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1. GİRİŞ

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişme-
ler, gerçek durum ve sistemlerin benze-
timinde yüksek performansı mümkün 
kılmıştır. Bu gelişim trendi ile, komp-
leks sistem ve süreçleri kullanacak ve/
veya tasarlayacak personelin eğitim, 
hazırlık ve analizinde kullanılabilecek 
araç ve çözümler ortaya çıkmaya baş-
lamıştır.

Teknolojinin en yoğun kullanıldığı 
sektörlerin başında gelen havacılık ala-
nında, özellikle 20’nci yüzyılın ikinci 
yarısında büyük bir ivme ile sağlanan 
gelişme ve kaydedilen aşamalar, askeri 
ve sivil havacılığın, ulusal güvenlikten 
ticarete hayatın her alanında önemi-
ni artırmıştır. Dolayısıyla bu taşıtları 
tasarlayan, uçuran ve bakımını yapan 
personelin eğitimi, hayati öneme haiz 
bir konu olarak gündeme gelmiştir.

En ufak bir hatanın dahi insan hayatına 
mal olabildiği havacılık alanında ça-
lışacak personelin eğitiminin, daha az 
maliyetle daha etken ve kalıcı bir nite-
liğe sahip olabilmesi için gelişen bilgi-
sayar teknolojilerinin yoğun kullanımı 
gerekmektedir. Bu kapsamda görsel si-
mülasyon teknolojileri, uçuş eğitiminin 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
Bu çalışmada, simülasyon teknolojile-
rinin uçuş eğitiminde kullanımı ve uçuş 
simülatörlerinin ana bileşenleri tanıtıl-
maya çalışılacaktır.

2. SİMÜLASYON KAVRAMI VE 
SİMÜLATÖRLER

Simülasyon kavramı genel olarak, bir 
sistem, süreç ya da durumun taklit edil-
mesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla 
simülasyon, söz konusu sistem, süreç 

Uçuş Eğitiminde Simülatörler

ya da durumu temsil edecek bir modeli 
içerir. Bu model, temsil edilen sistemle 
ilgili, gerçek hayatta gerçekleştirilmesi 
riskli, pahalı ya da zaman gerektiren 
deneme, inceleme ve çalışmaların ger-
çekleştirilmesine olanak sağlar. Başka 
bir deyişle simülasyon, risk, maliyet ve 
zaman etkenleri açısından tasarruf edici 
bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkmak-
tadır.

Bir diğer tanıma göre simülasyon, ger-
çek bir sistemin modelinin inşa edil-
mesi vasıtasıyla, söz konusu sistemin 
çalışma ve davranış prensiplerinin an-
laşılması ve bu sistemin kullanılacağı 
taktik ve stratejilerin belirlenmesi için 
deneyler yürütülmesi sürecidir. Şekil 
1’de bu sürecin akışı gösterilmiştir [1].

Modelleme ve simülasyon, karmaşık 
bir sistemin matematik ve / veya man-
tıksal modelinin oluşturulması esasına 
dayandığı için, bilgisayar ve elektronik 
teknolojilerinin gelişimiyle paralel bir 
evrim geçirmektedir. Artan işlemci ka-
pasitesi, çok daha karmaşık sistemlerin 
daha hassas bir biçimde modellenmesi 
ve diğer modellerle etkileşimlerinin 
daha yüksek bir hassasiyetle benzetil-
mesine olanak sağlamıştır. Bu ise, mo-
delleme ve simülasyon teknolojilerinin 
geniş bir yelpazede daha yaygın olarak 
kullanılmasını sağlamıştır [2].

Günümüzde modelleme ve simülasyon 
teknolojilerinin başlıca kullanım alanla-
rı şu şekilde özetlenebilir (bkz: Şekil 2):
1. Araştırma ve geliştirme: Yeni tasa-

rım ve teknolojilerin sanal ortamda 
modellenmesi, ortam ve diğer sis-
temlerle etkileşimlerinin incelen-
mesi (örnek: sanal tasarım odaları).

