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1. GİRİŞ
Hafif spor uçaklar (LSA5), düşük işletme maliyetleri ve ope-
rasyon kolaylıkları sebebiyle dünya genelinde yoğun ilgi 
görmektedir. Genel olarak iki kişilik ve maksimum kalkış 
ağırlığı 600 kilogramı geçmeyecek şekilde tasarlanan bu 
uçaklar, uçuş keyfini yaşamanın en düşük maliyetli ve en 
kolay yolu olarak görülmektedir. Bu uçakların üretimi ile 
ilgili ülkemizdeki çalışmalar oldukça azdır. Bu durum ül-
kemizde hafif spor uçak imalatı hususundaki gerekliliği 
ortaya koymaktadır. 

Bu gereklilikten dolayı, akrobasi pilotu Ali İsmet Öz-
türk başta olmak üzere Sivrihisar Sportif Havacılık Kulü-
bü Derneği’nin değerli üyeleri ve uçak teknisyeni Halil 
Kılıç’ın maddi ve manevi destekleriyle Sivrihisar Havacılık 
Merkezi’nde başlatılan Atmaca-Hafif Spor Uçak tasarımı 

ve imalatı çalışmaları, gelecekteki örnekleri için temel 
oluşturması ve Türk Sivil Havacılığı’nda ilgili motivasyonu 
sağlaması amacıyla bu makalede paylaşılmak istendi.

Şekil 1. Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri, 
Eskişehir [1].
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2. TASARIM
Atmaca LSA, üstten kanatlı, tamamı metal, iki kişilik yan-
yana oturma konfigürasyonlu, “tricycle”6  sabit iniş takımı-
na sahip 100 hp piston motor ile güçlendirilmiş bir uçak 

olarak tarafımızca tasarlandı (Şekil 2.a, Şekil 2.b ve Şekil 
2.c). Önemli tasarım parametrelerinden bazıları Tablo 
1’de verilmektedir.

Tasarıma kanat profili belirlenerek başlandı, ilk aşamada 

6 Önde bir burun tekerleği ve uçak ağırlık merkezi arkasında iki tekerlek düzenlemeli iniş takımı – “tricycle”

 

Şekil 2. a) ATMACA LSA Ön Görünüş, b) ATMACA LSA Sol Görünüş, c) ATMACA LSA Üst Görünüş

 

 

a)

b)

c)
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NACA8  veritabanı incelenerek özellikle yumuşak perdö-
vites9  geçişi nedeniyle NACA 4415 tercih edildi [2,3]. Pi-
yasadaki malzeme bulunabilirliği göz önünde bulundu-
ruldu ve yapısal gerekliliklere uygun olarak NACA 4415 
kanat profili seçildi.

Uygun kanat profili belirlendikten sonra kanadı oluşturan 
ana taşıyıcı kiriş10, sinir11, kaplama sacları gibi yapısal ele-
manlar ile bağlantı elemanlarının hesaplamaları yapıldı, 
buna göre malzeme tipleri ve kalınlıkları belirlendi, bo-
yutlandırılmaları ve teknik çizimleri yapıldı.

Yapısal elemanlarda kullanılmak üzere, havacılık alümin-
yum alaşımlarından 6xxx serisinden; hafiflik, yüksek ko-
rozyon ve yorulma direnci, kolay işlenebilirlik ve yüksek 
gerilme mukavemeti özellikleri sebebiyle Al 6061-T6 ter-
cih edildi [4]. Kanat teknik çizimlerine son şekli verildikten 
sonra gerekli malzemeler temin edildi ve kanat prototip 
imalatı sürecine geçildi.

3. İMALAT
Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nin destekle-
riyle, kanat imalatı Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde yapıldı. 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 600kg

Motor Gücü 100 hp

Kanat Profili7 NACA 4415

Kanat Alanı 10.88 

Düşey Kuyruk Alanı 1 

Yatay Kuyruk Alanı 2 

Kalkış Rulesi (Kuru, Asfalt Pist) 259 m

Menzil (14 litre rezerv yakıtla) 920 km

Tablo 1. Tasarım Parametreleri

7 Kanat Profili – “airfoil”
8 National Advisory Committee for Aeronautics – NACA
9 Kritik hücum açısının geçilmesiyle kanat üst yüzeyinde oluşan akım ayrılması sonucu tutunma kaybı – perdövites
10 Kanat ana taşıyıcı kirişi – “lonjeron”, “spar”
11 Kanat kesit yapısal elemanı, sinir – “rib”

 

Şekil 3. NACA 4415 Kanat Profili İçin Aerodinamik Katsayılar [2]
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İmalat aşamalarını gösteren fotoğraflar Şekil 4, Şekil 5, Şe-
kil 6 ve Şekil 7’de verildi. 

4.TEST 
Kullanılacak parçaların temini ve imalat yöntemleri hu-
susundaki süreç hakkında bilgi vermesi sebebiyle, test-
ler fiziki olarak gerçekleştirildi. Özgün uçak tasarımının 
bir gerekliliği olarak, kanadın uçuş esnasında maruz kal-
dığı yüklerin simüle edildiği ilgili statik ve dinamik test-
ler yapıldı. 

