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1. GİRİŞ 

Sabit geometriye sahip olan bir kanat profilli, farklı uçuş 
koşullarında istenilen performansı vermeyebilir. Geçmiş-
ten bugüne gerçekleştirilen çalışmalarda, uçuş verimli-
liğini arttırmak için farklı uçuş koşullarında farklı kanat 
kamburluklarına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür [1]. Bu 
sebeple kamburluk konseptleri üzerine, birçok araştırma-
geliştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara 
bakıldığında, kanat kesitinin kamburunu artırarak yük-
sek taşıma kuvveti oluşturan “flap” kumanda yüzeyleri en 
yaygın kullanılan yapılardır [1,2,3,4]. Uçuş koşullarına ve 
bu uçuş koşulunda ihtiyaç duyulan farklı kamburluklara 

göre farklı sayıda flap ve flap’lara ek olarak da, slat gibi 
yardımcı yüzeyler kullanılmaktadır. Bu kumanda yüzey-
lerinin kullanıldığı konseptlere çok elemanlı kanat profili 
konsepti denmektedir [4].

A. Değişken Kamburluk Konsepti

Günümüzde mevcut sabit kanatlı uçaklar, uçuş görev 
profillerinin yalnızca bir evresi için en iyileştirilmiş olarak 
tasarlanmaktadırlar. Örneğin bir akrobasi uçağı manevra 
kabiliyeti yüksek olarak tasarlanırken, yolcu uçağı yüksek 
seyir kabiliyetine sahip olarak tasarlanmıştır. Böyle bir ta-
sarım yaklaşımında uçağın kanat şekli, görev kabiliyetleri 
üzerindeki en belirleyici etkendir [2]. Şekil değiştirebilme 
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yeteneğine sahip olarak tasarlanan uçaklar, kanat kam-
burluklarını uçuş profillerinin her evresinde en uygun bi-
çime getirebilme potansiyeline sahiptirler. Farklı görevleri 
yerine getirebilmek için, normalde farklı tiplerde uçaklara 
gereksinim duyulurken, değişken kamburluk konseptine 
uygun üretilen kanatlar sayesinde, birden fazla görevde 
de tek tip uçak yeterli olacaktır. Farklı performans ister-
lerini bir arada bulundurabilen bir uçak tasarımından 
bahsedilmektedir. Bu isterlerin yapısal ve aerodinamik 
yönlerden geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır 
[3]. Aerodinamik performansı artırmak için kanat profili 
etrafında oluşan kaldırma kuvvetini arttırmak, sürükle-
me kuvvetini ise azaltmak gerekir. Kaldırma kuvvetini 
artırmak için kanat profili etrafındaki basınç dağılımı 
arttırılabilir, kanat profili etrafındaki sınır tabaka kalınlığı 
düşürülebilir veya türbülanslı sınır tabaka firar kenarına 
taşınabilir. Bunların yanı sıra hücum açısını arttırmak, ka-
nat profillerinde farklı kamburluklar kullanmak ve yüksek 
kaldırma aygıtları kullanmak da aerodinamik performan-
sı artırabilir [7]. Taşıma yüzeylerinin aerodinamik verimli-
liklerinin birincil göstergesi olan taşıma/sürükleme oranı-
nın her uçuş için en iyi hale getirilmesi istenir.  Bu nedenle 
değişken kamburluk konsepti üzerine zamana bağlı ve 
zamandan bağımsız olmak üzere çalışmalar yapılmış ve 
hâlâ devam eden çalışmalar yapılmaktadır. 

1) Zamana Bağlı Çalışmalar

Son yıllarda yayınlanan makaleler ve çalışmalar incelen-
diğinde zamana bağlı çalışmaların farklı yönlerde ele 
alındığı görülmektedir. Geleneksel kanat yapılarının ye-
rine yeni konseptler geliştirilmeye başlanmış olup, farklı 
konseptler de incelenmektedir. Gerçekleştirilen bu çalış-
malara örnek vermek gerekirse Monner ile Campanile ve 
Anders´ın kamburluk değişikliği üzerine yaptığı çalışma-
ları incelenebilir [5]. Günümüzde bu yönde artan çalışma-
ların genelinde, yapısal alanda yapılması gereken zorlu 
çalışmaların varlığı görülmektedir.  

Zamana bağlı, değişken kanat biçimli hava taşıtları 
(“Morphing wing air vehicles”), uçuş sırasında kanat yü-
zeylerinin belirgin olarak değiştiği yapılardır. Değişken 
kanatlı bir yapıyla tırmanma, alçalma gibi diğer uçuş du-
rumlarında da etkin verim alınabilir [7]. Konvansiyonel 
kontrol yüzeylerinin olmadığı bir kanatta, aerodinamik 
sürükleme azalır, bunun yanı sıra üretim ve bakım kolay-
laşır [2]. Zamana bağlı değişken kamburluk konsepti şu 
hedeflere ulaşmak için kullanılabilir [7]:

• Uçağın taşıma kuvvetinin sürükleme kuvvetine ora-
nının arttırılması: Bu oranın artması uçağın önceden 
taşıyabildiği yük ile daha fazla menzile sahip olmasını 
sağlar ve kısa menzile gideceğinde daha fazla yük taşı-
yabilecektir. 

• Daha az yakıtla daha uzun süre havada kalma özelliği-
nin hava araçlarına kazandırılması: Farklı uçuş koşulla-
rına geçilirken daha az yakıt tüketilecek ve bunun so-
nucunda bir görev için kullanılan yakıt masrafı azalmış 
olacaktır.

• Hava aracına görev esnekliği kazandırılması: Zamana 
bağlı değişken kamburluk konsepti ile, yüksek irtifa 
bir keşif uçağı görevini gerçekleştirirken, alçak irtifa 
bir avcı uçağına dönüşebilir. Böylece manevra kabili-
yeti de arttırılmış olur. 

