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 1.TASARIM AÇIKLAMASI 

   Demirkanat Helikopter projesinde şartnamede belirtilen görev profili odaklı bir tasarım yapılması 

planlanmıştır. Bu doğrultuda dört yolcu ve bir pilot taşıma kapasitesine sahip hafif sınıf helikopter 

modelleri araştırılmış ve uygun bulunan Bell 206 modeli üzerinden tasarımın geliştirilmesi 

amaçlanmıştır.  

  Tasarım 6000 ft asgari askı tavanı (HOGE) rezerv yakıt olmadan 500 km menzil, asgari 2 saat 30 

dakika havada kalış isterlerine göre gerçekleştirilmiştir. Tasarımı yapılan helikopterde üretim kolaylığı, 

hafiflik ve maliyet ön planda tutulmuştur. Operasyon ve tedarik maliyetlerinin düşmesi tasarlanan 

helikopteri pazarda daha rekabetçi bir ürün haline getirecektir. Örnek alınan helikopterden farklı olarak 

konvansiyonel kuyruk rotoru değiştirilmiş ve fenestron kuyruk rotoruna geçilmiştir. Bu sayede pal 

uçlarındaki hava girdaplarının meydana getirdiği sürükleme kuvveti azaltılmış ve kuyruk rotorundan 

kaynaklanan güvenlik riskleri giderilmiştir. Konvansiyonel kuyruk rotorlarında daha az güç kaybı 

olmasına rağmen güvenliğin sağlanmasına öncelik verilerek fenestron tercihi yapılmıştır. Ana rotorda 

ise menteşeli sistemler yerine yataksız (bearingless) rotor kullanılmıştır. Bu rotor tipinin üretim 

maliyetleri fazla olmasına rağmen parça sayısının daha az olması ve yorulma dayanımının kompozit 

malzeme kullanımından dolayı yüksek olması sebebiyle bakım masrafları azalmakta ve uçuşa 

elverişlilik artmaktadır. Hafif sınıf helikopterler genellikle seyir uçuşu gerçekleştirmekte ve daha yüksek 

hızlara gereksinim duymaktadır. Bu nedenle yapılan tasarımda bu gereksinim ön planda tutularak seyir 

uçuşu hızının yüksek olması amaçlanmıştır. Ayrıca askı tavanı isterleri bu sınıftaki helikopterlerden 

daha yüksektir. Bu sebeple askı performansını iyileştirecek çözümler üzerinde durulmuştur. Her iki 

durum nedeniyle motor seçiminde örnek alınan helikoptere göre daha yüksek itki sağlayacak seçenekler 

değerlendirilmiştir. Yolcu güvenliğini sağlayabilmek için otorotasyon ön planda tutulmuş ve 

helikopterin tercih edilebilirliğinin artması hedeflenmiştir. 

 Yapılan çalışmalarda örnek alınan helikopterden daha yüksek bir otorotasyon kabiliyeti sağlanmıştır. 

Tasarım çalışmaları sonucunda 295 km/h hıza ulaşan, 4 saat 5 dakika ek yakıt ikmali olmadan havada 

kalabilen, 638 km azami menzile sahip bir tasarım gerçekleştirilmiştir. 

 

1.2 HAFİF SINIF HELİKOPTER KARŞILAŞTIRMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 Helikopter Karşılaştırmaları 
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1.3 GEREKSİNİM MATRİSİ 

 

1.4 TASARIMIN ÖZGÜN YÖNLERİ 

Acil Suya İniş Sistemi: 

  Helikopterimizde yapılan özgünlük çalışmalarında, helikopterlerin bazı durumlarda acil suya inmesi 

gerekebileceği düşünülmüş ve bunun için bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır. Helikopterimizin iniş 

takımlarının yanlarından açılabilecek bir hava yastık sistemi geliştirilmeye çalışılmıştır. İlk olarak bu 

sistemin yağmur veya basınç sensörleriyle açılması düşünülmüş fakat bu şekilde otomatik bir sistem 

kullanmanın değişken hava koşulları, helikopterin havada yaptığı manevralar ve başka birçok sebepten 

dolayı tehlikeli olacağı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple sistemin aktif edilme görevi pilota bırakılmıştır. 

Pilot suya iniş sırasında bir buton ile bu sistemi aktif edebilecektir. Butona basıldıktan sonra kızakların 

Tasarıma Yön Veren 

Parametreler 

 

Gereksinimler 

Yapısal Ağırlık Yarışma görev gereksinimlerini sağlayacak biçimde 

tasarlanabilecek minimum ağırlık hedeflenmiştir. 

Aerodinamik Özellikler İsterleri karşılayabilecek hızda ve irtifada bir tasarım yapılmıştır. 

Bunun karşılanabilmesi için sürükleme kuvvetlerinin minimize 

edilmesi, taşıma kuvvetlerinin ise arttırılması amaçlanmıştır. 

Performans 

İsterleri 

Menzil Görev profili isterleri dahilinde herhangi bir yakıt ilavesi 

yapılmadan 500 km yol kat etmesi amaçlanmıştır. 

Süre 

 

Şartname gereğinde belirtilen süreç içerisinde görev profilinin 

tamamlanması hedeflenmiştir. 

Askı Tavanı 6000 ft’den daha yükseğe çıkan bir helikopter tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. 

Yüksek Hız Görev profilinin tamamlanabilmesi adına yüksek hız eniyilemesi 

gerçekleştirilmiştir. 

Yük Taşıma Kapasitesi 

 

İsterler dahilinde hedef noktasına 400 kg ağırlığındaki yolcuların 

başarılı bir şekilde indirilmesi gerekmektedir. Buna göre; güç ve 

yakıt hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. 

Üretilebilirlik Tasarlanılan helikopter kolay ulaşılabilir, piyasada rekabetçi bir 

biçimde ve üretilebilirlik sınırlamalarını kapsaması gerekmektedir. 