Bu testte, 155 “knots”  dalış hızında basınç dağılımları ve 
uçuş sırasında oluşabilecek +4 / -2 limit yük faktörlerinin 
etkisiyle kanat üzerinde oluşacak yüklemeler ele alındı 
[5]. Kanadın bu kuvvetlere dayanma limiti, statik yük testi 
ile doğrulandı ve üretim şartnamesindeki iki ölçüte bakıl-
dı [6]. Birinci ölçüte göre uçağın maksimum kalkış ağırlı-
ğının dört katı ağırlığa karşılık gelen ve malzemenin elas-
tik sınırını temsil eden limit yük faktörü +4 için yükleme 
yapıldı. Bu durumda kanat üzerinde kalıcı deformasyon 
oluşmaması gerekir. İkinci ölçüte göre ise, yükleme 1,5 

  

 Şekil 4. Al 6061-T6 İnce Levha İle Kanat İskeletinin Kaplanması ve Perçinlenmesi İşlemi

 

 

 

                  

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Al 6061-T6 Kanat Ön Sinirleri           Şekil 6. Al 6061-T6 Kanat Arka Siniri Şekil 7. Montajı Tamamlanmış Kanat İskeleti

12 1 knots=0.514 m/s, Hız birimi - knots
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emniyet katsayısı ile çarpılarak kanat üzerine tasarımsal 
maksimum yük faktörü +6 için yükleme yapıldı [7].

İmalatı tamamlanan kanadın statik testinde kullanılmak 
üzere ağırlıkları 1-50 kg arasında değişen çeşitli ağırlık-
taki kum torbaları hazırlandı. Bu torbalarla, dalış hızında 
kanat üzerinde oluşan basınç dağılımına uygun şekilde 
önce +4 yük faktörü için ardından +6 yük faktörü için ka-
nat üzerine yükleme yapıldı, yük altında ve yükleme son-
rası oluşan deformasyonlar gözlemlendi. Deneye ilişkin 
fotoğraflar aşağıdadır.

Kanat statik testi tamamlandıktan sonra kanat yapısal 
olarak incelenerek bağlantı elemanlarında, kanat kapla-
ma sacında ve diğer elemanlarda kopma, burulma, bur-
kulma, buruşma, çatlak ve deformasyon kontrolü yapıla-
rak kanadın yüklemeye verdiği tepki kontrol edildi [8].

Test sonuçlarıyla ilgili detaylı rapor ve grafikler oluşturul-
duktan sonra dinamik test hazırlıklarına başlandı. Önce-
likle kanat üstüne uygulanacak dinamik yükü oluşturan 
sistem ve bu sistemin kanat üzerinde hangi noktaya et-
kiyeceğinin hesaplamaları yapıldı. Rezonans oluşturmak 
için bir motor sürücüsü yardımıyla devri ayarlanabilen 
elektrik motoru ve istenen titreşim frekanslarını elde et-

 

 

Şekil 8. 

a) +6 Yük Faktörü İçin Yüklemede Kanat 
Yandan Görünüş

b) Kanat Profili Boyunca Basınç ve Yük Dağılımı 

 
 

 

a) +6 Yük Faktörü İçin Yüklemede Kanat Yandan Görünüş

b) Prototip Kanat +6 Yük Faktörü İçin Yükleme Esnasında  

Şekil 9. 

 
 

 

 

 Şekil 10. +6 Yük Faktörü İçin Statik Yükleme Sonrası Kanat 
Yüzeyindeki Elastik Burulma Deformasyonları
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 Şekil 11.  Kanat Dinamik Test Sistemi

 

Şekil 12.  a) Kanat Rezonans Frekansında İvme-Zaman Grafiği, b) Çeşitli Frekanslar İçin İvme-Zaman Grafiği                                                                                                             

 
Şekil 13. Testler Sonrasında kanat Üzerinde Çatlak Kontrolü Yapılırken
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mek amacıyla motor miline bağlanabilen dengesiz ağır-
lık hazırlandı.

Maksimum titreşim genliğinin elde edildiği rezonans fre-
kansı değeri teorik olarak belirlendi. Rezonans frekans 
değeri akıllı telefon akselerometresi yardımıyla doğrulan-
dı. 2 milyon çevrim13  hedefine ulaşana kadar 69 saat 27 
dakika boyunca rezonans frekansı ile titreşim uygulandı.

Test sonunda ana taşıyıcı kiriş, sinirler, bağlantı parçaları, 
perçinler ve kaplama sacları incelendi. Kök kısmında bu-
lunan perçinlerin bir kısmı sökülerek perçin delikleri in-
celendi. Gövde ve kanat desteği14  bağlantılarında çatlak 
kontrolü ve ana taşıyıcı kirişte buruşma kontrolü yapıldı, 
herhangi bir kusur gözlemlenmedi.

5. SONUÇ
Özgün bir uçak tasarımı yapmak uzun bir Ar-Ge sürecidir. 
Uçağın aerodinamik olarak uygun bulunan bir parçasının 
yapısal nedenlerle uygun olmaması, imalat için gerekli 
malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar, istenen er-
gonomi ve estetiğin yakalanamaması gibi birçok neden, 
tasarımın tekrar tekrar gözden geçirilmesini gerektirir.

Bu uzun yolculuğun ilk aşaması olarak görünen kanat 
tasarım ve imalat süreci başarıyla tamamlandı. İlerleyen 
aşamalarda yatay ve dikey kuyruk, gövde, kontrol yü-
zeyleri, iniş takımları gibi ana elemanların yapısal detay 
tasarımlarının tamamlanmasıyla imalat ve testlerinin 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bütün bileşenlerin 
teker teker ve sırayla testten geçmesi üzerine son aşama 
doğal olarak elemanların sistem olarak bütün halinde bir 
araya getirilmesi ve sonucunda uçurulmasıdır. Bu iş, uzun 

13 Çevrim – “cycle”
14 Kanat desteği – “hobon”, “strut”

ve zorlu ve bir o kadar da azim ve cesaret gerektiren iş-
tir. Ancak bugün verdiğimiz emeklerin ardından benzer 
projelere cesaret bulacak havacı dostlarımızı hissetmek 
bizlerin yüreklerini uçurduğu gibi Atmaca’mızı da uçura-
cağına eminiz.
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