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ÖZET 

 

Bu çalışmada, çift kişilik eğitim, eğlence ve spor maksatlı iki zamanlı bir motoru ve iki palli pervanesi 

olan metal gövde ve kumaş kaplama kanattan oluşan deneysel hafif hava aracının Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü yönetmeliklerine uygun şekilde çok disiplinli tasarım tekniklerinden faydalanarak 

tasarımı sırasında izlenecek yol haritası belirlenmiştir. Aynı zamanda bu çalışmanın amatör hava 

aracı yapımcıları için bir hava aracı tasarımında eksikliği hissedilen Türkçe kaynak olması da 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Hafif hava aracı, ultralight uçak tasarımı, uçak tasarımı 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this study, two-seat multi-function experimental lightweight aircraft which two-stroke engine and 

two blade propeller, metal body and wings fabric coating, in accordance Directorate General of Civil 

Aviation’s regulations with the multi-disciplinary design techniques were described. At the same time, 

it is also aimed that this study is a Turkish literature that is lacking in the design of an aircraft for 

amateur aircraft builders 

Key words: Light Sport  Aircraft, Aircraft Design, Ultralight Airplane 
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1. GİRİŞ 

Bu çalışmada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yönetmeliklerine uygun, çift kişilik, eğitim 

ve eğlence maksatlı, havalanmak için harici bir itki kuvvetine ihtiyaç duymayan, deneysel 

hafif hava aracının tasarımı, analizi ve imali gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın 

neticesinde ortaya çıkan tasarımın ev yapımı hava araçları kategorisinde imalatının yapılması 

planlanmaktadır. Çalışma sonunda imali yapılan uçak Şekil 1’deki modele benzer olacaktır 

[1]. 

Deneysel kategoride uçak üretiminin ülkemizde bugüne kadar yapılmamış olması nedeniyle 

bu çalışma ülkemiz için bir ilk olacak ve bundan sonraki çalışmalara bir örnek model teşkil 

edecektir. Deneysel uçak olarak üreteceğimiz bu hava aracı Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü tarafından verilecek olan sertifikalarla farklı amaçlar için de kullanılabilecektir 

(eğitim, ulaşım, hava fotoğrafçılığı, akrobasi vb.). 

 

Şekil 1: İki kişilik deneysel hafif hava aracı [1] 
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2. TASARIM VE YAPIM AŞAMALARI 

Proje çok disiplinli tasarım aşamalarından meydana gelmektedir. Bunlar sırasıyla; 

 

Şekil 2: Uçak tasarım şeması [2] 

 

2.1 Tasarım Gereksinimlerinin Belirlenmesi:  

Uçak dizaynı aerodinamik, yapısal, kontrol ve itki gibi birçok alanın kombinasyonundan 

oluşmaktadır. Uçak dizayn süreci uçağın gerekliliklerinin belirlenmesi ile başlar. Uçağın 

gereksinimleri dizayn süreci boyunca değişebilir [3]. SHGM tarafından Deneysel kategori 

hafif hava araçlarının gereksinimleri aşağıda belirtildiği gibidir: 

1) Azami kalkış kütlesi (MTOM) 600 kg'ın üzerinde olmayan,  

2) İniş konfigürasyonundaki (VS0) azami havada tutunabilme hızı, hava aracının 

belgelendirilmiş azami kalkış kütlesinde ve en kritik kütle merkezinde Kalibre 

Edilmiş Hava Hızı (CAS) cinsinden 45 Knot'ın üzerinde olmayan,  

3) Pilot dâhil olmak üzere, en fazla iki kişilik azami koltuk kapasitesine sahip,  

4) Pervaneli, türbinli olmayan tek motora sahip,  

5) Basınçlandırılmamış kabine sahip hava aracıdır. [4] 

Bizim projemizdeki hava aracının havacılık otoriteleri tarafından tescil ve uçuş izni onayı 

alabilmesi için tasarım gereksinimleri tabloda belirtildiği gibidir. 
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Tablo 1:Tasarım gereksinimleri 