Kararlılık Helikopterin uçuş esnasında stabilite ve kararlılık açısından uygun 

bir davranış sergilemesi gerekmektedir. Kararlılık ve stabilite 

kontrolü yapılmış, ağırlık merkezi konumlandırılması ve 

boyutlandırılması bu duruma göre gerçekleştirilmiştir. 

Manevra Kabiliyeti Helikopter görev isterleri dahilinde çoğunlukla düz uçuş 

gerçekleştirdiğinden manevra kabiliyetinin çok yüksek olması 

gerekmemektedir. 

Titreşim Helikopter üzerinde transmisyon kaynaklı titreşimlerin 

sönümlenmesi için uygun dişliler seçilmiş aynı zamanda ana rotor 

üzerindeki titreşimlerin sönümlenmesi amaçlanmıştır. 

Gürültü CS-36 sertifikasyonu uyarınca gürültü seviyesinin minimize 

edilmesi hedeflenmiştir, buna uygun tasarım kararları verilmiştir. 
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içinde bulunan tüplere bir elektrik sinyali gönderilir. Burada çok küçük bir kıvılcım oluşur ve bunun 

oluşturduğu ısı sonucunda NaN3 çözülür. Açığa çıkan nitrojen, hava yastığını şişirir.   

 

    Bu kimyasal reaksiyonun ana maddesi "sodyum azotür(NaN3)"dür. Normal şartlarda durağan olan bu 

molekül ısıtılınca anında ayrışır ve ortaya az miktarda nitrojen gazı çıkar. Ancak bu ayrışmadan sonra 

ortaya sodyum (Na) çıkar ve bu element çok reaktiftir. Bu tehlikeyi önlemek için hava yastığı üreticileri 

kimyasal reaksiyonda sodyum ile birleşebilecek bir gaz kullanır, bu gaz ise "potasyum nitrat (KNO3)"tır. 

Tasarımı yapılan helikopterde bu durum göz önüne alınarak acil iniş takımı sistemi kullanımı 

amaçlanmaktadır. 

2.ALT SİSTEMLER 

2.1. ALT SİSTEMLERİN YERLEŞİMİ 

 

 

ALT SİSTEMLERİN YERLEŞİMİ VE HACİM TAHSİSİ 

Şekil 1-2 Alt Sistemlerin Yerleşimi 

Tablo 2 Alt Sistemlerin Konumlandırılması ve Hacim Tahsisi  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum_azot%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Potasyum_nitrat
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2.2. İTKİ SİSTEMİ  

   Motor gücü irtifa arttıkça yoğunluğun düşmesi sebebiyle azalmaktadır. Bu düşüşün tespiti için 

katalogdaki irtifa-güç grafiği gerekmektedir. Seçilen motorun kataloğuna ulaşılamadığından dolayı gaz 

türbinli motorların irtifaya göre verdiği gücün elde edildiği aşağıda da yer alan ampirik bağıntı 

kullanılmıştır [17]. Bu bağıntı güç-irtifa eğrisi bilinen Allison C-250 motora uygulanmış ve elde edilen 

sonuçların tutarlı olduğu görülmüştür. Bağıntıdaki kritik parametre gücün düşmeye başladığı irtifa 

değeridir ve diğer motorlarla karşılaştırma sonucu 4000 ft olarak alınmıştır. 

   Motor güç gereksinimi hesaplamalarında ilk olarak momentum teorisi kullanılarak her irtifada gerekli 

gücü veren hesaplama aracı geliştirilmiştir. Bu 

yolla tasarım üzerinde yapılan değişikliklerin 

etkilerinin kolaylıkla gözlemlenmesi 

hedeflenmiştir. Şartnamede belirtilen nokta 

performans hedeflerini sağlayan motor güç 

gereksinimleri bu hesaplama aracı ile elde 

ettiğimiz tablo üzerinden okunmuştur. Ayrıca 

motor boyutlandırmasında (rubber engine sizing) 

önemli bir parametre olan gerekli itkiyi 

hesaplayabilmek için helikopterin ağırlık 

kestirimi gerçekleştirilmiş ve bu ağırlığı 

karşılayabilecek itki gereksinimi göz önünde 

bulundurulmuştur[8].  Şartnamede hedeflenen 

isterlerin başında 6000ft olan HOGE değeri gelmektedir. ISA +20’de 6000 ft HOGE değeri için gerekli 

gücün 265 kW olduğu hesaplanmıştır. Bu doğrultuda seçimi gerçekleştirilen Pratt Whitney 206-B aynı 

irtifada 279 kW güç verdiği oluşturulan motor gücü-irtifa grafiğinden okunmuştur. Bu hesaplamalar 

sonucunda bu motorun isterleri sağladığı tespit edilmiştir. Tercih edilen motorun alt limite yakın 

olmasının sebebi maliyetleri ve yakıt tüketimini daha da azaltarak daha rekabetçi bir tasarım yoluna 

gidilmesidir. Tasarımın geliştirilme aşamasında farklı motor alternatifleri düşünülmüştür. Örnek alınan 

helikopterde kullanılması ve yaygın olarak kullanılan bir motor olması sebebiyle Rolls&Royce Allison 

Model 250 üzerinde durulmuş ancak gerekli irtifayı sağlayacak güç değerine ulaşılamadığı tespit 

edilmiştir. Yerlilik faktörü göz önünde bulundurularak TEI-TS1400 motoru düşünülmüş ancak hafif 

sınıf bir helikopterde ağırlık ve yakıt tüketimi göz önünde bulundurulduğunda uygun olmayacağı 

görülmüştür. Kıyaslamada TS-1400 için bulunamayan özellikler bu motorun özelliklerine çok yakın 

olan LHTEC-CTS800 motorundan alınmıştır. Seçilen motorun özellikleri ve diğer alternatiflerle yapılan 

kıyaslama aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

𝑃

𝑃𝑠𝑙
= 1   ℎ ≤ ℎ𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 

(
𝜎

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘
)

