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HAVA TAŞIT KANATLARINDA ENTEGRE 
OLARAK KUVVETLENDIRILMIŞ 
PANELLERIN OPTIMIZASYONU

1. GİRİŞ

Hava taşıt kanatlarında kullanılan paneller, bu taşıtların 
maruz kaldığı kaldırma kuvvetinin yaklaşık olarak %80’ini 
taşırlar [1]. Bu sebepledir ki, kanatların iskelet yapısında 
kullanılan panellerin bu yükler karşısında dayanıklılığı ol-
dukça önemlidir. Öte yandan havacılık sektörünün kendi 
doğal dinamikleri gereği, mümkün olan en az ağırlıklı ta-

şıtlar rağbet görmektedir. Sektördeki en büyük mühen-
dislik hedeflerinden biri, dayanıklı ve hafif sistemlere sa-
hip olmaktır. 

Kaldırma kuvveti ve kanatların maruz kaldığı diğer kuv-
vetler, kanatlarda yapısal bütünlüğü de tehdit edebilecek 
bazı tepkilere yol açabilirler.  Bu tepkilerin en önemlile-
rinden bir tanesi basma kuvveti etkisi sonucu oluşabilen 
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burkulma hasarıdır. Burkulma; malzemede yapısal bir ha-
sara neden olabilen bir çeşit yapısal kararsızlık durumu 
ya da elastik dengesizlik olarak tanımlanabilir [2]. Yapılar 
burkulmadan dolayı kopma veya ayrılma yaşayabilirler. 
Kopma veya ayrılma yaşanmadığı zamanlarda da burkul-
ma gerçekleşebilir. Materyalin en boy oranı ve kalınlığı, 
burkulma davranışında önemli bir rol oynamaktadır [3].

Burkulma, kanat tasarımlarında göz önünde bulunduru-
lan önemli etkenlerden biridir. Burkulmayı önlemek ama-
cı ile panelleri kalınlaştırmak, panellere türlü kuvvetlendi-
rici kolonlar eklemek gibi başvurulan çeşitli uygulamalar 
vardır. Kuvvetlendiriciler, ihtiyaca göre çok farklı geomet-
rilerde seçilebilirler. Panelleri kalınlaştırmak, burkulma di-
renci açısından avantajlı gibi görünse de ağırlık açısından 
yarattığı dezavantaj dolayısı ile fazla tercih edilmez. Öte 
yandan yapıyı kuvvetlendiriciler ile güçlendirmek, yapı-
nın burkulma direncinde önemli bir artış meydana geti-
rirken, yapının ağırlığına etkisi çok daha azdır. 

Kuvvetlendiriciler kullanım amacına bağlı olarak farklı ge-
ometrik şekillerde tasarlanabilirler. Şekil 1’de sırasıyla T, Z, 
“blade” (I), C, J, Y ve şapka kuvvetlendirici geometrik ya-
pıları yer almaktadır [4]. Kapalı iç yüzey bulunduran kuv-
vetlendiricilerde yüzeylere müdahalenin zorluğundan 
dolayı, uygulanan korozyon önleyici kaplamalara rağmen 
korozyon problemleri açığa çıkabilmektedir [5]. Ayrıca 
kuvvetlendiricilerin keskin köşeleri de korozyon direnci 
açısından zayıf olması sebebi ile çoğunlukla pahlanmış 
ve yuvarlatılmış köşeli (radyüslu) şekilde tercih edilirler.

Havacılık sektörü özelinde ise, yüksek yapısal verimlilik 
gereksiniminin yanında basit montaj olanakları da önemli 
görülmektedir. Bu sebeplerle Z ve J tipi kuvvetlendiriciler 
daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kuvvetlendirici-
lerin tercih edilmesinin ana sebebi, yapısal verimlilikleri-
nin yüksek ve montajlarının kolay olmasıdır [6]. Perçinli 
kuvvetlendirilmiş panellerdeki kuvvetlendiricilerin flanş-
ları, panel ile kuvvetlendirici arasındaki birleşim yüzeyi 
görevini görmektedirler. Öte yandan nakliye uçaklarında 

ise Y, I ve şapka tipi de yaygın olarak görülebilmektedir. 
Korozyon sorunlarına rağmen, aktif nakliye araçlarında 
günümüzde pek de tercih edilmeyen bu tiplerin kullanılı-
yor olması ise kuvvetlendiricilerin direkt kanat iskeletine 
bağlı olmasından dolayı değişiminin ve modifikasyonu-
nun zor olmasıdır [7]. 