Boş Ağırlık <400 kg 

Dolu ağırlık <600 kg 

Kalkış Mesafesi <150 mt 

İniş Mesafesi <150 mt 

Seyir Hızı 75 km/h 

Vne Hızı 130 km/h 

Stall Hızı 45 km/h 

Motor gücü 55 Hp 

 

2.2 Kanat Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi:  

Bizim tasarımımızda kanat açıklığını 16 metre, maksimum kalkış ağırlığını 600 kg ve boş 

ağırlığı 400 kg sabit başlangıç değerleri olarak belirlendi. Başlangıç değişkenimiz olarak AR 

(Kanat açıklık oranı) seçtik. Bu noktada kanada uygulamak için uygun bir profilin de 

seçilmesi gerekir. Maksimum Taşıma Katsayısı – Hücum Açısı grafiği çizilerek bulunabilir. 

Başlangıç olarak yüksek kanat açıklık oranlı hafif hava araçlarında kullanımı yaygın olan 

Wortmann FX 63-137 13,7% smoothed profili seçildi. [5] 

 

 

Şekil 3: Seçilen kanat profilinin özellikleri (FX 63-137 13,7% smoothed) 
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Kanat açıklık oranını değiştirerek kanat alanı ve kanat yüklemesindeki değişimini tablo ve 

grafikler vasıtasıyla inceleyebiliriz. 

Tablo 2: Kanat yüklemesi ve kanat alanının AR ve sabit açıklık ile değişimi 

Kanat 
Açıklığı 

(m) 

Kanat Açıklık 
Oranı (AR) 

Kanat Alanı 
(m2) 

Kanat Yüklemesi (daN/m2) 

16 14 18,29 34,87 

16 16 16,00 39,85 

16 18 14,22 44,83 

16 20 12,80 49,82 

16 22 11,64 54,8 

16 24 10,67 59,78 

16 26 9,85 64,76 

16 28 9,14 69,74 

16 30 8,53 74,72 

16 32 8,00 79,71 

 

 

 

Grafik 1: Kanat açıklık oranı ile kanat yüklemesinin değişimi 
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Grafik 2: Kanat açıklık oranı ile kanat alanı değişimi 

Amacımız sürüklemeyi minimize etmek olduğu için başlıca değişkenlerimiz kanat açıklığı, 

kanat yüklemesi ve kanat açıklık oranıdır. Kanat açıklığı hiçbir denklemde ana değişken 

olarak görülmemekle beraber birincil derecede öneme sahiptir. Kanadın açıklık oranı, açıklık 

ve veter büyüklükleri olarak geniş olması Reynolds sayısının yükselmesine ve CD0‘ın düşük 

olmasına sebep olmaktadır. 

Kanat açıklığının tasarımcı tarafından mümkün olduğunca büyük seçilmesi uygundur. Kanat 

açıklığının 20 metrenin üzerine çıktığı durumlarda aeroelastik yükler baskın hale gelmekte 

ve mukavemet hesapları bu yüklere göre yapılmaktadır. Kanat açıklığının düşük olması 

işletme ve transport açısından da istenilen bir durumdur. Kanat açıklığını ve geometrisini 

belirledikten sonra koniklik oranı ve burkulma açısı bir sonraki önemli değişkenler haline 

gelmektedir. 