• Mekanik olarak flap mekanizmaların ortadan kaldı-
rılması: Flap uçaklarda iniş sırasında kullanılan, etkin 
yüzeylerdir. Fakat, uçuşun çoğu bölümünde kullanıl-
mamaktadırlar. Bu sebeple kontrol yüzeylerinde kul-
lanılan karmaşık flap mekanizmaları yerine değişken 
kamburluklu bir yapı kullanılması ile fazla ağırlıklı olan 
bu mekanizmadan kurtulmuş olunur.

• Aerodinamik gürültünün azaltılması: Flap’lerin iniş 
esnasında açılması ve hareket yüzeyi kumanda meka-
nizmalarının arasından geçen hava sonucunda bir gü-
rültü meydana gelir. Bu gürültü flap mekanizmasının 
kanat içerisine gömülen bir mekanizma geliştirilmesi 
ile ortadan kaldırılır. 

• Kontrol yüzeyi kumanda mekanizmalarının aktif kont-
rol mekanizmalarıyla değiştirilmesi, dolayısıyla uçak 
tasarımlarının basitleştirilmesi. Böylece manevra kabi-
liyeti de arttırılmış olur. 

2) Zamandan Bağımsız Çalışmalar

Zamandan bağımsız çalışmalar ise flap kumanda kontrol 
yüzeyleri kullanılarak değişkenliğin sağlandığı kanat pro-
filleri üzerine yapılan çalışmalardır. Zamandan bağımsız 
çalışmalar çok uzun yıllara dayanmaktadır. Günümüzde 
zamana bağlı gerçekleştirilen deneysel çalışmaların sayısı 
artıyor olsa da, zamandan bağımsız çalışmalar da devam 
etmektedir. Üretilen uçaklarda zamandan bağımsız çalış-
malar baskınlık göstermektedir.  

Zamandan bağımsız çalışmaların temelini oluşturan 
flap’ler, uçakların genellikle kanat firar kenarında bulunan, 
kanat kamburluğunu artırarak taşıma kuvvetini ve de sü-
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rüklemeyi artıran kumanda yüzeyleridir. Flap’ler uçuşun, 
iniş ve kalkış gibi düşük sürat gerektiren ve yüksek taşı-
ma kuvvetine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılırlar 
[6]. Flap ile kanata entegre mekanizması arasında farklı 
ölçülerde boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar sayesin-
de, aşağı yöndeki hava akışının belirli bir kısmı üst yüzeye 
doğru hareket eder ve böylece basınç dağılımını azalmış 
olur. Kanat ile flap arasında bulunan boşluk, bir araç yardı-
mı ile kapatılırsa, daha soğuk ve nemli bir havada uçuşlar 
sırasında buz tarafından bloke edilebilir. Her iki durum da 
operasyonel bir sorun olarak özel dikkat gerektirir. 

Sade (düz) flap, flap türleri arasında en basitidir. Kanadın 
arka kenarına menteşe mekanizması yardımı ile yerleşti-
rilir. Aşağı ve yukarı yönde belli açılarda hareket edebil-
mektedir. Sade flap kullanımı aerodinamik performans 
açısından değerlendirilecek olursa, kamburluğu arttıra-
rak taşıma kuvveti oluşumunu arttırır ve belli bir oranda 
sürükleme kuvvetini de arttırır. Taşıma kuvvetinde olu-
şan artış; kalkış, tırmanış gibi aktiviteler sırasında fazlası 
ile gerekli olacak bir durumdur. Ayrıca sade flap çeşidi, 
maliyet açısından en uygun olan flap çeşididir. Bu flap 
çeşidinde bükülme açısı 15 derece ile 60 derece arasında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir kanat üzerindeki düz 
bir flap’in 60 derecelik sapmasında kaldırma kuvvetindeki 
artış yaklaşık olarak 0,9’dur. Daha düşük hızlarda bu sap-
ma açısı verildiğinde, taşıma katsayısı (“CL”) değerindeki 
artış daha büyük olacaktır [6]. 

Literatürde bulunan çalışmalar incelendiğinde, değişken 
kamburluk konsepti üzerine ses hızının hemen altında 
ve hemen üstündeki hızların gözlendiği hız aralığında 
(transonik), diğer hızlara oranla daha az çalışma yapıldı-
ğı görülmüştür. Transonik hız aralığı, üzerinde çalışılması 
gereken zor bir hız aralığıdır. Günümüze kadar yapılan 
çalışmaların geneli incelendiğinde, değişken kamburluk 
konsepti adına, ses altı ve ses üstü hızlarda gerçekleştiril-
miş olan çalışmaların transonik hızlara göre çok daha faz-
la sayıda olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmada 
hız aralığı, transonik hız olarak belirlenmiştir ve farklı flap 
açılarında, farklı hücum açısı değerlerinde analizler yapa-
rak kanat profili üzerinde oluşan aerodinamik değişiklik-
ler gözlemlenmiştir. Kamburluk değişimi için sade flap 
kullanılmıştır. Bu hedef doğrultusunda, farklı kamburluk 
değişim kuralları çalışılarak olası avantaj ve dezavantajları 
belirlenmiştir. Farklı hızlarda ve açılarda, farklı kamburluk-
lara sahip kanat profilleri için analizler yapılarak sonuçları 

incelenmiş ve veri havuzu oluşturulmuştur. Bunlara ek 
olarak, oluşturulan bu veri havuzundaki veriler kullanıla-
rak bir yapay sinir ağı modeli eğitilmiş ve eğitilen yapay 
sinir ağları kullanılarak en iyileme sonucunda en verimli 
kamburluklara karar verilmiştir.