0,765

 ℎ𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 < ℎ ≤ 11000𝑚 

1.331𝜎

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘0.765
  ℎ > 11000𝑚 

 

 

Özellik - Model PW 206 B RR Allison 250 TEI TS-1400

 Max. Güç Kalkış(kW) 331 235 1166

Max Güç Sürekli (kW) 290 235 -

Açısal Hız (RPM) 6134 6016 23000

SFC (kg/kW.h) 0,333 0,424 0,279

Ağırlık (kg) 119 79 -

Genişlik (m) 0,52 0,46 -

Yükseklik (m) 0,73 0,6 0,729

Uzunluk (m) 1,04 0,99 0,864

                   Şekil 3 Motor Gücü İrtifa Tablosu 

Tablo 3 Motor Özellikleri Karşılaştırılması 
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2.3. GÖVDE YAPILARI 

   Helikopter gövdesi, uçuş anında ve ani manevra durumunda özellikle plastik deformasyona 

uğramadan gerekli ağırlığı taşıyabilmek zorundadır. Bu nedenle gövde yapısının seçimi önem arz 

etmektedir. 

   Monokok yapı gövdede az kiriş bulundurur ve yekpare üretildiğinden gövde sacının yapıyı sarması 

zor olmaktadır. Aynı zamanda uçuş için stabil ağırlığın temini de güçleşmektedir. Yarı monokok yapıda 

ise daha fazla parça ve takviye kullanılmakta bu sebeple de karmaşıklık artmaktadır. Ancak imalat 

yönteminde yapısal elemanların ayrı olarak imal edilip birleştirilmesinden dolayı yükler çeşitli 

elemanlara dağıtılarak servis ömrü uzamaktadır.  

   Yarı monokok yapıda takviyeler longerondan daha küçük ve hafiftir. Biraz rijitliği olmasına rağmen 

birinci görevi gövde kaplamasına şekil vermek ve bağlantı yeri oluşturmaktır. Mukavim ve ağır 

longeronlar, balkhedler ve kaburgaları tutar. Bütün bunlar birleşerek rijit bir gövde yapısı 

oluşturmaktadır. Takviyeler ve longeronlar çekme ve basınca karşı çalışarak gövdeyi eğilmeye ve diğer 

darbelere karşı korumaktadırlar. Sözü edilen bu yapısal elemanlar yalnız başlarına gövdeye mukavemet 

vermezler. Bunlar birbirlerine perçin, cıvata somun veya saç vidası ile bağlandıklarından verilen 

mukavemeti arttırmaktadırlar. 

   Bu kıyaslama neticesinde daha yaygın kullanımı olan yarı monokok gövde yapıları tercih edilmiştir. 

Helikopterimizin gövde görünüşleri, sürüklemenin mümkün olduğu kadar düşürülmeye çalışılması 

nedeni ile akıma uygun şekiller verilmesi ana amacımız olmuştur. 

2.4 ANA ROTOR 

   Helikopterlerde menteşeli, menteşesiz, yataksız, 

rijit ve yarı rijit rotor tipleri kullanılmaktadır. Bu 

rotor tipleri arasında kıyaslama çalışması yapılmış 

ve yataksız rotor kullanımına karar verilmiştir. 

Yataksız rotorlarda mekanik menteşeler ve 

yataklar kaldırılmıştır ve yerine esnek kirişler 

kullanılmıştır. Bunlara esneç adı verilir. Esneçler 

kendiliğinden eğilir ve burulurlar. Pilot tarafından 

verilen bildirimler esneç tork tüp mekanizması ile 

palaya ulaşır. Tork tüpler sadece kontrol yüklerini 

taşırlar. Yataksız rotorlarda sadece kontrol yükünü 

taşıyacak bir yatak kullanılır. Metal rotor kafası da yerini kompozit rotor kafasına bırakmıştır. Bu da 

rotorların en önemli sorunlarından olan yorulmayı önlemektedir. Ayrıca malzeme olarak s-glass epoxy 

kullanımı ile flaplama hareketinin absorbe edilmesi sağlanmaktadır. Böylece ara parça olan 

damper(elastomeric bearing) kalkmaktadır. Üretim maliyetleri yüksek olsa da menteşe ve az parçaya 

sahip olması bakım masraflarını azaltmaktadır. Yataksız rotorlar en gelişmiş rotor sistemidir ve yapılan 

tasarımda tercih edilmiştir. 

               Şekil 4 Yataksız Rotor [30] 
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2.5 KUYRUK ROTORU 

   Tek rotorlu helikopterlerde uçuş 

esnasındaki torku dengeleme şartı 

kuyruk rotorlarını zorunlu kılmaktadır. 

Kuyruk rotorları rüzgârla etkileşimi ve 

yer etkisi nedeniyle karmaşık 

aerodinamik ortamlarda çalışmaktadır. 

Darbeli yükler altında çalıştıklarından 

dolayı yüksek gürültü ve titreşim 

kaynağı olarak nitelendirilirler. 

Kuyruk rotoru olarak kullanılmakta 

olan iki tip sistem bulunmaktadır. 

Bunlar konvansiyonel kuyruk rotorları 

ve fenestrondur. Fenestron palleri 

koruyan bir muhafaza (ring guard) 

bulundurmaktadır. Bu muhafaza 

sayesinde pal uçlarında oluşan 

girdaplar engellenmektedir. Bu sayede 

sürüklenme kuvveti azalır. Kuyruk rotorları çalışma esnasında yakınındaki cisimler ve kendisi için 

tehlike oluşturmaktadır. Tehlikeyi azaltmak ve güvenilirliği artırmak amacıyla fenestron tipi kuyruk 

rotoru kullanılmaktadır. Özellikle yere yakın uçuşlarda sağladığı emniyet ve düz uçuş için daha az güç 

gereksinimi önemli avantajlarındandır. Çapları konvansiyonel kuyruk rotorlarına göre daha küçüktür. 