Kanat ve uçlarından havanın sirkülâsyonu sonucu oluşan Vorteks sürüklemesinin en az 

olabilmesi için kanat boyunca eliptik bir taşıma dağılımı sağlayacak kanadın tasarlanması 

gerekmektedir. Ancak teorik olarak bu sıfır twist ile mükemmel eliptik planform kanadı imal 

etmek ile mümkün olabilmektedir. Fakat imalat noktasındaki etkenler bunu pratik olmaktan 

çıkarmaktadır. Pratikte bunun yerine eliptik taşıma dağılımına yaklaşmak için üç ya da dört 

kademeli tapered kanatlar kullanılmaktadır. Bununla beraber kanat ucunda kök veterine göre 

daha düşük hücum açısı sağlayacak twist açısı gerekmektedir. Bu kanat uçlarında daha düşük 

hava yüklerinin oluşmasına ve kök kısmına göre daha yüksek hücum açılarında ve daha 

düşük hızlarda perdövitese girmesine imkân sağlamaktadır. Bu da perdövites hızları 

civarında kontrolün kaybedilmemesine ve spin gibi istenmeyen hareketlerin önlenmesine 

yardımcı olmaktadır. Amacımız saf performans analizinde L/D oranını 30/1’den üstünde 

tutacak bir kanat tasarımı yapmak olduğundan L/D>42 olan bir kanat planformu 

tasarlamaktır . 
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Yüksek performanslı Wortmann profillerinin genel karakteristiği firar kenarında belirgin bir 

aşağı yönlü kıvrım olması, pek çok düşük hız profillerine nazaran daha ince olması ve daha 

keskin bir hücum kenarı eğrisine sahip olmasıdır. 60 serisi profillerin 1960’lı yıllarda 

geliştirildiğini, takip eden rakamlar ise profilin kalınlık oranını belirtmektedir. Buna göre FX 

62-125 profili 1962 yılında geliştirilmiş olup %12,5 lik bir kalınlık oranına sahiptir  [5]. 

Profillerin 2 boyutlu analizi için öncelikle profil koordinatlarına ihtiyaç duymaktayız. Bu 

veriyi University of Illionis at Urbana-Champaign Department of Aerospace Engineering’e 

ait geniş veri tabanından elde edebiliriz. Bu veri tabanında düşük hızlarda kullanılmak üzere 

1500’den fazla profile ait kayıt bulunmaktadır. Başlangıç olarak bir kanat profili seçildikten 

sonra 2 boyutlu polarları elde etmek üzere analize başlayabiliriz. En yüksek ve en düşük Re 

sayıları ile hücum açılarını tarayacak bir dizi analiz yapmamız gerekmektedir. Bu proje için 

yarımşar derecelik artımlarla -10’dan 20 dereceye kadar olan hücum açıları analiz edilmiştir. 

Yazılıma verilecek Re sayısı ayrıca hesaplanmak durumundadır. 

Bu projede Re sayısı: 

Planörün düz uçuş sürati Vs = 90 km/h = 25 m/s; VNE = 200 km/h = 56 m/s;  C = 0.65 m 

Planörümüzün uçacağı irtifaları minimum deniz seviyesinde ve maksimum 4000 m olarak 

belirliyoruz. 4000 metrenin üzerinde ilave olarak oksijen tertibatı gerekeceği için bu irtifanın 

üzerine çıkmıyoruz. Yukarıdaki verilere göre; 

Re-min = 800.000 ve Re-maks = 2.500.000 olarak hesaplanır. Biz de başlangıç için Re sayılarımızı 

ve diğer parametrelerimiz belirlediğimize göre kanadımızın aerodinamik tasarımına 

başlayabiliriz. Bu maksatla seçmiş olduğumuz kanat profilleri üzerinde belirlemiş 

olduğumuz Re sayısı aralığında 250.000‟lik aralıklarla -10/+20 derece hücum açısı aralığında 

2 boyutlu polar analizi koşturacağız. Bölümün başında da belirttiğimiz üzere Wortmann 

serisinden FX 63-137, % 13.7 smoothed profilini seçmiştik. Kanat kökünden 5,025m 

mesafeye kadar bu profili, 6 metreden sonra FX 61-168, % 16.8 smoothed profilini, ve her 

ikisi arasında da yumuşak bir geçişi öngörüyoruz. Bu seçimin ilerleyen bölümlerde 3 boyutlu 

kanat analizi sırasında L/D oranını maksimize etmek amacıyla yapıldığı anlatılacaktır. 