2. YÖNTEMLER

Çalışma için belirlenen kanat profilleri Ulusal Havacılık 
Danışma Komitesi (NACA) tarafından geliştirilen 6A seri-
sindendir. NACA 6 serisi kanat profilleri, 1940'ların başın-
da geliştirilmeye başlanmış kanat profilleridir. Uçak hızları 
arttıkça, bu serinin ince kanatlarına daha fazla gereksinim 
duyulmuştur [9]. NACA 6A serisi kanat profilleri, NACA 6 
serisi bölümlerin özelliği olan arka kenar uçlarını ortadan 
kaldırmak için tasarlanmıştır. Yüzde 30, 40 ve yüzde 50 ve-
ter minimum basınç pozisyonuna sahip ve kalınlık oranları 
yüzde 6 ile yüzde 15 arasında değiştiği bilinmektedir [9].

Araştırmalar sonunda, bu çalışmada kullanmak için 
ANSYS analiz programının Fluent modülü uygun görül-
müştür. Öncelikle program adına araştırmalar yapılmıştır. 
Seçilen bu programın kullanılabilmesi için gerçekleştiril-
miş olan çalışmalar araştırılmıştır. Farklı hızlarda ve farklı 
sınır koşullarında, değişik mesh programları ve ANSYS 
programı içerisinde oluşturulan ağ (“mesh”) yardımı ile 
yapılan analizler incelenmiştir. Bu incelemeler sonucun-
da bir kanat profili üzerinde yapılmış sade ve çok eleman-
lı birden fazla analiz ile karşılaşılmıştır. Çalışmanın amacı 
kapsamında transonik hızlarda veya transonik hız sınırına 
yakın hızlarda gerçekleştirilmiş olan kanat profilleri üze-
rinde durulmuştur. 

Şekil 1. Çalışmanın Yol Haritası
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Bu bölümde aerodinamik açıdan incelenen ve optimizas-
yonu gerçekleştirilen kanat profilleri üzerine uygulanan 
yöntemlerden bahsedilecektir. Çalışmanın yol haritası Şe-
kil 1’de gösterilmiştir.

2.1 Doğrulama Çalışmaları
Doğrulama için NASA tarafından 1986 yılında yayınlanan 
deney verileri kullanılarak flapli doğrulama yapılmaya 
başlandı. NASA’nın yayınladığı bu makalede, kanat pro-
filinin veter uzunluğu 0,5 metre, flap veter uzunluğu 0,25 
veter (c), sade flap kanat veter uzunluğunun %75’inde 
olacak şekilde yerleştirilmiş ve 0,50 ile 0,80 Mach sayısı 
aralıklarında, farklı hücum açılarında, farklı Reynold (Re) 
sayılarında deneyler yapılmıştır [10]. Yapılan deneyler 
sonucunda değişen hücum açılarının, flap açısının ve 
Mach sayısının etkileri incelenmiştir. Proje kapsamında 
çalışılacak olan hızlar transonik hızlar olduğu için NACA 
64A010 profili için 0,80 Mach hızda yapılan deney sonuç-
ları dikkate alınmıştır. Raporda 0,80 Mach hızda farklı flap 
açılarında ve farklı hücum açılarında deney sonuçları bu-
lunmaktadır. Doğrulama için 0,80 Mach sayısındaki NACA 
64A010 kanat profilinin, 8 derece flap açısı ve 4 derece 
hücum açısındaki deney sonuçları baz alınmıştır.

İlk olarak NACA 64A010 kanat profilinin 8 derece flap açı-
lı geometrisi oluşturulmuştur. SolidWorks programı ile 
oluşturulan geometri, parasolid olarak kaydedilip ANSYS 
programına atıldı. SolidWorks programı yardımı ile oluş-
turulan geometri Şekil 2‘de gösterilmiştir. Daha sonra ge-
ometri üzerine kontrol hacmi çizildi. Bu kontrol hacminin 
boyutu; 

• 10 veter uzunluğu kadar giriş uzunluğu,

• 20 veter uzunluğu kadar çıkış uzunluğu, 

• 10 veter uzunluğu kadar dikey mesafe uzunlukları çizi-
lerek oluşturuldu. 

Genel ağ yapısı Şekil 3’te görüldüğü gibidir. Kanat profili 
etrafındaki ağ yapısı da Şekil 4’te gösterildiği gibidir. Flap 
yapısının varlığı ve değişen flap açıları nedeni ile yapısal 
olmayan bir ağ yapısı kullanılmıştır. 

Ağ atılırken sınır koşulları oluşturulmuştur. Yönetim denk-
lemlerinin sayısal çözümü, sınır koşullarının uygun şekil-
de uygulanmasını gerektirir [14]. Bu projede sınır koşulu 
olarak duvar (“wall”) ve uzak basınç alanı (“pressure-farfi-
eld”) sınır koşulları kullanılmıştır. Kanat profilleri üzerine 
duvar sınır koşulları uygulanmıştır. Akıların hesaplanması 
mutlak hızlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak sınır ko-
şulları duvar yüzeyine bağıl hızlar kullanılarak uygulanır. 
Bu nedenle, mutlak hızlar bağıl hızlara dönüştürülür.

Sınır koşuları belirlendikten sonra oluşturulan ağda, ağ 
kalitesi kontrol edilmiştir. Ağ kalitelerini gösteren bu ara-
lıklar Tablo 1’de gösterilmiştir [13]. NACA64A010 kanat 
profili üzerine uygulanan mesh kalitelerine bakıldığında, 
“Min. Ortogonal Quality” değeri 0,58469 ve “Max. Skew-
ness” değeri 0,68412 olduğu görülmektedir. Bu değerlerin 
de ağ için “iyi” kaliteyi temsil ettiği Tablo 1’de görülmek-
tedir. “Max. AR” değerine bakıldığında ise 25,824 olduğu 