Rotor çapları küçüldükçe harcanan enerji ve güç değerlerinin artması dezavantajlarındandır. Fenestron 

kuyruk rotorunda kullanılan pal sayısı arttıkça hissedilen gürültü etkisi artmakta fakat pal başına düşen 

frekans nedenli hissedilebilir gürültü değeri azalmaktadır. Yapısında rotorun etrafını kapsayan bir kılıf 

bulunduğu için ve aynı zamanda daha küçük pallere sahip olduğundan kuyruk ucu hızı azalmaktadır. 

Bu nedenle gürültü açısından CS-36 sertifikasyonuna uyum için önem arz etmektedir. Konvansiyonel 

kuyruk rotoru ise maliyetleri daha az olması ve aynı zamanda güç kayıpları daha az olduğundan tercih 

                  Şekil 5 Ana Rotor Konfigürasyonu 

                   Şekil 6  Kuyruk Rotoru Konfigürasyonu 
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edilmektedir. Fakat hafif sınıf genel maksat helikopterlerinde güvenlik ön planda olduğundan ve 

avantajlarından dolayı fenestron tipi kuyruk rotoru seçimi yapılmıştır.  

  Tasarımı yapılan helikopterde pal yüklemesinin belirli değerlerin üzerine çıkmaması ve pal verimini 

(figure of merit) artırmak amaçlanmıştır. Ayrıca uçuş dengesini sağlayabilmek amacıyla gerekli güç 

hesabı yapılmıştır. Bunun sonucunda kuyruk rotoru boyutlandırması için pal yüklemesi hesaplanmış 

fenestron kuyruk çapı 1 metre ve kullanılacak pal sayısı 12 olarak belirlenmiştir. Yapılan boyutsal 

hesaplamaların aynı tip helikopterlerle karşılaştırması yapıldığında tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. 

2.6 YAKIT SİSTEMİ   

   Yakıt sistemi; bir yakıt deposu, yakıt miktar göstergeleri, bir kapatma vanası, yakıt filtresi, motora 

giden bir yakıt hattı ve yakıt pompaları içermektedir. Yakıt tanklarını gövdeye, mümkün olduğunca 

ağırlık merkezine yakın monte edilmişlerdir. Bu şekilde, yakıt yandıkça ağırlık merkezi üzerinde ihmal 

edilebilir bir etki oluşturacaktır. 

  Yakıt deposunun altına yerleştirilen bir tahliye vanası, 

pilotun depoda birikmiş olabilecek suyu ve tortuyu 

tahliye etmesini sağlayabilmektedir. 

  Bir yakıt deliği, depoda vakum oluşmasını 

engellemekte ve bir taşma tahliyesi, yakıtın depoyu 

yırtmadan genleşmesine olanak vermektedir.  

 Yakıt sistemi, hem bir elektrikli pompa hem de mekanik 

bir motor tahrikli pompa içermektedir. Elektrikli pompa, 

motor pompasına giden pozitif yakıt basıncını korumak 

için kullanılmakta ve ayrıca mekanik pompa arızası 

durumunda yedek görevi görmektedir. Elektrikli pompa, 

kokpitteki bir düğmeyle kontrol edilebilmektedir. 

Yakıt sisteminin ana bileşenleri yakıt deposu, pompa, 

filtre ve enjektör/karbüratördür. Genellikle havacılıkta 

kullanılan JP-4 JP-5 yakıtları tercih edilmiştir. 

 H145 Helikopterinden örnek alınarak; kabin tabanının altına yerleştirilmiş, darbeye dayanıklı kauçuk 

balonlardan yapılmış yakıt deposuna sahiptir. Yakıt deposu sol tarafta, yolcu kapısının arkasına 

bulunmaktadır. 

2.7 İNİŞ TAKIMI 

  Helikopterlerde kızaklı ve tekerlekli olmak üzere iki tip iniş takımı kullanılmaktadır. Kızaklı iniş 

takımları bakım gerektirmez ve daha hafiftir. Ancak ileri uçuşta sürükleme kuvvetini arttırmakta ve hızı 

etkilemektedir. Tekerlekli iniş takımları ise açılıp kapanabilir özelliği sayesinde ileri uçuşta daha az 

sürükleme kuvveti oluşturmaktadır. Diğer taraftan tekerlekli iniş takımlarının ağırlığı yüksek ve yakıt 

tüketimi bakımından dezavantajlıdır. Tasarımda istenen hız isterleri sağlanmış, kızaklı iniş takımının 

oluşturacağı parazitik sürüklemenin etkileri azalmıştır. Diğer avantajları da düşünüldüğünde kızaklı iniş 

takımları tercih edilmiştir. Aşağıda tasarlanan iniş takımının temel boyutlandırılması verilmiştir. 

        Şekil 7 Yakıt Sistemi Örnek Gösterimi[33] 
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2.8 KONTROL SİSTEMLERİ VE KARARLILIK 

  Uçuş kontrol sistemleri helikopter alt sistemleri arasında en önemli sistemlerden biridir. Helikopterin 

uçuş kontrol yüzeylerinden, ilgili kokpit kontrollerinden ve bir helikopterin uçuşta yönünü kontrol 

etmek için gerekli işletim mekanizmalarından oluşur. Helikopterin aerodinamik uçuş hareketleri de bu 

alt sistem sayesinde kontrol edilir. 

  Demirkanat helikopterinde uçuş kontrol sistemi olarak fly by light kontrol sistemi kullanılacaktır. Bu 

kontrol sistemi fiber optik kablolar kullanarak giriş komut sinyallerini eyleyicilere gönderir. Bilgisayar 

birimi, bu kablolar aracılığı ile helikopterin yüzeylerinin hareketi için veri sağlar. Avantajlarından 

birkaçı ise geniş bant genişliği vardır ve hafifliği sayesinde daha az bakım gerektirir. Bakır kablo 

kullanılan fly by wire sistemlerine göre daha güvenilir olması ve elektromanyetik darbelere karşı daha 

dirençli olması bilgisi karar verme aşamasında önemli rol oynamıştır. Optik fiberin kaybı 0.3dB/km'dir, 

bakır kablonun kaybı 5dB/km’dir. Bu sistem yüksek güvenirliğe sahip olduğu için daha az maliyetlidir. 