 

Şekil 4: Proje için seçilmiş olan kanat profilleri. 
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Şekil 5: FX 63-137, %13,7 smoothed profiline ait iki boyutlu polar eğrileri. 

Şekil 5’deki eğrileri özetleyecek olursak: FX 63-137 % 13.7 smoothed profili yaklaşık 15° 

hücum açısında maksimum 2,18 taşıma katsayısına en büyük Re sayısında ulaşmakta, bu 

değer en düşük Re sayısında 1,9’a düşmektedir. Profil veterinin %25’inde maksimum 

kalınlığı olan %13,7’e sahiptir. Yunuslama moment katsayısı grafiği profilin 0° civarında Re 

aralığı boyunca maksimum = 0.215 yunuslama momentine sahip olduğunu göstermektedir. 

Benzer şekilde ana sürükleme poları ve süzülme oranı – hücum açısı polarları profilin 2° 

hücum açısı civarında en iyi L/D oranı olan 52,5’e ulaştığını göstermektedir. 

 

Şekil 6: FX 61-168 profiline ait iki boyutlu polar eğrileri. 
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Şekil 6’daki eğrileri özetleyecek olursak: FX 61-168 profili en iyi taşıma katsayısı değeri 

olan 1,5’e yaklaşık 10⁰ hücum açısında ulaşmakta, bu değer aynı hücum açısında en düşük 

Re sayısında 1,35 civarına gerilemektedir. Profil veterinin % 37,1 sinde maksimum kalınlığı 

olan %16,8 değerine ulaşmaktadır. Yunuslama momenti katsayısı Re aralığı boyunca 2,5 

civarında -0,125 değerine ulaşmaktadır. En iyi L/D oranı olan 60 değerine ise 2⁰ lik hücum 

açısında ulaşmaktadır. 

Seçmiş olduğumuz FX 63-137 Smoothed profili Dr. F.X. Wortmann tarafından optimize 

edilmiş olup; 

CD0 Kanat = 0,0055    değerine sahiptir. 

Seçmiş olduğumuz kanat profilleri L/D maks değerine yaklaşık 2⁰ lik hücum açısında 

ulaşmakta ve bu hücum açısında CL = 1,2 değerini almaktaydı. Bütün bu verileri göz önünde 

bulundurarak CL ort = 0.9 seçip  

b =16 m ve AR = 25 değerlerini başlangıç hesaplarımız için seçebiliriz. 

Bu durumda gerekli olan toplam kanat alanı S = 10.24 m
2
 olarak hesaplanır. Daha önceki 

çalışmalar göstermiştir ki perdövites karakteristikleri açısından en iyi kanat planformu, kanat 

yarı açıklığının 2/3 ünden başlayarak koniklik oranı 0.4 olacak şekilde uca doğru kanadın 

daralması ve bu daralan uç kısımda -3⁰ lik bir burulma açısının bulunduğu durumdur. 

 

Şekil 7: Kanat yapısının kesiti 

Kanadın kök kısmından uç kısmına kadar sinir yapıları yoktur. Kanadın alt ve üst 

yüzeylerinde oluşan basınç yükleri kalın kompozit kabuk yapı üzerinden kanadın içindeki 

kutu kirişe aktarılmaktadır. 