 
 Şekil 2. NACA 64A010 Kanat Profilinin Solid Works’de Çizilen, 8 

Derecelik Flap Açısına Sahip Geometri Çizimi

Kabul edilemez Kötü Kabul Edilebilir İyi Çok İyi Mükemmel

Skewness 0,98-1,00 0,95-0,97 0,80-0,94 0,50-0,80 0,25-0,50 0-0,25

Orthogonal Quality 0-0,001 0,001-0,14 0,15-0,20 0,20-0,69 0,70-0,95 0,95-1,00

Tablo 1. “Skewness Orthogonal Quality” Ağ Metrikleri Spektrumu

 
Şekil 4. NACA64A010 Kanat Profili Çevresinde Oluşan Ağ Dağılımı

 Şekil 3. NACA64A010 Kanat Profili Ağ Dağılımı
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Tablo 1’de görülmektedir. NACA64A010 kanat profili üze-
rinde kaç ağ olduğuna bakıldığında ise 72 bin ağ elema-
nı olduğu görülmektedir. Ağ ve analiz için ANSYS 2020 
programının öğrenci versiyonu indirilmiş ve çalışmalar 
orada gerçekleştirilmiştir. Programın öğrenci sürümü 500 
bin ağ elemanına kadar izin vermekte, fakat doğrulama 
için daha az sayıda ağ elemanı yeterli olmuştur. 

NACA 64A010 kanat profili verileri, deney verilerinden 
elde edildiği için analiz adımları daha önce üzerinde ça-
lışılan farklı kanat profili ve literatür araştırması sonucu 
oluşan değerlere göre gerçekleştirilmiştir. 

Model olarak Spalart- Allmaras modeli seçilmiştir. Spalart-
Allmaras modeli momentum, süreklilik ve enerji denk-
lemlerini birlikte kullanır ve türbülans modelini tek bir ta-
şıma denklemine indirger, böylece türbülanslı viskositeyi 
hesaplamak için kullanılan bir modeldir. Spalart-Allmaras 
modeli, duvara bağlı akışları içeren havacılık ve uzay uy-
gulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve olumsuz ba-
sınç gradyanlarına maruz kalan sınır katmanları için iyi so-
nuçlar verdiği gösterilmiştir [14]. Diğer modellerin aksine 
türbülanslı kinetik enerji taşınım denklemini kesinlikli bir 
şekilde çözebilir. Tek denklemli olduğu için yüksek hücre 
sayısına sahip analizler söz konusu olduğunda da tercih 
edilebilecek ekonomik bir modeldir. Doğrulama kapsa-
mında da Spalart-Allmaras modeli tercih edilmiştir. Spa-
lart-Allmaras modeli kullanılırken de viskozitenin etkisini 
en aza düşürülmesine özen gösterilmiştir. Bu nedenle 
türbülanslı viskozite oranı bire düşürülmüştür. 

Kullanılan HAD çözücü, iki sayısal yöntemden birini seç-
me seçeneği sunmuştur:

• Basınç tabanlı (“Pressure-based”) çözücü

• Yoğunluk tabanlı (“Density-based”) çözücü

Basınç tabanlı yaklaşım, düşük hızlı sıkıştırılamaz akışlar 
için geliştirilmiştir, yoğunluk tabanlı yaklaşım ise, yüksek 
hızlı sıkıştırılabilir akışlar için geliştirilmiştir [12]. Ancak 
geliştirilen son yazılımlarla birlikte, her iki yöntem de 
amaçlarının ötesinde çok çeşitli akış koşullarının çözümü 
için genişletilmiştir ve yeniden düzenlenmiştir. Bu yön-
temlerde hız alanı momentum denklemlerinden elde 
edilir, yöntemler arasındaki fark ise yoğunluk tabanlı yak-
laşımda basınç alanı durum denkleminden (“equation of 
state”) elde edilirken, yoğunluk alanını elde etmek için 
süreklilik denklemi kullanılır. Basınç tabanlı yaklaşımda 
basınç alanı, süreklilik ve momentum denklemlerinin 
manipüle edilmesiyle elde edilen basınç veya basınç dü-

zeltme denklemi çözülerek çıkarılır [14]. Tüm bunlar göz 
önüne alınarak ve araştırmalar yapılarak analizde basınç 
tabanlı çözücü kullanılmaya karar verilmiştir.

Basınca dayalı bir çözücü, “projeksiyon yöntemi” adı ve-
rilen genel bir yöntem sınıfına ait bir algoritma kullanır. 
Projeksiyon yönteminde, hız alanının kütle korunumu, bir 
basınç denklemi çözülerek elde edilir. Bu basınç denkle-
mi süreklilik ve momentum denklemlerinden elde edilir. 

Basınç tabanlı çözücü, yönetim denklemlerinin sırayla çö-
züldüğü (yani birbirinden ayrılan) bir çözüm algoritması 
kullanır. Yönetim denklemleri doğrusal olmadığından ve 
birleştiğinden, birleşik bir sayısal çözüm elde etmek için 
çözelti döngüsü tekrarlamalı olarak gerçekleştirilmelidir 
[14]. Bu tekrarlamada her bir denklem çözülürken diğer 
denklemler ayrıştırılır. 

Tüm araştırmalar sonucunda doğrulama analizinde ger-
çekleştirilen adımlar Tablo 2’deki gibidir.

Sonuçlar ortalama 140 iterasyonla yakınlaştığı görülmüş-
tür. Doğrulama analizi ve deney dataları [10] sonucu Şekil 
5’te gösterildiği gibi karşılaştırılmıştır.