Fly by light konseptini özetleyecek olursak uygun güç çeviriciler kullanılarak monokromatik ışık 

sinyalleri biçiminde, pilotun joy stick’inden mekanik eyleyicilere mekanik hareketlerin iletilmesi için 

fiber optik kablolar kullanılır. Bu uçuş kontrol sisteminin yedeği olarak da bir mekanik kontrol sistemi 

de kullanılacaktır. Mekanik kontrol sistemine sahip olduğu için helikopterin 3 adet kontrol girişi vardır. 

Bunlar kollektif levye, çevrimsel (döngüsel) kol ve anti tork pedallardır. Kollektif levye yukarı doğru 

çekildiğinde swash plate mekanizması yukarıya doğru çıkar ve pallerin hücum açısı arttığı için taşıma 

kuvveti de artar. Pilotun hemen önünde çevrimsel kol bulunmaktadır, sağa sola öne arkaya giden bu kol 

pilot ne tarafa doğru ittirirse swash plate deki tilt açısı değişir ve 90 derece faz farkıyla hücum açıları 

verilerek kuvvetin yönü değişir. Pilot antitork pedallarına bastığında kuyruk rotorunun kollektif açısı 

değişir ve kontrol sağlanır.  

   Helikopterlerde statik kararlılık 3 farklı durumda değerlendirilir. Aynı zamanda kararlılık pilot 

müdahalesi olmadan belirlenen uçuş rejimini sürdürme anlamına gelmektedir. Helikopterler yalpalama 

açısında ve havada askı durumunda olduğu koşullarda nötr durumdadır. Bu helikopterin belirli bir uçuş 

irtifasını korumadığı anlamına gelmektedir. Bu uçuş durumuna karşılık gelen bozulmalarda uçuş 

parametreleri değişerek uçuş durumunda tedirginlikler yaratacaktır. Bu bozulmalar irtifayı 

değiştirmeyecektir. Eğer uçuş durumunda herhangi bir bozulma meydana gelmezse helikopterin sapma 

oranı ve dikey hıza göre tutarlı olduğu gözlemlenir. Genel olarak helikoptere burun yukarı veya burun 

aşağı konumda iken etki eden kuvvetin sonucu helikopter tekrar aynı konuma gelebilirse boylamasına 

kararlı olduğu gözlemlenir.  

                                Şekil 8  İniş Takımı ve Boyutlandırması 
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   Dinamik kararlılık durumunda ise helikopterin dönme eğiliminin zamanla açıklanmasıdır. Bu 

durumda denge durumu bozulan helikopterin yapılan etki sonrasında oluşacak tepki kuvvetinin zamana 

bağlı incelenmesi helikopterin dinamik kararlılığını nitelendirmektedir. 

   Kararlılık durumu 3 eksende incelenmektedir. Bu üç eksen sırasıyla uzunluk yatay ve dikey eksendir. 

Bu üç eksenin birleştiği bölgede ağırlık merkezi konumlanır ve bu parametre tasarımda önemli rol 

oynamaktadır. 

   Arzu edilen uçuş nitelikleri için kontrol hareketlerine verilen yanıtlarda bazı sınırlar bulunmaktadır. 

Örneğin, kontrol hareketinin tepkisi küçükse, pilot helikopteri çok yavaş bulacaktır. Eğer tepki çok 

büyükse, aşırı duyarlılıktan şikâyet edilecektir. Çünkü çok küçük kasıtsız kontrol hareketleri bile büyük 

tepkiler meydana getirecektir. İşte bu yüzden kararlılığı sağlamak ve kontrol etmek için analizler 

yapılmaktadır . 

Bu analizde ileri uçuş durumu için; 

- Ana rotor kolektif açısı, 

- Ana rotor cyclic, 

- Kuyruk rotoru kolektif açısı, 

- Hareket anında burnunun aşağıya, yukarıya olan hareketleri ve ne kadar yana yatabileceği 

öngörülmektedir. 

   Bu analizler stabilite (trim) analizleri için gerçekleştirilerek denge ve kararlılık kontrol 

edilebilmektedir. Tüm bu durumlar düşünülerek MATLAB-SIMULINK üzerinden kararlılık 

durumunun kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Aşağıda verilen akış diyagramıyla kararlılık ve kontrol 

analiz sonuçları elde edilmeye çalışılmıştır.  

 

 

 

Yer Rezonansı: 

   Yer rezonansı kontrolün sağlanması gereken bir durumdur ve ağırlık merkezinin konumu önem teşkil 

etmektedir. Kalkış anında dönme merkezi ile kütle merkezi arasındaki uzaklığın fazla olması durumunda 

kuvvetler dengelenemeyerek yer rezonansı oluşur. İniş takımlarına damperlerin eklenmesi ve ana 

rotorun dönme frekansının yer rezonansı frekansından uzak olması gerekmektedir. Tasarımda damper 

sistemleri kullanılarak bu etkiden kaçınılmak amaçlanmıştır.  

   Motorumuz helikopterimizin simetrisini bozmamak, ağırlık merkezini değiştirmemek ve boyutları çok 

fazla büyütmemek adına aracımızın ortasına yerleştirilmiştir.  

 

                      Şekil 9  Kararlılık ve Kontrol Akış Diyagramı 
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2.9 ELEKTRİK SİSTEMİ  

    APU'lar helikopterin motorunu çalıştırmak için gerekli olan basınçlı havayı sağlamak için kullanılan 

küçük gaz türbinli motorlardır. Helikopterlerde yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Tasarımı yapılan 

helikopterde bu sistem tercih edilmemiştir. Bunun 

nedeni hafif sınıf helikopterler için fazla maliyet ve 

ağırlığa neden olmasıdır. Yapılan araştırmalarla 

birlikte helikopterlerin 14 veya 28 voltluk doğru 

akım elektrik sistemine sahip olduğu görülmüştür. 