Kuvvetlendiriciler ile panellerin birbirlerine bağlanış yön-
temleri de oldukça önemlidir. Şekil 2’de gösterilen ge-
leneksel yöntem, kuvvetlendiricilerin perçin ile panele 
bağlanmasıdır. Ancak bu yöntem detaylıca ele alındığın-
da bazı sorunları da beraberinde getirdiği görülmüştür. 
Örneğin, perçinlerin ağırlığı, toplam ağırlığı önemli de-
recede arttırmaktadır ve perçinler için delik açma işlemi 
esnasında panelin gerilme dağılımı değişebilmektedir. 
Bir diğer sorun ise perçinlerle bağlanan kuvvetlendiriciler 
ile panel arasında kalan kısımda korozyon meydana gel-
mesidir, bunu önlemek için de bağlama veya sızdırmazlık 
malzemeleri gerekir, ancak bu bölgelerde ilgili malzeme-
lerin uygulanması durumunda bile korozyonun oluştuğu 
durumlar görülebilmektedir [5]. Bahsedilen bu işlemlerin 
hepsi iş gücü ve ekstra maliyet gereksinimi doğurmakta-
dır ve yapılan tüm işlemlerde gerçekleşebilecek hatalar 
da bazı ekstra kayıplara yol açabilmektedir. Şekil 3’te gös-
terilen kuvvetlendiriciler ile panellerin entegre üretimin-
de ise perçin ihtiyacı ortadan kalkar, birleşim alanları biti-
şik üretildiğinden korozyon görülmesi pek olası değildir. 
Dolayısı ile entegre olarak kuvvetlendirilmiş panellerde 
perçinlerin ağırlığı sistemden bertaraf edilir, iş gücü ge-
reksinimi azalır, gerilme yığılmaları delme işlemi sebe-
biyle artmaz, bağlayıcı veya sızdırmazlık malzemelerine 

 

Şekil 1. Farklı Kuvvetlendicilerin Geometrik Yapıları           
a) T tip b) Z tip c) I tip d) C tip e) J tip f ) Y tip g) Şapka tip Şekil 3. Entegre Olarak Kuvvetlendirilmiş Panel

 Şekil 2. Perçinli Kuvvetlendirilmiş Panel
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gereksinim ortadan kalkar. Geçmişte perçinli panellerin 
daha fazla kullanılmasının sebebi ise üretim yöntemleri-
nin kısıtlı olmasıdır. Modern üretim teknikleri ile entegre 
paneller üretilebilir duruma gelmiştir [8]. 

Bu çalışmada entegre olarak üretilen kuvvetlendirilmiş 
paneller ile, perçinle bağlanan kuvvetlendirilmiş panel-
ler, basma burkulma kuvveti altında incelenmiştir. Bu 
amaçla, öncelikle panelin burkulma kuvveti analitik ola-
rak hesaplanıp daha sonra sonlu elemanlar yöntemi kul-
lanılarak nümerik olarak hesaplanarak karşılaştırılmıştır. 
Bu aşamadan sonra, perçinli ve entegre olarak kuvvetlen-
dirilmiş panellerin nümerik nihai burkulma analizleri ger-
çekleştirilmiştir. Entegre ve perçinli kuvvetlendirilmiş pa-
neller arasında birleştirme yöntemi haricinde bir farklılığa 
yer verilmemiştir. Nümerik modelleme çalışmalarında 
ANSYS 19.0 kullanılmıştır [9]. Entegre olarak kuvvetlendi-
rilmiş panellerin perçinli kuvvetlendirilmiş panellere göre 
avantajları göz önüne serilmiş, daha sonrasında ise en-
tegre olarak kuvvetlendirilmiş paneller üzerinde değişik 
geometrik yapıda kuvvetlendiriciler kullanılarak doğrusal 
olmayan burkulma analizi nümerik yöntemlerle uygulan-
mış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalarda, 
kuvvetlendirici geometrik modeli haricinde herhangi bir 
farklılık bulunmamaktadır. 