Tablo 2. Analiz için ANSYS Fluent’de Kullanılan Adımlar

Kullanılan Model Spalart-Allmaras

Kullanılan Çözücü Basıç Tabanlı

Kullanılan Akışkan Hava

Akışkan Yoğunluğu İdeal-gaz

Akışkan Viskozitesi Sutherland

Kullanılan sınır koşulları
Kanat profili= duvar
Kontrol yüzeyleri = basınç 
alanı

Türbilans Viskozite Oranı 1

Referans Uzunluk/Alan Değeri 0,5

 
 Şekil 1 - NACA64A010 Kanat Profilinin Spalart-Allmaras Model ile Çözülmesi 

ve Sonucunun Deney Verisi ile Karşılaştırılması 
 

Şekil 5. NACA64A010 Kanat Profilinin Spalart-Allmaras Model ile 
Çözülmesi ve Sonucunun Deney Verisi ile Karşılaştırılması



57

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2021  www.mmo.org.tr  

2.2 Analiz 

Doğrulama adımlarını bitirdikten sonra projede üzerinde 
çalışılması istenen kanat profillerine geçildi. Üzerinde ça-
lışılması istenen bu kanat profilleri, NACA 64A206, NACA 
64A207, NACA 64A306 ve NACA 64A307’dir. Bu kanat 
profilleri, aşağıdaki adımlar izlenerek ve doğrulama için 
kullanılan NACA 64A010 geometrisinin veter uzunluğu 
baz alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamın-
da analizlerin belirli hız aralığında, belirli hücum açıların-
da ve belirli flap açılarında gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Bu aralıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:

• Analiz yapılacak hız aralığı: 0,75-0,90 Mach arası,

• Analiz yapılacak hücum açısı: -2 derece ile 8 derece 
arası,

• Ve yapılan araştırmalara göre belirlenen analiz yapıla-
cak flap açıları: 0, 5, 10, 15 ve 20 derecelerde olması 
kararlaştırılmıştır.

Her bir kanat profili analizi 5 farklı flap açısında, Mach 
sayısının değerleri 0,5 Mach aralıklar ile olacak şekilde 4 
farklı Mach sayısında ve hücum açıları 1’er derece arttırı-
larak 11 farklı hücum açısında gerçekleştirilmiştir. Analiz 
adımları şu şekilde gerçekleşmiştir:

2.2.1 Geometrinin oluşturulması

Günümüzde kanat profilleri verilerini oluşturan farklı 
programlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de GNa-
caLt programıdır. GNacaLt programı Version 4.5, French 
1998 David Lednicer TraCFoil programının düzenlenmesi 
sonucu ortaya çıkmıştır. Program NACA profil dosyalarını 
4 basamaklı, 5 basamaklı ve 6 serisi kanat profillerinin ko-
ordinatlarının oluşmasını ve kaydedilmesini sağlamakta-
dır. Ulusal Havacılık Danışma Komitesi (NACA) tarafından 
geliştirilen bu aerodinamik profilleri FileName.dat şeklin-
de kaydeder. Kullanılan kanat profillerinin koordinatları, 
GNacaLt programından elde edilmiştir[15].

Daha sonra elde edilen bu kanat profili verileri Solid-
Works programında çizilmiştir. Çizilen tüm kanat profille-
rinin veter uzunluğu 0,5 metredir. Proje isterlerinden biri 
de flap’in kanat profili veter uzunluğunun %75’ine yer-
leştirilmesidir. Doğrulaması yapılan NACA 64A010 kanat 
profilinde de flap kanadın %75’ine yerleştirilmiştir. Tüm 
ölçüler aynı olduğundan kontrol hacmi ölçüleri de doğ-
rulamadaki ile aynı alınmıştır.

2.2.2 Ağ yapısının (“grid”) oluşturulması

NACA 64A010 kanat profili üzerinde oluşan ağ koşulları-
nın aynısı, üzerinde çalışılan 4 kanat profili için de uygu-
lanmıştır. Farklı flap açıları ile birlikte, 20 farklı geometri 
üzerinde aynı ağ adımları uygulanmıştır. Ağ kaliteleri her 
bir geometri için farklılık göstermesine karşın, birbirlerine 
yakın kalitede ağ yapılarının oluşturulduğu söylenebilir. 
Ağ yapıları oluşturulduktan sonra Tablo 1’de verilen de-
ğerler doğrultusunda ağ kalitesi kontrol edilmiştir. Maksi-
mum en boy oranı (AR) değeri tüm ağ yapılarında 25-30 
arasında değişecek şekilde çıkmıştır.

2.2.3 Seri analizin gerçekleştirilmesi

Her kanat için farklı flap açısı, atak açısı ve Mach sayısı için 
akış analizi yapılacaktır. Seri analiz yöntemi tercih edilebi-
lecek kadar çok analiz olduğuna karar verildi. Seri analiz 
yönteminde kullanım için, gelen akış, sıcaklık, gösterge 
basıncı, X ve Y bileşenlerinin Mach sayısı, sınır koşulu için 
sabit değerler tanımlamak yerine değişken parametreler 
tanımlandı. Akış hızının X bileşeni, saldırı açısının kosinüs 
değeri ile saldırı açısının sinüs değeri senkronize edilerek 
bir değişken olarak tanımlanır. Bu yöntemle, ağlar aynı 
kalıp, havanın geliş açısının değişmesi sağlandı. Böylece, 
analiz esnasında ağ yapılarında bir bozulma meydana 
gelmedi.

Daha sonra, seri analizi başlatmak için atak açısı, saldırı 
açısı, basınç, sıcaklık ve Mach sayısı akıcı bölümünde giriş 
parametresi olarak tanımlandı. HAD sonuçları bölümün-
de, çıkış kuvveti olarak normal kuvvet, eksenel kuvvet, 
eğim momenti ve menteşe moment ifadeleri tanımlandı. 
Bu kuvvetler aşağıda verilen denklemler kullanılarak he-
deflenen çıktılara ulaşıldı. 

   
 

 
   

  
                         

   
 

 
   

  
                         

    
 
   

   
                       

 

             (1)

 

                  (2)

 

                    (3)

Cddalga değeri, sürükleme katsayısının, incelenen hızda 
hesaplanan sürükleme katsayısı değerinden, şok dalga-
sının meydana gelmediği hızdaki sürükleme katsayısı de-
ğerinin çıkarılmasıyla elde edilir. 
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Seri analiz yapılırken, değişken parametreler yukarıda 
belirtildiği gibi tek tek belirlenmelidir. Seri analiz işlemi, 
kullanıcının müdahalesi olmadan analizi yapabildiği gibi, 
yüzlerce analizi de yapabilen güzel bir seçenektir. ANSYS 
Fluent programında seri analiz için tanımlanan paramet-
reler Şekil 6’da gösterildiği gibidir.