2. Tasarım: Konsept tasarım, tasarım 
optimizasyonu, sanal prototipleme 
(örnek: Sistem Entegrasyon Labo-
ratuvarları).

3. Eğitim: Bir sistemi kullanacak ope-
ratör ya da ekibin kullanıma yönelik 
olarak eğitim (örnek: uçak / heli-
kopter simülatörleri).

4. Karar destek: Tedarik, süreç optimi-
zasyonu ve strateji geliştirme gibi 
süreçlerde destek olmak üzere se-
naryo ve süreç simülasyonu (örnek: 
3D sanal kum sandığı uygulamaları)

5. Eğlence: Görsel, işitsel vb teknolo-
jiler ile birlikte etkileşimli eğlence 
araç ve ortamları hazırlanması (ör-
nek: hareketli platform üzerinde 3D 
sinema salonu uygulamaları) [3].

Her ne kadar çok çeşitli amaç ve kap-
samda kullanılabilseler de, modelleme 
ve simülasyon teknolojilerinin sunduğu 
avantajlar şu şekilde genellenebilir:

1. Maliyet-etkin öğretim olanağı sun-
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Donanım kaleminde ise simülatörler 
çeşitli alt elemanlardan oluşmaktadır. 
Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Görüntü Sistemi
2. Kontrol Sistemi
3. Bilgisayar Sistemi
4. Ses Sistemi
5. İletişim Sistemi
6. Kabin
7. Eğitmen Bölümü

3.1 Görüntü Sistemi

Eğitimin yapıldığı sanal ortamın, bil-
gisayar tarafından oluşturulan görüntü-
sünün yansıtıldığı sistemdir. Ön kısmın 
görüntüsünün yanı sıra dikiz aynası, pe-
riskop, dürbün gibi diğer görsel teçhizat 
da ihtiyaca ve kapsama göre, görüntü 
sisteminin birer elemanı olabilir. 

Değişik görüntü sistemi çözümleri 
arasında LCD monitör, projeksiyon 
sistemi, sanal gerçeklik gözlüğü (VR 

HMDS – Virtual Reality Helmet Moun-
ted Display System) sayılabilir. 

3.1.1 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

VR Headset, VR HMDS olarak da ad-
landırılır. Kullanıcının 360 derecelik sa-
nal ortamın merkezinde olması dolayı-
sıyla gerçeklik hissi en üst seviyededir. 

3.1.2 Projeksiyon Sistemleri

Görüntünün yansıtıcı bir yüzey üzeri-
ne düşürülmesi esasına göre çalışırlar. 
Yüzey bir duvar ya da perde olabilir. 
Projeksiyon sistemleri, geniş görüş açı-
sı sağlama avantajları ile öne çıkmakta-
dırlar. Kavisli yüzey kullanılarak görüş 
açısı artırılabilir. 

3.1.3 LCD Monitör 

Görüntü sistemi olarak bir başka al-
ternatif LCD monitördür. LCD görün-
tü sistemleri projeksiyon sistemlerine 
nazaran daha dar görüş açısı sunmakla 
beraber, maliyet – etkinlik dengesi ara-
yan kullanıcılar için ideal tercih olarak 
değerlendirilebilirler.

3.2 Kontrol Sistemi

Kontrol sistemi, aracın sürüşü ve alt sis-
temlerinin kumanda edildiği simülatör 
bileşenidir. Direksiyon, levye, anahtar, 
düğme ve benzeri kumanda giriş organ-
ları bu bileşenin elemanlarıdır. 

Sürücü simülatörlerinde ana kontrol ele-
manı direksiyondur. Gereksinim duyu-
lan gerçeklik seviyesine göre “force-fe-
edback” vasıtasıyla uygulanan komutun 
ve yol, tekerlek şartlarının araç üzerinde 
oluşturduğu etkinin hissi verilebilir.

Direksiyona ilaveten ayrıca sair hidro-
lik kontrol, düğme, levye gibi kumanda 
sistemleri, arayüz (interface) vasıtası 
ile simülasyon bilgisayarına bağlanarak 
aracın seyri ve alt sistemlerin kumanda-
sı sağlanır.