Havacılık sektörünün beklentilerini karşılayabilecek olan 
kuvvetlendirici modeline karar verildikten sonra bu kuv-
vetlendirici model kullanılarak aşağıdaki değişkenler ile 
yine doğrusal olmayan burkulma analizi nümerik yön-
temlerle uygulanmış ve iyileştirilmiş bir tasarımı oluştur-
mak üzere sıralı optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.

• Kuvvetlendirici yüksekliği (hs)

• Kuvvetlendirici kalınlığı (t)

• Kuvvetlendirici tipi

• Kuvvetlendirici sayısı (n).

Çalışmalar sonucunda, başlangıçtaki perçinli model ile 
optimize edilmiş entegre model arasındaki farklar, sonuç-
lar kısmında verilmiştir.

2. YÖNTEM

Burkulma analizi çalışmalarında, kuvvetlendirilmiş panel-
ler gibi karmaşık yapıların taşıdığı zorluklar nedeniyle sa-
nal testler kullanılarak sonuçlara ulaşılmıştır. Sanal testler 

ANSYS 19.0 sonlu elemanlar analiz programı [9] kullanıla-
rak gerçekleştirilmiştir.

Kritik burkulma yükü, yapının burkulmaya uğramadan 
taşıyabileceği maksimum yüktür ve bu yükten daha dü-
şük yüklerde yapının elastik stabilitesi bozulmamaktadır. 
İzotropik panellerde bu kritik burkulma yükü, yapıya uy-
gulandığında burkulma meydana gelir [2]. Kritik burkul-
ma yükü, sınır koşullarına ve panel özelliklerine göre de-
ğişir [10]. Bu değişkenlere göre izotropik panellerde kritik 
burkulma yükünü bulmak için kullanılan formül aşağıda 
sunulmuştur;

        
     

         
 
  

 
 

            
   

      
         

 • v : Poisson oranı

• E : Malzemenin elastisite modulü

• h : Dikdörtgen izotropik panelin kalınlığı

• kc : Dikdörtgen izotropik paneller için burkulma 
yükü katsayısı

• b : Dikdörtgen izotropik panelin yük uygulanan 
kenar uzunluğu

• D : Eğilme direngenliği

• Nx,cr  = Kritik burkulma kuvveti [10]

Farklı sınır koşulları için kc değerleri 8 numaralı referansta 
verilen grafikten alınarak hesaplamalarda kullanılmıştır. 
Analitik formüle göre, tüm kenarlarında sabitlenmiş sınır 
koşulu bulunan ölçüleri 1m x 1m x 0,0014m olan panelin 
kritik burkulma yükü analitik formül yardımıyla 1753,4 
N/m olarak hesaplanmıştır. ANSYS 19.0 [9] üzerinden 
yapılan “Eigen-value” burkulma analizine göre, aynı ko-
şullar için kritik burkulma yükü 1749,2 N/m olarak elde 
edilmiştir. 

Kuvvetlendirilmiş paneller, kritik burkulma yüküne ulaş-
tıktan sonra, tam hasara uğrayana kadar bir süre daha 
yük taşıyabilmektedirler. Bu çökme yüküne nihai burkul-
ma yükü denir. Bu çalışmada incelenmiş olan kuvvetlen-
dirilmiş paneller, nihai burkulma yüklerine göre analiz 
edilmiştir.

(1)

(2)

(3)
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Nihai burkulma yükü malzemenin gerilim/gerinim grafi-
ğinin plastik bölgesinde konumlandığından dolayı, analiz 
sırasında lineer olmayan etkiler dikkate alınmalıdır. 