Seri analiz, her bir kanat profilinin bir flap açısı için başla-
tılmıştır. Her seri analizin sonucunda 44 çözüme varılmış-
tır. Bu süreç, dört kanat profili ve bu kanat profillerinin be-
şer farklı flap açısında tekrarlanmıştır. Analiz çalışmasının 
sonucunda 880 farklı analiz çıktısı alınmıştır. Her bir kanat 
profilinden, 220 analiz sonuçlu birer veri havuzu oluştu-
rulmuştur. Bu veriler tablolar haline getirilmiş ve yapay 
sinir ağları ile eğitilmek için hazırlanmıştır.

2.3 Yapay Sinir Ağı

Çok fazla analiz yapıldığında ve fazla sonuç elde edildi-
ğinde, en iyi değerleri bulmak zor bir iştir. Bu işlemi daha 
kolay hale getirmek için fonksiyon yaklaşımı yapılabilir. 
Bu işlem için sinir ağı oluşturulur, ardından optimizasyon 
yapılarak en iyi sonuçlar elde edilebilir. Bu aşamada ya-
pay sinir ağlarının kullanımı söz konusu olacaktır.

Biyolojik sinir ağlarının sinir hücrelerine sahip olması gibi, 
yapay sinir ağları da yapay sinir hücrelerine sahiptir. Yapay 
sinir hücreleri mühendislik biliminde proses elemanları 
olarak adlandırılmaktadır. Yapay sinir ağlarının temel ele-
manları yapay sinir hücreleri yani nöronlardır. Bu nöronlar, 
aralarında bağlantılar oluşturularak, katmanlar halinde 
gruplanarak, tıpkı biyolojik sinir hücreleri gibi yapay sinir 

ağları oluştururlar. Bir yapay sinir ağında üç tür katman 
bulunur; girdi katmanı, ara/gizli katman ve çıktı katmanı. 

Girdi katmanı, dışarıdan girdilerin alındığı nöronları içe-
ren katmandır. Girdiler üzerinde bir değişiklik yapılmaz, 
sadece bir sonraki katmana iletim gerçekleşir.

Çıktı katmanı, çıktıları dış ortama, başka bir hücreye, ye-
niden kendisine veya bir ağa gönderen nöronları içeren 
katmandır. Girdi ve çıktı katmanları bir katmandan oluşur. 
Bu katmanlar arasında birden fazla gizli katman buluna-
bilir.

Gizli katmanların nöron sayısı fazladır ve bu nöronlar ağ 
içindeki farklı katmanların nöronları ile bağlantılıdırlar 
[16].

Bir sinir ağı modeli oluşturabilmek için nöronların bağ-
lanış şekli, işlemci elemanların kullandıkları toplama ve 
aktivasyon fonksiyonları, öğrenme metodu, öğrenme 
kuralı ve algoritması belirlenmeli ve ağdan yapmasını 
istediğiniz uygulamaya göre model tasarlanmalıdır. Mo-
delin başarısı, modelin doğru tasarlanabilmesine bağlıdır. 
Tasarımcının, ağın yapısına ve işleyişine ilişkin bazı karar-
lar vermesi gerekir; katman sayısı ve katmanlardaki nö-
ron sayısı, işlemci elemanların kullandığı fonksiyonların 
karakteristik özellikleri, öğrenme algoritması ve paramet-
releri, eğitim ve test seti. Bu özellikler doğru bir şekilde 
belirlenemezse kararlı ve istikrarlı sonuçlar alınamaz. 

Yapılacak olan işlemlerde oluşturulacak ağ tipleri için 
farklı sınıflandırmalar yapılabilir.

• Öğrenme metotlarına göre; danışmanlı öğrenme me-
todu, danışmansız öğrenme metodu, takviyeli öğren-
me metodu, karma öğrenme metodu.

• Öğrenme zamanına göre; yapay sinir ağları; statik öğ-
renme, dinamik öğrenme.

• Yapılarına göre; ileri beslemeli ağlar ve geri beslemeli 
ağlar.

• Kullanım amaçlarına göre; tahmin/öngörü yapma, 
fonksiyon yaklaştırma, desen sınıflandırma, veri ilişki-
lendirme, veri kümeleme, veri filtreleme, optimizas-
yon, kontrol. 

Proje kapsamında ileri beslemeli geri yayılımlı bir ağ tipi 
belirlenmiştir. İleri beslemeli bir ağ, bir dizi katmandan 
oluşur. İlk katman, ağ girişini alır. Ağ çıktısı, çıktı katmanı 

 

 
Şekil 6. ANSYS Fluent Programında Gerçekleştirilen Seri Analiz 
Parametrelerinin Oluşturulması
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olarak adlandırılan son katman tarafından verilir. Diğer 
katmanlar gizli katmanlar olarak adlandırılır. Her bir gizli 
katman, bir transfer işlevi ile bir sonraki katmana bağlanır. 
Çıktıyı üretmeden önce, çıktı katmanında bir transfer işle-
vi de kullanılabilir [11]. Transfer fonksiyonunun bağımsız 
parametreleri, biyolojik nöral sistemlerde olduğu gibi nö-
ronlar tarafından taşınan veriler olarak düşünülebilir. Bir 
katmana giren veriler doğrusal olarak ağırlıklandırılır ve 
bu katmandaki nöron sayısına göre birleştirilir [11]. 

Öğrenme algoritması açısından incelenecek olursa da-
nışmanlı öğrenme söz konusudur. Çünkü projede girdiler 
için analizler sonucunda elde edilen çıktılar da ağa verile-
cektir. Öğrenme zamanına göre bakılırsa ağdaki ağırlıklar 
her seferinde değişmekte ve daha iyi sonuç üretmeye ça-
lışmaktadır, bu sebeple dinamik öğrenme söz konusudur.