3.3 Bilgisayar Sistemi

Görüntü sisteminde gösterilecek bil-
gisayar destekli grafiklerin üretilmesi, 
kumanda biriminden gelen analog ve/
veya dijital verilerin hesaplanması, 
uygulanan kumanda komutları ile gös-
terilen görüntünün arasındaki eşgüdü-

Şekil 3. VR Görüntü Sisteminin Kullanıldığı Bir Otomobil Simülatör Çözümü
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Şekil 5. Çeşitli Kontrol Sistemi Örnekleri

1. Ortam koşulları: Atmosfer ve mev-
sim koşulları, elektromanyetik (RF) 
ortam

2. Ortam yapısı: Arazi modeli, irtifa 
ve batimetri verileri, vektör verileri, 
bina, köprü vb. obje modelleri

3. Oyuncular: Araçlar, insan modelle-
ri, silah ve sensör sistemleri vb.

4. Davranış modelleri: Yapay zeka 
modülleri, karar alma paternleri, 
angajman kuralları (Rules of Enga-
gement; ROE), trafik modelleri vb. 
Unutulmamalıdır ki bu model ve 
paternlerin hazırlanmasında, ihtiya-
ca yönelik sadakat seviyeleri (level 
of fidelity) önem taşımaktadır. Ger-
çek bir sistem ya da durumun tüm 
değişken ve ortam şartları ile 100% 
sadakat seviyesinde modellenmesi 
mümkün olamayacağından, ihtiyaç 
– performans dengesinin gözetilme-
si gerekmektedir.

Sentetik ortamın büyüklüğü ve niteli-
ği, doğrudan simülasyon senaryosunun 
kapsamına bağlıdır. Söz gelimi bir oto-
mobil simülatöründe sentetik ortam bir 
şehir ya da semt büyüklüğünde bir alan 
ve içindeki unsurları kapsayabilirken, 
bir taktik kara harp simülasyonunda 
ülke boyutunda bir ortamın modellen-
mesi gerekebilir.

3. SİMÜLATÖR KONFİGÜRASYONU VE 
BİLEŞENLERİ
Simülatör, yazılım ve donanım olmak 
üzere iki ana bileşenden müteşekkil bir 
sistemdir. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu 
eğitimin amaç ve kapsamı, hem bir bü-
tün olarak simülatörün kendisini, hem de 
bileşenlerin konfigürasyonunu belirler. 

Simülatörlerde yazılım, hem ortam 
(arazi, şehir, pist vb) ve ortamın ele-
manlarının (bitki örtüsü, bina, araç, 
görsel efektler) hem de simülasyon 
senaryosunun oluşturulması, kayde-
dilmesi, oynatılması ve değiştirilmesi 
için kullanılır. Bu amaçlar için COTS 
(Commercial off the Shelf) yazılımlar 
kullanılabileceği gibi kapsam ve ama-
ca uygun olarak da gerekli standartları 
(IEEE 12207 gibi) sağlayan özgün çö-
zümler geliştirilebilir.

maları: Simülatör sistemleri, senar-
yo tamamen sanal ortamda gerçek-
leştirildiği için gerçek sistemlere 
nazaran çok daha düşük maliyetli 
bir eğitim imkanı sunarlar.

2. Oluşturulabilecek senaryo sayı ve 
çeşidinin sınırsız olması: Süreç ve 
sistem tamamen sanal bir ortamda 
ve matematik ve/veya mantık mo-
deline dayalı olarak oluşturulduğu 
için yapılacak deney sayısı da sınır-
sız olacaktır. 

3. Gerçek hayatta oluşturulması risk-
li ya da pahalı senaryoların istenen 
şekilde gerçekleştirilebilmesi: De-
ney yapılması ya da eğitim alınması 
gerekli, ancak gerçek hayatta oluş-
turulması çok zor, riskli ya da pahalı 
ortam ve koşullar, modelleme ve si-
mülasyon teknolojileri ile sıfıra ya-
kın risk ve düşük maliyet ile teşkil 
edilebilir.