Doğrusalsızlık; geometrik doğrusal olmama, malzeme 
bazlı doğrusal olmama ve temas bazlı doğrusal olmama 
durumu olmak üzere 3 farklı şekilde oluşur [11]. Analiz-
ler sırasında, perçinli kuvvetlendirilmiş panel için 3 ana 
doğrusalsızlık da kullanılırken, entegre olarak üretilen 
kuvvetlendirilmiş panellerde temas tipi yapışık olduğu 
için yalnızca geometrik ve malzemesel doğrusal olmama 
durumu kullanılmıştır.

Doğrusal olmayan malzeme özellikleri, ANSYS içerisin-
de bulunan “Multilinear Isotropic Hardening” malzeme 
modeli aracılığı ile malzemeye ait gerilim-gerinim değer-
lerinin girilmesi ile eklenmiştir. Analizler sırasında Alü-
minyum 2014A-T6 kullanılmıştır. Alüminyum 2014A-T6 
malzemenin plastik bölgedeki davranışlarını belirlemek 
için, Ramberg-Osgood yaklaşımı [7] kullanılmıştır. Ram-
berg-Osgood yaklaşımı sırasında kullanılan formül ve 
malzemeye ait girdiler aşağıda belirtilmiştir. Bu girdiler 
sonucunda ulaşılan gerilim-gerinim eğrisi ise Şekil 4’te 
gösterilmiştir. 

   
  

  
      

 
 

                  (4)

σ :  Gerçek Gerilim

ε :  Gerçek Gerinim

E :  Elastisite modülü = 68000 N/mm2

σy :  Akma gerilmesi = 340 N/mm2

v : Poisson oranı = 0.33

fn  = 296 N/mm2

m  =  17 [12]

İki farklı yöntemle üretilen panellerin analizi için temelde 
aynı yöntem kullanılmasına rağmen, perçinli kuvvetlen-
dirilmiş panellerde perçin yer almasından dolayı perçinle-
rin de modellenmesi gerekmektedir. Perçinli kuvvetlendi-
rilmiş panele ait detaylar ve perçin ölçülerine ait çizimler 
Şekil 5’te gösterilmiştir. Tüm değerler mm cinsinden gös-
terilmektedir. Perçinler arası mesafe 20 mm olarak alınmış 
ve bir kuvvetlendirici için 20 adet perçin kullanılmıştır. 

Perçin sayısı fazla olduğundan, her perçini bireysel mo-
dellemek yerine nümerik işlem kolaylığı açısından perçin-
ler “Spot Weld” tanımı aracılığı ile modellenmiştir. Perçin 
kullanılarak tasarlanan ilk yapının kütlesi 3949,7 g olarak 
belirlenmiştir. Kıyaslama analizi yapmak amacıyla aynı 
ağırlıkta entegre olarak kuvvetlendirilmiş panelde Z tipi 
kuvvetlendirici kullanılarak analiz edilmiştir.

İlk olarak, perçinli modeldeki kuvvetlendiricilerle panel 
arasındaki bağlantıyı sağlayan flanşlar çıkartılarak, %9,8 
daha hafif entegre olarak kuvvetlendirilmiş temel mo-
del elde edilmiştir. Ardından yapılan çalışmada, temel 
modelin ağırlığı iki aşamada arttırılarak perçinli modelin 
ağırlığına ulaşacak şekilde önce hs değeri sabit tutulup, t 
arttırılmıştır. Daha sonra aynı şekilde iki aşamada t sabit 
tutulup, hs arttırılarak elde edilen modellerin analizleri 
yapılmıştır. Bu analizlerin amacı, hs ve t değerlerinin, ni-
hai burkulma yüküne etkisini araştırmaktır. Daha sonra 
entegre olarak kuvvetlendirilmiş panel için de I tipi kuv-
vetlendirici kullanılmış ve analiz edilmiştir. Farklı tip kuv-
vetlendiriciler ve h

s
 değeri için aynı analizler tekrarlanıp 

nihai burkulma yüküne olan etkileri araştırılmıştır.

