi. Yapılan iteratif çalışmalar sonucu yeni tasarımda kanada 4° anhedral 

açısı verildi. Kanada 4° derece anhedral açısı verilmesi ile ground effect etkisi artırıldı 

ve seyir taşıma katsayısına daha düşük oturma açısında ulaşıldı. Böylece seyir 

uçuşunda sürükleme azaltırlarak aerodinamik verim artırıldı. Şekil 7.8’de görüleceği 

üzere yeni tasarımda kanat oturma açısı 2.8° ve bu oturma açısı için kanat fines değeri 

29 olarak Şekil 7.9’da görülebilir.  

 

Şekil 7. 8: Kanat taşıma katsayısının hücum açısı ile değişimi. 
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Şekil 7. 9: Kanat fines değerinin hücum açısı ile değişimi. 

 

 

Şekil 7. 10: Kanat üstü basınç katsayısı dağılımı. 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

L
/D

Hücum Açısı

0 Dihedral 4 Anhedral



71 

 

 

Şekil 7. 11: Kanat altı basınç katsayısı dağılımı. 

7.5.2 Optimize Kanat Tasarımı ANSYS Fluent Analizi 

Farklı kanat tasarımlarının hızlı analizleri için XFLR 5 programı kullanıldı. Optimize 

edilen kanat tasarımının daha detaylı analiz sonuçlarını elde etmek ve XFLR 5 

programı ile karşılaştırmak için ANSYS Fluent programında analizler gerçekleştirildi.  

XFLR5 programı ile yapılan analizler sonucu oluşturulan 2.8 derece oturma açısına ve 

4 derece anhedrale sahip optimize kanat Catia programında çizilerek ANSYS Mesh 

programına aktarıldı. ANSYS Mesh programı yardımı ile uygun mesh kadana atıldı. 

Mesh atılırken mesh kalitesi sınır tabaka kalınlığı gibi unsurlara dikkat edildi. 

Optimize kanat için sınır tabaka koşulları aşağıdaki denklemler ile hesaplandı.  

 (9.1) 

 

7.6 Analiz Sonuçlarına Göre Geometrik Düzenlemeler 

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda kanat başlangıç tasarımında 0 derece olan 

dihedral açısı seyir uçuşu için gerekli taşıma katsayısının daha düşük sürükleme 

katsayısında sağlanması için 4 derece anhedral açısı olarak optimize edildi. 4 derecelik 

anhedral açısı sayesinde kanat deniz yüzeyine yaklaştırıldı aerodinamil verim (L/D) 

artırıldı.   
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8. Yorumlar 

Tez çalışması sonucunda ortaya çıkan tasarım özellikleri Tablo 8.1’de özetlenmiştir. 

WIG uçağımızın son tasarımına ait çizimler ise Şekil 8.1, Şekil 8.2 ve Şekil 8.3’te 

gösterilmiştir.  

Tablo 8. 1 : WIG uçağına ait özet bilgiler. 

Motor Seçimi 

PT6A-135 (750 hp) 

W/hp = 14.49 W/S = 13.02 lb/ft2 

W0 = 10870 lb Wboş = 7964 lb Wyakıt = 737 lb 

Menzil = 252 nm 

Gövde L = 43.22 ft Dmax = 5.40 ft 

Kanat 

Airfoil : Optimize NACA 4412 

Skanat = 835 ft2 bkanat = 57.79 ft 

AR =4    

Ckök = 18.06 ft Cuç = 10.84 ft 

Sivrilme Oranı= 0.6 Dihedral Açısı = -4 o 

Düşey Kuyruk 

Airfoil : NACA 0012 

Sdüşey = 62.61 ft2 bdüşey = 8.67 ft 

AR=1.2   

Cdüşey,kök = 7.6 ft Cdüşey,uç = 6.84 ft 

Sivrilme Oranı= 0.9 Dihedral Açısı = 0 o 

Yatay Kuyruk 

Airfoil : NACA 0012 

Syatay = 186.42 ft2 byatay = 22.31 ft 

AR=2.67   

Cyatay,kök = 8.36 ft Cyatay,uç = 8.36 ft 

Sivrilme Oranı= 1 Dihedral Açısı = 0 o 

İniş Takımı Ekipmanları 

Tekne Gövde ve Kanat Ucu Şamandıraları 

Tekne Gövde 

Kıç Konumu Açısı 
Bodoslama 

Açısı 

Omurga Çene 

Açısı 
Kıç Yüksekliği 

15o 9o 27.5 o 0.42 ft  

Şamandıra 

B = 1.013 ft L = 12.16 ft 
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WIG uçağımıza ait son tasarım çizimi Şekil 8.1, Şekil 8.2 ve Şekil 8.3’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 8. 1 : Tasarım ön görünüş. 

 

 

 

Şekil 8. 2 : Tasarım yan görünüş. 
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Şekil 8. 3 : Tasarım izometrik Görünüş. 

Tez çalışması sonunda elde ettiğimiz kavramsal tasarım ile dizayn gereklilikleri 

sağlandı. Ayrıca analiz sonuçlarından da görülebileceği üzere kavramsal tasarımını 

gerçekleştirdiğimiz WIG uçağı yüksek aerodinamik verimliliğe sahiptir.  

Sonuç olarak bu WIG uçağı için en uygun kullanım alanlarından biri askeri 

uygulamalar olup, sınır devriyesi görevlerinde kullanılabilir. Ülkemizde Ege Denizi 

gibi hareketli bir sınırda veya son zamanlarda önemi artan Doğu Akdeniz’de faydalı 

olabileceğini düşünmekteyim.  
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