Türbinle çalışan helikopterler bir marş/jeneratör 

sistemi kullanır. Marş motoru/jeneratör, aksesuar 

dişli kutusuna kalıcı olarak bağlanmıştır. Motoru 

çalıştırırken, motoru çalıştıran marş motoruna/ 

jeneratöre aküden gelen elektrik gücü verilir. Motor 

çalıştığında, marş motoru/jeneratör çalıştırılır ve 

ardından bir jeneratör görevi görür. Alternatör veya 

jeneratörden gelen akım, bir voltaj regülatörü 

aracılığıyla bir baraya iletilir. Voltaj regülatörü, 

alternatör veya jeneratörün çıkışını düzenleyerek 

elektrik sisteminin ihtiyaç duyduğu sabit voltajı 

korur. Elektrikli bileşenlere zarar verebilecek aşırı 

voltajı önlemek için bir aşırı voltaj kontrolü dahil 

edilecektir. Bara, akımı helikopterin çeşitli elektrik 

bileşenlerine dağıtmayı sağlar. Esas olarak motoru 

çalıştırmak için bir akü kullanılır. Ayrıca radyolar ve ışıklar gibi elektrikli bileşenlerin motor çalışmadan 

sınırlı çalışmasına izin verir. Batarya, alternatör veya jeneratör arızası durumunda bekleme veya acil 

durum elektrik gücü için de değeli bir kaynaktır.  

   Helikopterler, lityum iyon pilin avantajlarına doğal olarak uygundur. Bu nedenle Bir güç kaynağı 

olarak TB17 seçilmiştir. TB17 lityum iyon pili Robinson R66 Robinson R44 ve Bell 505 gibi 

helikopterlerde de kullanıldığı görülmüştür. 16 lbs ağırlığındadır ve kurşun-asit veya nikel-kadmiyum 

alternatiflerinden %45 daha hafiftir ve kurşun-asit ve nikel-kadmiyum hücrelere kıyasla kilogram başına 

3 kat daha fazla enerji vermektedir. Aşırı sıcaklıklarda da üstün performans göstermektedir (-40°C/-

40°F ila 70°C/158°F) 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10  Elektrik Sistemi Örnek Gösterimi [32] 

                           Şekil 11 Batarya 
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2.10 TRANSMİSYON SİSTEMİ 

   Transmisyon sistemi; güç aktarmak ve motordan alınan devri değiştirmek için kullanılmaktadır. 

Motordan çıkan devir ana rotora yaklaşık 1/20 oranında ulaşmaktadır. Bu çevrim oranı motor içindeki 

dişli kutusuyla sağlanmaktadır.  

   Sistem rotor üzerinde oluşan titreşimleri gövdeye aktarmaktadır. Bunu engelleyebilmek için gövdeye 

esnek olarak bağlanmışlardır. 

   Kuyruk şaftı çoklu parçalar halinde üretildiklerinden aralarına kaplinler yerleştirilmiştir. Böylelikle 

hareketi kuyruk rotoruna kadar emniyetli bir şekilde ulaştırmak amaçlanmıştır. 

   Transmisyon sistemleri dişli hareketlerinden dolayı oluşan ısıyı atabilmek için düzenli yağlama 

gerektiren sistemlerdir. İlk olarak nozüller ile yağ püskürtülür ve dişlilerin altındaki yağ karterinde 

toplanması sağlanır. Sıcaklık sensörleri ile sıcaklık kontrol edilir. Eğer yağ sıcaklığı yükselirse direkt 

soğutma mekanizmasına göndermek gerekir. Soğutma mekanizması; yağ borular içinde dolaşırken, 

dışarıdan soğuk havayı çekerek yağın soğumasını sağlamaktadır. Hem nozüllerdeki basıncı hem de 

soğuyan yağın tekrar gönderildiği karterlerdeki basıncın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla sistemde basınç sensörleri de kullanılmıştır. 

   Sistemin aksesuarına ve dişin kırıldığından hemen haberdar olabilmek için dişli kutusuna takometreler 

de eklenmiştir. Dişli kutularının üzerine sensörler yerleştirilmiştir. Bunlar, bir elektro mıknatıstır. Yağ 

karterinin üzerinde bulunurlar. Bu sensörler eğer yağın içinde bir takım metal tozlar var ise, o metal 

tozlarını kendi üzerine çeker ve sensör üzerindeki metal tozlarının miktarı artar ise sensör uyarı 

vermektedir. Bu şekilde dişlilerde fazla bir aşınma durumu olduğunu anlamak amaçlanmıştır. 

   Transmisyon üzerine gelen torkları ve diğer kuvvetleri de kontrol ederek doğru çalışıp çalışmadığını 

anlamak için transmisyon test sistemi kullanılmaktadır. Bunlar; transmisyonun üzerindeki tüm yükleri 

analiz etme görevi görürler. Sadece torku değil aynı zamanda ana rotordan şafta gelen çeşitli kuvvet ve 

momentleri de analiz ederek transmisyonun araç üzerinde doğru çalışıp çalışmadığına emin olmaya 

çalışmaktadır.  

Transmisyon Sistemi Boyutlandırması: 

   Helikopter transmisyon sistemlerinde düz, helisel, konik ve planet dişliler sıklıkla kullanılmaktadır.  

Tasarımda ana rotor transmisyon sistemi için bir konik ve bir planet dişli kullanılarak gerekli devir 

sayıları elde edilmiştir. Planet dişli kullanılmasının sebeplerinden biri az yer kaplamasıdır. Torkun yön 

değişiminin gerektiği yerlerde helisel konik dişli kullanılmıştır. Böylece gürültü seviyesi ve titreşimin 

azaltılması sağlanmıştır. 