4. Dış etkenlerden bağımsızlık: Simü-
lasyon sistemi ile yapılan deneyde 
tüm girdi ve çıktılar, kullanıcının 
kontrolündedir. Kontrol edilemeyen 
harici etken ve bozucular sistem dı-
şıdır. 

5. Kontrol edilebilirlik, ölçülebilirlik: 
Simülasyonun tüm işleyişi, kurulan 

model ya da modellere bağlıdır. Do-
layısıyla simülasyondaki tüm girdi 
ve çıktılar üzerinde, geliştiricinin 
hakimiyeti bulunmaktadır. Modüler 
bir biçimde inşa edilen simülasyon 
modeli, bu şekilde genişletilebilir, 
değiştirilebilir, yeni ihtiyaçlara göre 
uyarlanabilir. Ayrıca simülasyonun 
girdi ve çıktılarının kaydı vasıtası 
ile performans izleme, analiz, ölç-
me ve değerlendirme işlemleri hızlı, 
objektif ve karşılaştırılabilir nitelik-
te olmaktadır.

Amaç ya da kapsamından bağımsız ola-
rak simülasyon uygulamaları, bir sente-
tik ortam içerisinde çalışırlar. Bu, kimi 
simülatör sistemlerinde 3 boyutlu sanal 
gerçeklik ortamı ve bu ortamda bulunan 
aktörler / unsurları ifade ederken, bazı 
daha alt seviye simülatörlerde ise basit 
bir elektro-mekanik taklit mekanizması 
da olabilir.

2.1 Sentetik Ortam

Sentetik ortam, simülasyon senaryosu-
nun gerçekleştiği sanal dünyayı ifade 
eder. “Benzetim” işlemi, bu ortamda 
gerçekleşmektedir. 

Sentetik ortam, çok sayıda bileşenden 
oluşan bir bütündür:

Şekil 2. Çeşitli Simülasyon Sistemi Uygulamaları
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eğitiminde kullanılır. Amaç, öğrenci-
yi kokpit ortamına alıştırmak ve temel 
sistem ve cihazları tanımasını ve bun-
ların nasıl kullanılacağını öğrenmesini 
sağlamaktır.

Aviation Training Device (ATD): Te-
mel uçuş eğitimi simülatörü. Uçuş yö-
netim ve kumandasının temel usülleri-
nin eğitimi bu tip simülatörlerde verilir. 
Hedef, öğrencinin kumanda ve tepki-
lere alışması, temel uçuş melekelerini 
edinmesidir.

Basic Instrument Training Device 
(BITD): Temel aletli uçuş eğitimi. Gö-
rüş dışı koşullarda aletli uçuş usülleri-
nin eğitimi bu tip simülatörlerlerde ve-
rilir. Öğrencinin uçuş enstrümanlarını 
okuması ve yorumlaması istenir.

Flight and Navigation Procedures Trai-
ner (FNPT): Giriş seviyesi uçuş ve sey-
rüsefer eğitiminin verildiği simülatör 
tipidir. Seyrüsefer usül ve tekniklerine 
ilişkin yöntemler bu tip simülatörlerde 
denenir.

Integrated Procedures Trainer (IPT): 
Sanal kokpit, dokunmatik gösterge pa-
nelleri, tam 3 boyutlu simülatör tipi. 
Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan 
bu tip simülatörlerde kokpit gösterge-
leri, LCD ekranlarda simüle edilmiştir. 
Farklı tip uçak kokpitleri kolayca mo-
dellenebilir. Burada amaç kokpitteki 
işleyiş ve sistem yerleşimine aşinalık, 
temel prosedürlerin öğrenilmesidir.

Flight Training Device (FTD): Yüksek 
sadakat uçuş ve çevre modeli. Gerçek-

çi uçuş dinamik modellemesinin yer 
aldığı simülatördür. Uçağın uçuş ka-
rakteristikleri gerçeğine uygun şekilde 
benzetilmiştir.