 

Şekil 4. Al 2014A-T6 Malzemesinin Gerilim/Gerinim Grafiği (plastik 
bölge)

 

Şekil 5. Perçinli Kuvvetlendirilmiş Panel
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Doğrusal olmayan burkulma analizi sırasında uygulana-
cak olan basma kuvvetini doğrudan uygulamak yerine, 
yer değiştirme miktarı kenarlar üzerinden uygulanarak 
nihai burkulma yükü hesaplanmıştır. Bu sayede analiz so-
nucunda yapıya ait deplasman-kuvvet grafiği elde edil-
miştir ve grafikteki en yüksek kuvvet nihai burkulma yükü 
olarak kabul edilmiştir. 

3. TARTIŞMA

Literatürde bulunan hem perçinli kuvvetlendirilmiş panel 
hem de entegre olarak kuvvetlendirilmiş panel çalışma-
ları baz alınarak analiz yöntemi doğrulanmıştır. İlk olarak 
perçinli kuvvetlendirilmiş panelin ANSYS 19.0 üzerinden 
analizi yapılıp, analiz sonucunda nihai burkulma yükü 
806,3 kN olarak bulunmuştur.

Optimizasyon çalışmalarının ilk adımı olarak, perçinli mo-
deldeki kuvvetlendiricilerle panel arasındaki bağlantıyı 
sağlayan flanşlar çıkartılarak, %9,8 daha hafif, 689,5 kN 
nihai burkulma yüküne sahip entegre olarak kuvvetlen-
dirilmiş temel model elde edilmiştir. Bu model üzerinden 
hs ve t değerlerinin nihai burkulma yüküne etkisi incelen-
miştir.

 

 

Tablo 1. Sonuçlar

Şekil 6. Perçinli Kuvvetlendirilmiş Panelin Nihai Burkulma Yükü 
Anındaki Gerilim Dağılımı 

 

Şekil 7. Entegre Olarak Kuvvetlendirilmiş ve Optimize Edilmiş Panelin 
Nihai Burkulma Yükü Anındaki Gerilim Dağılımı 
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Yapılan çalışmada, temel modelin ağırlığı iki aşamada art-
tırılarak perçinli modelin ağırlığına ulaşacak şekilde önce 
hs değeri sabit tutulup, t değeri arttırılmıştır. Daha sonra 
aynı şekilde iki aşamada t değeri sabit tutulup, hs değeri 
arttırılarak elde edilen modellerin analizleri yapılmıştır. 
Aynı işlem farklı bir kuvvetlendirici ile karşılaştırmak ama-
cı ile I tipi kuvvetlendirici için tekrarlanıp sonuçları Tablo 
1’de listelenmiştir. 

Literatürde, optimum entegre olarak kuvvetlendirilmiş 
panel tasarımı için kuvvetlendirici kesit alanının (As) pa-
nel kesit alanına (Ap) oranının (As/Ap) 1,7 olması gerektiği 
belirtilmiştir (optimum tasarım oranı) [7]. Aynı zamanda t 
değerinin tp değerine oranının 2,25 olması gerektiği be-
lirtilmiştir [7]. Minimum tp değeri 1,6 mm olarak belirlen-
dikten sonra t değeri optimum model için 3,6 mm olarak 
hesaplanmıştır. 

Bu değerler kullanılarak 1,7 optimum tasarım oranını sağ-
layacak 15 adet I tipi kuvvetlendiriciye sahip bir model 
tasarlanıp analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda perçinli 
model ile aynı ağırlıkta, %18,7 daha yüksek nihai burkul-
ma yüküne sahip bir tasarım elde edilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, hs değerinin değişikliğinin t 
değerinin değişikliğinden nihai burkulma yüküne etkisi 
daha az olması göz önünde bulundurularak, aynı model-
de hs değeri azaltılıp optimum tasarım oranı 1,5’a indiril-
miştir. Bu modelin analizleri sonucunda nihai burkulma 
yükünün 1 kN azalmasıyla beraber %7,9 daha hafif bir 
yapı elde edilmiştir.