   Kuyruk rotoru transmisyon sisteminde üç konik dişli kullanılmıştır. Fenestron tipi kuyruk rotorları 

yüksek devirde çalıştığından gerekli devri elde edebilmek için bazı dişlilerde sadece tork iletimi 

amaçlanmıştır. Dişli sayılarının birbirinin tam katı olması aynı dişlilerin birbirini kısa aralıkla 

kavramasına ve bunun sonucunda titreşim gürültü ve tek yönlü aşınmaya sebep olmaktadır[15]. Bu 

durum göz önüne alınarak dişliler boyutlandırılmıştır.   

   Yapılan hesaplamalarda literatürde tavsiye edilen çevrim oranına bağlı pinyon dişli sayıları tespit 

edilmiştir. Mil çapı hesabı yapılırken etkiyen maksimum burulma momenti hesaplanmış ve buna göre 

boyutlandırma yapılmıştır. Pinyon dişli çap değerleri de mil çapına bağlı olarak bulunmuştur. Çap ve 

dişli sayısının değerleri belirlendikten sonra modül ve diş genişlikleri hesaplanmıştır. 
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   Dişli malzemesi olarak AISI 9310 kullanılmıştır. Titreşimli durumda sürekli eğilme ve burulma 

mukavemeti değerleri malzemenin DIN standartlarında karşılığı olan 34NiMoCr6 için katalogdan elde 

edilmiştir. Hesaplamalarda emniyet faktörü göz önünde bulundurulmuştur. Emniyet faktörü olarak 

hayati önem arz eden sistemlerde tavsiye edilen 10 değeri kullanılmıştır[15] 

   Ana rotor ve kuyruk rotoru transmisyonu boyutlandırma hesaplamaları sonucu elde edilen değerler 

aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.  

                            Şekil 12 Ana Rotor ve Kuyruk Rotoru Transmisyonu Teknik Resimi 

                                                  Tablo 4 Ana Rotor Transmisyon Sistemi Boyutlandırması 

                                                    Tablo5 Kuyruk Rotoru Transmisyon Sistemi Boyutlandırması 
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2.11 HİDROLİKLER:   

    Hidrolik sistemler; iniş takımı, uçuş kontrol sistemleri fren sistemleri gibi yapılarda tahrik sağlayan 

sistemlerdir. Helikopterler için hayati fonksiyonlar hidrolik sistemler tarafından beslendiğinden 

tasarımda birçok ölçüt göz önünde bulundurulmalıdır. Sistem güvenilirliği ve emniyet ön planda 

tutularak tasarımların yapılması ve uluslararası standartlarda belirlenen ölçülere uyma gerekliliği 

bulunmaktadır. Sistem tasarımları yapılırken bu standartlar tasarım sürecini yönlendirmektedir. 

 

2.12 KULLANILAN AVİYONİK SİSTEM 

   Aviyonik sistem helikopterler için son derece önemli bir unsurdur bu nedenle seçim yapılırken yüksek 

güvenlik önlemi, performans, verimlilik, sistemin güncellik durumu, yeni konfigürasyonlar ile 

desteklenebilmesi, şimdi ve gelecekte müşterilerin ihtiyacını karşılayabilecek olması ve esnek bir 

tasarım yapısına sahip olması göz önüne alınmıştır.  

 

   Ön tasarım raporunda Collins Aerospace'den Athena 611 sistemi seçilmişti fakat bu sistemden 

vazgeçilmiştir. Bunun nedeni daha kapsamlı bir aviyonik paket sistemine geçilmek istenmesidir. Bu 

kapsamda yapılan araştıralar sonucunda Garming G1000H aviyonik paketine geçilmiştir. G1000H 

helikopterler için oldukça esnek ve ölçeklenebilir neredeyse tüm uçuş verilerinin kontrolünü ve 

sunumunu sorunsuz bir şekilde bütünleştirir. G1000H, uçuş sırasında dinamik yeniden başlatmalar dahil 

olmak üzere hareket halindeyken hizalanabilen ve son derece dinamik uçuş manevralarını 

gerçekleştirebilen tek veya çift entegre katı hal tutum ve yön referans sistemleri (AHRS) gibi özellikler 

içerir. G1000H'nin fiziksel mimarisi, kablo sayısını ve toplam ağırlığı azaltan ve kurulum ve bakımı 

basitleştiren modern veri yolu teknolojisini kullanır. Helikopterlerin titreşim seviyelerine dayanacak 

şekilde tasarlanmıştır. 

• GDU 1040H: Ünitelerden biri PFD, diğeri MFD olarak yapılandırılmıştır ve her biri 10,4 inç LCD 

ekrana sahiptir. 

                                               Şekil 13 Hidrolik Sistemi [34] 
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• GIA 63H: Ana iletişim merkezi olarak işlev 

görür. Her GIA 63H bir GPS SBAS alıcısı, VHF 

COM/NAV/GS alıcıları, bir uçuş direktörü 

(FD) ve sistem entegrasyonu içerir. 

• GDC 74H: Bu birim basınç yüksekliği, hava 

hızı, dikey hız ve OAT bilgilerini G1000H 

sistemine gönderir ve iletişim kurar. 

• GEA 71H: Bu birim iletişim kurar Motor ve 

gövde sensörlerinden gelen sinyalleri alır ve 

işler. 

• GSC 46: GSC 46, takometre ve motor torku 

bilgilerini GEA 71H tarafından kullanım için 

dijital formata dönüştüren bir sinyal 

konuşlandırıcıdır.  

• GRS 77H: Helikopter durumu ve yön bilgisi 

sağlar ve her iki GIA 63H ünitesi GRS 77H, 

gelişmiş sensörler içerir (ivmeölçerler ve 

hızölçerler dâhil). 