Full Flight Simulator (FFS):  Uçak ti-
pine özel, yüksek sadakat uçuş modeli, 
tam sistem simülasyonudur. Uçak kok-
pitindeki tüm sistem ve cihazlar ger-
çeğine uygun şekilde yerleştirilmiştir. 
Çoğu durumda gerçek kokpit ve aksam-
ları kullanılır. Bu tip simülatörlerde ay-
rıca manevra ve ivmelenmeyi gerçekçi 
biçimde taklit etmek için hareketli plat-
formlar kullanılır. 

Full Mission Simulator (FMS): Tüm 
alt sistemlerin simüle edildiği askeri tip 
simülatörlerdir. FFS tipi simülatörlerin 
tüm özelliklerine ilaveten silah ve sen-
sör sistemleri de gerçeğine uygun şekil-
de modellenmiştir.

5. SONUÇ
Modelleme ve simülasyon teknolojileri, 
bilgisayar bilimleri alanındaki gelişme-
lere paralel olarak kullanıcı ve gelişti-
ricilere büyük olanaklar sağlamaktadır. 
Bu sayede kompleks sistemlerin tasa-
rım, planlama, prototipleme ve eğiti-
minde maliyet – etkin çözümler üretile-
bilmektedir. Simülasyon uygulamaları, 
riskli, maliyetli ya da tekrar edilmesi 
zor durum ve koşulların benzetiminde 
büyük faydalar sağlamakta; planlama ve 
eğitim operasyonlarında tekrarlanabilir-
lik, ölçülebilirlik ve takip edilebilirlik 
etkenlerini süreçlere dahil etmektedir.

Havacılık gibi güvenlik ve maliyetin 
ön planda olduğu, en ufak bir sistem, 
kullanım ya da bakım hatasının can 
kaybına neden olabildiği bir alanda 
çalışacak pilot, operatör ve teknisyen-
lerin eğitiminde, simülasyon teknolo-
jilerinin kullanımı artık lüks olmaktan 
çıkmış, zaruri hale gelmiştir. Bu sayede 
ayrıca eğitim, işletme ve bakım mali-
yetlerinin de düşürülmesi mümkün 
hale gelmiştir. Dolayısıyla bu alanda 
yapılacak araştırma, geliştirme ve ya-
tırım faaliyetlerine, havacılık sektörü-
nün gelişmesi için özel bir önem veril-
mesi gerekmektedir.
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Şekil 7. Değişik Tip Uçuş Simülatörleri

mün sağlanması ve simülasyon senaryo 
parametrelerinin kontrolü işlevleri için 
kullanılan bilgisayarlardır.

Simülatörün kapsamına göre her bir gö-
rüntü sistemi için ayrı bir grafik bilgisa-
yarı kullanılabilir. 

Bilgisayarın, ticari olarak temin edi-
lecek işlemci, bellek, grafik kartı gibi 
bileşenlerinin özellikleri, senaryonun 
uygulanacağı arazinin boyutu, dinamik 
model, grafik detay seviyesine göre, 
kullanıcı ile birlikte belirlenir.

3.4 Ses Sistemi

Simülatör kullanıcısının, gerçekçilik 
hissini tam olarak yaşaması için simü-
latör, isteğe bağlı olarak ses sistemi ile 
donatılır. Bilgisayar tarafından üreti-
len ses efektleri ile aşağıda sıralanan 
ses efektlerinin üretilmesi ve simülas-
yon senaryosu içerisinde kullanılması 
mümkündür:

- Motor ve sair makine, mekanik ak-
sam

- Konuşma, topluluk sesi
- Yağmur, fırtına, şimşek gibi atmos-

fer şartları
- Mekanik arıza, sinyalizasyon, uyarı 

ve alarm sesleri
- Patlama, hasar 

Oluşturulan ses efektleri kulaklık, 
Dolby Surround ses sistemi gibi vasıta-
larla kullanıcıya iletilir.

3.5 İletişim Sistemi

Simülatörün birimleri (kursiyer / kur-
siyerler, eğitmen, izleyici bölümü) ara-
sındaki iletişimin sağlandığı sistemdir. 
Kursiyerlerin kendi aralarındaki ve 
eğitmen bölümü ile iletimleri için “Vo-
ice Over IP” (VoIP) tabanlı bir iletişim 
altyapısı oluşturulur.