Optimum entegre olarak kuvvetlendirilmiş panel için son 
olarak hs değeri daha da azaltılarak optimum tasarım 
oranı 1,3’e indirilmiştir. Bu sayede %15,2 ağırlık azalımı 
sağlanırken, aynı zamanda kuvvetlendirici sayısı 15’ten 
19’a arttırılarak nihai burkulma yükünde %27,7 artışa sa-
hip bir model elde edilmiştir.

4. SONUÇ

• Havacılık sektöründeki temel amaçlardan biri, daha 
düşük ağırlıkla daha yüksek dayanım elde etmektir. 
Bu amaçla uçakların bazı kısımlarında, özellikle de 
basma yüküne maruz kalan kanat üst kaportalarında 
kuvvetlendirilmiş paneller kullanılmaktadır. Kuvvet-
lendirilmiş paneller, yük taşıma kapasitesini artırmak 

için verimli yapılardır. Perçinli kuvvetlendirilmiş ve 
entegre olarak kuvvetlendirilmiş paneller ana alterna-
tiflerdir. Bu çalışmada, entegre olarak kuvvetlendiril-
miş paneller ve perçinli kuvvetlendirilmiş paneller eşit 
ağırlık altında sahip oldukları nihai burkulma yükü-
ne göre ANSYS 19.0 [9] kullanılarak karşılaştırılmıştır. 
Entegre panellerin daha verimli olduğu gözlemlen-
dikten sonra entegre olarak kuvvetlendirilmiş panel 
için optimizasyon çalışması yapılmıştır. Optimizasyon 
çalışmaları sonucunda elde edilen çıkarımlar aşağıda 
belirtilmiştir.

• Çeşitli hs ve çeşitli t gibi farklı konfigürasyonlara sahip 
entegre olarak kuvvetlendirilmiş paneller karşılaştırıl-
mış ve hem t hem de hs değerindeki artışın yük taşıma 
kapasitesini artırdığı görülmüştür. Ayrıca, t üzerindeki 
artışın, nihai burkulma yükünün iyileştirilmesinde hs 
değerinden daha fazla etkiye sahip olduğu sonucuna 
varılmıştır.

• Aynı kısıtlamalar altında iki tip kuvvetlendirici karşılaş-
tırıldığında, Z tipi kuvvetlendiricinin I tipi kuvvetlen-
diriciden daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip 
olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, üretilebilirlik göz 
önünde bulundurulduğunda, optimum tasarımlarda 
kullanılmak üzere I kuvvetlendirici tipi seçilmiştir.

• Entegre olarak kuvvetlendirilmiş optimum panel tasa-
rımları için uygun t değeri, literatürde kuvvetlendirici 
kesit alanının panel kesit alanına oranına (As/Ap) göre 
belirlenir [7]. Son aşama olarak, perçinli panel ile aynı 
ağırlığa sahip entegre kuvvetlendirilmiş panellerin 
nihai burkulma yük kapasitesi, olarak kuvvetlendirici 
sayısı artırılarak ve optimum t değeri kullanılarak iyi-
leştirilmiştir.

• Sonuç olarak, baz alınan perçinli kuvvetlendirilmiş pa-
nele kıyasla entegre kuvvetlendirilmiş panel optimi-
zasyonu ile %15,2 daha hafif ve %27,7 daha fazla nihai 
burkulma yük kapasitesine sahip panel tasarlanabil-
miştir.
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Bugün, siz değerli üyelerimizin örgütlü gücüne her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın can güvenliğini or-
tadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da yol 
açmaktadır. 

Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler ışığında, mühendislik 
uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayımlama; mesleğimizi, 
meslektaşı geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları ile yine meslek alanlarımız 
üzerinde üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap, 
broşür ve benzeri yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

Bu nedenle, sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili 
kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda katkılarınızı 
bekliyoruz.
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