Katman seçimi ve nöron sayısı ağın karmaşıklığını belir-
ler. Çok sayıda katman kullanımı ilk bakışta güzel gibi gö-
rünse de iyi değildir. Katmanların sayısı ve katmanlarda-
ki nöronların sayısı arttıkça, yapay sinir ağının işleme ve 
öğrenme yeteneği artar, ancak yakınsama süresi de artar, 
ağın genelleme yeteneği azalır ve ağın ezberlenmesine 
neden olur. Böylece verilerin öğrenilmesi yeterli boyutta 
gerçekleşmez. Genel olarak, iki veya üç katmanlı bir ağ 
yapısı iyi sonuçlar verir.

Bu durumda, en uygun katman sayısının ve nöron sayı-
sının belirlenmesi, gerçekleştirilen işleme bağlıdır. Birkaç 
kez test yapılır, nöron sayısı istenen performansa ulaşana 
kadar arttırılır, böylece katman sayısı ve nöron sayısı belir-
lenebilir. Gerçekleştirilen bu çalışmada kanat profillerinin 
yapay sinir ağları oluşturulurken 4 katmanlı yapılar kulla-

nılmıştır. Bu katmanlarda bulunan nöron sayıları sırası ile 
şu şekildedir:

• NACA 64A206 kanat profilinin giriş katmanında 10, 
ilk gizli katmanında 10 ve ikinci gizli katmanında 8 
nöron kullanılmıştır.

• NACA 64A207 kanat profilinin giriş katmanında 14, 
ilk gizli katmanında 14 ve ikinci gizli katmanında 14 
nöron kullanılmıştır.

• NACA 64A306 kanat profilinin giriş katmanında 12, 
ilk gizli katmanında 12 ve ikinci gizli katmanında 12 
nöron kullanılmıştır.

• NACA 64A307 kanat profilinin giriş katmanında 10, 
ilk gizli katmanında 8 ve ikinci gizli katmanında 8 nö-
ron kullanılmıştır.

Yapay sinir ağının eğitilmesinde kullanılan diğer para-
metreler Tablo 3’te gösterilmiştir.

Regresyon incelemesi yapılırken mükemmel uyum için 
veriler, ağ çıktılarının hedeflere eşit olduğu 45 derece-
lik bir çizgi boyunca düşmelidir. Her veri 0,93 veya daha 
yüksek R değerlerine sahipse, sonuç veri kümeleri için 
oldukça iyidir. Yapılan regresyon analizleri sonucunda R 
değerlerinin 0,99 civarında olduğu görülmüştür. Regres-
yon incelemesinin yanı sıra ortalama karesel hatanın da 
oldukça düşük olması istenir.  

Eğitimlerden sonra elde edilen sonuçların kabul edilebilir 
olduğu görülmüştür. Optimizasyon aşamasında kullanım 
için elde edilen sonuçlar ".mat" formatında kaydedilir ve 
yapılan tüm bu işlemler NACA 64A207, NACA 64A306 ve 
NACA 64A307 kanat profilleri için tekrarlanır.

2.4 Optimizasyon 
Optimizasyon, belirlenen kısıtlamalar dahilinde bir prob-

 
 Şekil 7. Basit Bir Yapay Sinir Ağı Diyagramı

Tablo 3. Yapay Sinir Ağı Parametrileri

Parametreler Değerler

Öğrenme Oranı 0,001

Maksimum Hata 6000

Maksimum İtarasyon Sayısı 10000

Hedef 0

Minimum Gradyan 1,00E-07
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lemde aranan çözüme yönelik olarak ulaşılan en uygun 
durumdur. Matematik bilim dalında ise bir fonksiyonun 
maksimize veya minimize edilmesi işlemi olarak bilin-
mektedir. Optimizasyon işlemi sayesinde problemlerin 
çözüm süreci kısalmaktadır ve bu nedenle optimizasyon 
problemlerinin olduğu birçok sektörde optimizasyon iş-
lemleri uygulanmaktadır.

Proje kapsamında dört farklı kanat profili için analizler 
yapıldıktan sonra ulaşılan taşıma katsayısı, sürükleme 
katsayısı, yunuslama momenti katsayısı ve menteşe mo-
menti katsayısı değerleri çıkış parametreleri olarak; flap 
açısı, hücum açısı ve Mach sayısı ise giriş parametreleri 
olarak ayarlandı ve yapay sinir ağları oluşturularak eği-
tildi. Eğitilen bu ağların regresyon sonuçları incelendi ve 
1’e en yakınlık gösteren ağlar tercih edildi. Bu ağlar daha 
sonra optimizasyonda kullanılmak üzere kaydedildi. Bu 
çalışmada, optimizasyon ile belirli kısıtlamalar dahilinde 
maksimum L/D (kaldırma katsayısının sürükleme kat-
sayısına oranı) değerinin bulunması hedeflenmektedir. 
Taşımanın yüksek ve sürüklemenin az olması uçaklar-
da istenen bir durumdur ve optimizasyon ile bu oranın 
maksimumu bulunabilir.  Bunu gerçekleştirmek için bir 
optimizasyon kodu geliştirilmiştir. Bu kod içerisinde 
daha önce kaydedilen ağ çağrılarak veri tabanı oluşturu-
cu olarak kullanılmıştır. 

Ulaşmak istenilen maksimum değerin yer aldığı hedef 
fonksiyonu tanımlanmıştır. Maksimum sürükleme katsa-
yısı ve minimum taşıma katsayısı gibi kısıtlar verilmiştir. 
Girdi parametreleri için alt ve üst limit vektörleri tanım-
lanmıştır. Bu limitler;

• Üst limit; Flap açısı 20 derece, hücum açısı 8 derece ve 
Mach sayısı 0,9,

• Alt limit; flap açışı 0 derece, hücum açısı 0 derece ve 
Mach sayısı 0,75 olarak verilmiştir.