3.6 Kabin

Simülatör çözümleri, masaüstü (desk-
top) simülatörlerden, tam görev si-
mülatörlerine (full mission simulator) 
uzanan geniş bir yelpazeye uzanır. Veri-
lecek eğitimin kapsamı ve ihtiyaç duyu-
lan ayrıntı seviyesine göre masaüstü PC 

tabanlı bir simülasyon uygulamasından 
hareketli platform üzerine monteli bire-
bir ölçekli kabinli simülatörlere varan 
çözümler geliştirilebilir.

Kullanıcı envanterinde benzer kabin 
ve/veya gövdeye ait farklı tipte araç-
ların bulunması ve bu araç filosu için 
aynı simülatör altyapısının kurulması 
gerektiğinde, jenerik bir kabin tasarı-
mı oluşturularak simülatör altyapısında 
standardizasyon ve maliyet etkinliği 
sağlanabilir.

Yüksek sadakat dereceli (high fidelity) 
simülatör uygulamalarında, gerçek 
aracın tamamı ya da kokpit / sürücü 
mahalli / operatör mahalli gibi bölüm-
lerinin birebir eşdeğerleri kabin olarak 
kullanılabilir. 

Doğrusal ve açısal hareketler ile sar-
sıntı, ivmelenme, sıçrama gibi hareket 
efektlerinin verilmesi için hareket plat-
formları (motion base platform) tercih 
edilebilir. 

3.7 Eğitmen Bölümü

Bu bölüm, simülasyon senaryosunun 
oluşturulduğu, koşturulduğu, kaydedil-
diği ve öğrenci performansının izlendi-
ği kısımdır. Simülatör kabinindeki gös-
tergeler, simülasyonun o anki durumu 
ve performans parametreleri takip ve 
kayıt edilir. Ayrıca eğitim planına göre 
öğrencinin karşılaşması istenen acil du-
rum gibi senaryolar oluşturularak simü-
lasyon esnasında tatbik edilebilir. 

Eğitmen bölümü ihtiyaç ve imkanlara 
göre simülatör kabininden tamamen 

izole bir ortamda ya da aynı ortamda 
bulunabilir. Öğrenci ile iletişim kapalı 
devre telefon, VoIP iletişim sistemi ile 
sağlanabilir. Ayrıca öğrenci performan-
sının takibi için kapalı devre TV kame-
ranın monitör ve kayıt cihazı da eğit-
men bölümünün bir parçasıdır.

4. UÇUŞ EĞİTİMİNDE SİMÜLATÖRLER
Simülatör sistemleri, havacılığın her 
alanında ve her sürecinde yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Kapsamları sadece 
eğitim ile sınırlı olmayıp, geliştirme ve 
doğrulama süreçlerine de dahil olmak-
tadırlar [4].

Havacılık alanında simülatörlerin başlı-
ca kullanım alanlarını şu şekilde özetle-
mek mümkündür:

Eğitim: Pilot, mürettebat, bakım per-
soneli ve hava trafik kontrol ekibinin 
eğitiminde.

Sistem Entegrasyon Laboratuvarı: Ge-
liştirilen bir sistem ya da alt sistemin 
etkinlik analizi, prototiplenmesi, per-
formans testi gibi araştırma - geliştirme 
süreç destek aracı olarak.

Prototipleme: Ergonomi ve performans 
analizi, görev analizi, diğer unsurlarla 
etkileşim ve harekât modellemesi ama-
cıyla.

Uçuş eğitiminde kullanılan simülatör-
ler, işlev ve verilen eğitimin kapsamına 
göre sınıflandırılırlar. Bunların başlıca-
ları şunlardır:

Cockpit Procedures Trainer (CPT): 
Temel kokpit işlevleri ve süreçlerinin 

Haberleşme/
Interkom
Ünitesi

Kabin Ekipman 
ve Cihazlarını 
Görüntülüyor

3B Yol ve Arazi 
Görüntüsü

Kontrol İstasyonu 
Arayüzü

Şekil 6. Örnek Bir Simülatör Eğitmen İstasyonu