 

2.3 Kanat Malzemeleri ve Özellikleri 

Kanat poliüretan köpük üzerine cam elyaf takviyeli epoksi lamine kabuk kaplanarak imal 

edilecektir. Bu kaplamanın özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Dış Kabuk, 

 5 katman halinde 0.127mm kalınlığında ve kanat eksenine ±45° açı yapacak şekilde, 

 Z-8-009 silane emdirilmiş 181 tipi cam elyaf, 
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İç Kabuk, 

 2 katman halinde 0.127mm kalınlığında ve kanat eksenine ±45° açı yapacak şekilde, 

 Z-8-009 silane emdirilmiş 181 tipi cam elyaf, 

 

Rijit Poliüretan Köpük, 

 CPR 9005-2 Upjohn Division of CPR 

 Ec =10.000 kPa, ultTen = 240 kPa , ultComp = 3500 kPa 

 ult = 140 kPa 

 c = 32 kg/m
3
 

 

Epoksi reçine ve cam elyaf ıslak yatırma prosedürü: 

1. 5 birim Hycor CTBN, 84 birim CIBA 6005 ve 3 birim Methylon 75108, 175 °C de 1 

saat karıştırılarak pişirilir, 

2. Oda sıcaklığına soğutularak 16 birim CIBA RD-4 eklenir, 

3. Kürlemek için 21 birim AEP eklenir, 

4. Uygulamadan sonra çalışma sertliğine kürlemek için 50 °C de 12 saat bekletilir. 

 

 

Şekil 8: Epoksi reçine gerilim-birim uzama eğrisi 

Cam elyaf hacimsel oranı %65, epoksi reçine hacimsel oranı %35, cam elyaf ağırlık oranı 

%81, epoksi reçine ağırlık oranı ise %19‟dur. 

Malzeme yoğunluğu ise s = 2,05 g/cm
3
’dir. 
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Kanadın ağırlığı verilen geometri ve malzeme yoğunluklarından tahmin edilebilir. Kanat 

arada bir kutu kiriş oluşturan iki adet bağlantı levhasının ayırdığı iki düz lamine kabuk 

şeklinde düşünülebilir. Bu durumda kanadın ağırlığı: 

Wkanat = [s(0.07 + 0.75) + 0.75c(1+)]S = 128 kg’dır. 

 

Şekil 9:Yapımı planlanan hava aracının taslak görünümü 

 

3. ÜRETİM: 

Tasarım ve analiz çalışmalarından elde edinilen bilgi ve parametrelerle uçağın gövdesi, 

kanatları, uçuş kumanda satıhları, motor, pervanesi ve aviyonik sistemleri monte edilecektir. 

Bizim projemize benzer bir çalışma 1997 yılında Varşova Politeknik Üniversitesi Havacılık 

Fakültesinde yapılmış olup hava aracının üretim ve test aşamaları gösteren resimler 

şekillerdeki gibidir. 

   

Şekil 10: Varşova Politeknik Üniversitesi Havacılık Fakültesi imalat atölyesinde 

hafif hava aracı üzerinde çalışma (Temmuz 1997) [6]. 



 
IX. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 

BİLDİRİLER KİTABI 

214 
 

4. TEST  

Henüz üretim ve test aşamasına geçilmemiş olup uçağın montajının tamamlanmasıyla üretim 

aşamasında monte edilen sistemlerin her birinin testi yapılacaktır. Kanat üzerine gelen 

pozitif ve negatif “G” yükleme testleri, iniş takım kırılma testleri, rule ve fren kontrolleri bu 

aşamada yapılacaktır. Ayrıca yerde yapılan motor testleri ile uçak itki gücü ve performansı 

değerlendirilecektir. 

 

Şekil 11: Varşova Politeknik Üniversitesi Havacılık Fakültesi imalat atölyesinde 

hafif hava aracının negatif G testi (Temmuz 1997) [6]. 

 

5. SONUÇ  

Bu bildiri de, iki kişilik çok amaçlı kullanıma sahip deneysel hafif hava aracının tasarım, 

analiz ve imalinin ana hatları anlatılmış, elde edilen verilerle hedeflenen uçağın 

yapılabilirliği gösterilmiştir. Deneysel kategoride uçak üretiminin ülkemizde bugüne kadar 

yapılmamış olması nedeniyle bu çalışma ülkemiz için bir ilk olacak ve bundan sonraki 

çalışmalara bir örnek model teşkil edecektir. 
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