 Oluşturulan kod çalıştırıldığında ulaşmak istenilen mak-
simum L/D değeri ve bu maksimum değeri sağlayan girdi 
parametrelerini, yani flap açısı, hücum açısı ve Mach sa-
yısını bulmaktadır. Yine kod içerisinde bulunan optimum 
girdi parametrelerinin ağ içerisinde tekrar simülasyon 
yapması istenerek optimum durumlara karşılık gelen ta-
şıma katsayısı, sürükleme katsayısı, yunuslama momenti 
katsayısı ve menteşe momenti katsayısı değerleri öğrenil-
miştir.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA

NACA64A206, NACA64A207, NACA64A306 ve NA-
CA64A307 kanat profillerine bu profilin veter uzunluğu-
nun ¾’ünden itibaren uygulanan sade flap konsepti ile 
transonik hızlarda yapılan akış analizleri sonucu elde edi-
len taşıma, sürükleme, yunuslama ve menteşe momenti 
katsayısı sonuçları eğitilmiş, oluşturulan yapay sinir ağları 
kullanılarak maksimum L/D oranın elde edilmesine yöne-
lik optimizasyon yapılmıştır. Optimizasyon sonuncunda 
ulaşılan optimum L/D değerleri, bu optimum L/D oranını 
sağlayan girdi parametreleri ve bu koşullardaki taşıma, 
sürükleme, yunuslama momenti ve menteşe momenti 
katsayıları Tablo 4’ te gösterilmektedir.

Optimizasyon sonuçları incelendiğinde %75 sade 
flap konseptinin NACA64A206, NACA64A207 ve NA-
CA64A306 kanat kesitleri için oldukça yüksek performans 
artışı sağlamıştır. Yüksek performans sağlamak için küçük 
flap sapma açıları yeterli olmaktadır. Optimum hücum 
açıları 0,85°-1,5° aralığındadır. Optimum Mach sayısının 
genellikle 0,75 olduğu görülmüştür. En yüksek optimum 
L/D oranını NACA64A307 kanat profili sağlamıştır. En dü-
şük optimum L/D oranını ise NACA64A306 kanat profili 
sağlamaktadır. En yüksek optimum taşıma katsayısı NA-
CA64A206 kanat profilinde gözlemlenmektedir. En düşük 
optimum sürükleme katsayısı NACA64A307 kanat profi-
linde gözlemlenmektedir. En düşük optimum yunuslama 
momenti katsayısı NACA64A207 kanat profilinde göz-
lemlenmektedir. Mutlak en düşük optimum menteşe mo-
menti katsayısı NACA64A206 kanat profilinde gözlemlen-
mektedir. Bir hava aracı tasarımı yaparken NACA64A206, 
NACA64A207, NACA64A306 ve NACA64A307 kanat pro-
filleri arasından bir tercih yapmak gerekirse, isterlere göre 
Tablo 4 göz önünde bulundurularak bir seçim yapılabilir. 

NACA 64A206 64A207 64A306 64A307

Optimum Flap Açısı 1,864 0,761 1,157 1,1358

Optimum Hücum Açısı 0,9709 1,489 1,098 0,8615

Optimum Mach Sayısı 0,75 0,75 075 0,75

Cl 0,85 0,5275 0,6312 0,7548

Cd 0,0138 0008 00121 0,0111

Cm 0,0924 0,0584 0,0853 0,1051

Chm -0,0365 -0,2097 -0,2113 -0,2429

Maksimum L/D 61,78 64,89 52,15 68,18

Tablo 4.Optimizasyon Sonuçları
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Tablo 4’te gösterilen optimum durumlar, her bir kanat 
profili için eğitilen yalnızca bir ağa ait verilerdir. Çalışma 
süresince onlarca ağ eğitilmiş ve optimizasyon işlemi ya-
pılmıştır. Optimum durumu sağlayan girdi parametreleri 
kullanılarak kanat profilleri üzerinde tekrar akış analizleri 
gerçekleştirilmiş ve optimum L/D ile akış analizleri sonu-
cunda ulaşılan L/D oranları arasındaki yüzde hata değer-
leri bulunmuştur. Tabloda gösterilen veriler, yüzde hata 
oranlarının minimum elde edildiği verilerdir. Optimizas-
yon esnasında girdi parametrelerinin alt sınır veya üst 

sınır değerleri değiştirilerek de farklı optimum sonuçlara 
ulaşılabilmektedir. 

Orijinal kanat profilleri ve optimum durumdaki kanat 
profilleri arasındaki basınç katsayısı dağılımları karşılaştır-
maları Şekil 8, 9, 10 ve 11’de gösterilmiştir. Şekiller, taşıma 
katsayısındaki artışı açıklamaktadır.

 
 Şekil 8. NACA64A206 Temel Kanat Profili ve Optimum Kanat Profili 

Basınç Katsayısı Karşılaştırması

 
 Şekil 9. NACA64A 207 Temel Kanat Profili ve Optimum Kanat Profili 

Basınç Katsayısı Karşılaştırması

Şekil 11. NACA64A307 Temel Kanat Profili ve Optimum Kanat Profili 
Basınç Katsayısı Karşılaştırması

 
 

Şekil 10. NACA64A306 Temel Kanat Profili ve Optimum Kanat Profili 
Basınç Katsayısı Karşılaştırması
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SEMBOLLER VE KISALTMALAR
Semboller Açıklamalar 

AR “Aspect ratio”

c Kanat profili veter uzunluğu

Cd Sürükleme katsayısı

Cddalga Dalga sonucu oluşan sürükleme kuvveti 
katsayısı

CL Taşıma katsayısı

Cm Kanat profili moment katsayısı

Chm Menteşe moment katsayısı

L/D Taşıma katsayısının sürükleme katsayısına 
oranı

Kısaltmalar Açıklamalar 

HAD Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
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