• GMU 44: Yerel manyetik alanı ölçer. Veriler, 

helikopteri belirlemek için işlenmek üzere GRS 

77H'ye gönderilir. RS-485 dijital arabirim 

kullanılarak bu birim, doğrudan GRS 77H'den 

güç alır ve GRS 77H ile iletişim kurar. 

• GMA 350H: Bu ünite bir RS-232 dijital 

arabirimi kullanarak her iki GIA 63H ile iletişim 

kurar. NAV/COM dijital ses, interkom sistemi 

ve işaretleyici işaret kontrollerini entegre eder.  

• GTX 33H: Genişletilmiş squitter (ES), ADS-

B çıkışı sağlar. 

• GDL 69AH: G1000H MFD'YE gerçek 

zamanlı hava durumu bilgileri sağlayan bir 

uydu radyo alıcısıdır. 

• GDL 59H: GDL 59H işlemi, HSDB aracılığıyla MFD ile gerçekleştirilir. İridium telefon özelliği için 

GSR56 ile bağlantı, RS-232 veri yolu üzerinden yapılır.   

• GSR 56H: GDL 59H tarafından sağlanan veriler için alıcı verici görevi görür. 

• GTP 59: GDC 74H a Dış Hava Sıcaklığı (OAT) verileri sağlar. 

• GTS 800: Hava trafik kontrol sisteminden bağımsız olarak pilota trafik tavsiyeleri sağlar. 

• GA 58: Trafikten Kaçınma Sistemi için yönlü antenlerdir. İsteğe bağlı alta monte edilebilir. Daha iyi 

tehdit görünürlüğü sunar. 

•GA 36: Doğrudan monte edilen bir GPS/SBAS antenidir. 

 

                       Şekil 14 Demirkanat Aviyonik Sistem Şeması 
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2.13 HAVA ALIĞI VE EGZOZ  

Egzoz: 

     Egzoz atımı enjektör yardımı ile gerçekleşmektedir. Sıcak hava dışarı atılırken, enjektörün yanından 

hava emilmesini sağlamaktadır. Bu hava motoru soğuturken egzoz gazı ile karışıp soğumasına yardımcı 

olmaktadır. Eğer soğutulmaz ise kuyruk bumuna dezavantaj yaratmaktadır. Kuyruk rotoruna çarpması 

ihtimalinde ise yapısal performansı bozabilmektedir. Bu sebeple bu durumdan kaçınılmıştır.   

Hava alığı:  

   Hava motora hava alığından geçerek girmektedir. Bu nedenle motorun en önemli performans 

parametrelerinden birisi hava alığıdır. Hava alığı akışı yavaşlatarak motorun kompresör bölümüne 

girmesini ve motora gereken miktarda hava debisinin alınmasını sağlamaktadır. 

   Hava alığının tasarımını yaparken; hafif ve üretim maliyetinin düşük olmasına ve ayrıca gerekli itki 

artışının sağlanmasına dikkat edilmiştir. 

 

 

 

 

 

2.14 MALZEME SEÇİMİ:  

    Kompozitlerin kullanımıyla elde edilen en büyük avantajlar; ağırlık tasarrufu ve montajın 

basitleşmesidir. Özellikle helikopter ağırlığının azalmasıyla meydana gelen performans artışları, ağırlık 

azalmasıyla sağlanan yakıt tasarrufu ve montaj/bakım giderlerinin azalması kompozitlerin Demirkanat 

Helikopteri’nde kullanılmasına temel nedeni olmuştur.  Kompozit malzemeler şekillendirme, 

mukavemet, korozyon dayanımı vb. daha pek çok avantajlı özellikleri ile tasarım, iyileştirme, 

yenileştirme, bakım/onarım işletme, idame vb. her aşamada daha az parça kullanımını mümkün 

kılmaktadır. Kullanılan parça sayısının az olması veya azaltılabilmesi sistem mühendisliği yaklaşımıyla 

ele alındığında bakım/onarım, işletme ve idame faaliyetleri için gerekli yedek parça miktar ve 

çeşitliliğinin azalmasını ve sistemin veya ürünün ömür devri maliyetlerinde önemli bir düşüş 

sağlamaktadır. 

 

 

                  Şekil 15 Egzoz Tasarımı          Şekil 16 Hava Alıkları Gösterimi 
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                                                       Tablo 4 Malzeme Seçim Tablosu 

Tercih Edilen Kompozit Malzemelerin Özellikleri: 

   Cam elyaf takviyeli paneller çizilmeye karşı dayanıklı bir yüzey sağlarlar. Kurulumu kolay hafif 

panellerdir, aynı zamanda yapıştırıcı veya bağlayıcı maddeler ile de kolayca monte edilebilir. Yüzey 

gelişmiş bir kimyasal dirence sahiptir. Mekanik etkilere ve çiziklere çok iyi mukavemet gösterir ve bu 

özellikler helikopterde olması gereken başlıca özelliklerdir. Yine aynı şekilde yüksek bir darbe 

dayanımına sahiptir. Kaplandığı yüzeyleri de koruyarak kullanım ömrünü uzatmakta ve değerini 

artırmaktadır. 

    Epoksi cam/karbon/aramid fiberleri özgül çekme mukavemeti çelik veya alüminyuma göre 4-6 kat 

daha fazladır. Özgül tokluk değeri çelik veya alüminyumdan 3,5-5 kat daha fazladır. Ayrıca yorulma 

dayanım değeri maksimum çekme mukavemetlerinin %60’ına kadar ulaşır. Çelik ve alüminyumda bu 

değer oldukça düşüktür. Alüminyum yapılara oranla %25, %45 daha hafif imal edilebilirler.  Bu                                                                                                                                        

özellikleri ile diğer rakip ürünlerin yerine kullanılması tercih edilmiştir. Aramid epoksi kompozitlerinin 

çarpma mukavemet değerleri metallere göre oldukça yüksektir ve metallere göre daha az titreşim iletim 

özellikleri mevcuttur. Metallere göre iyi şekillendirilebilme kabiliyetleri mevcuttur. 

  Epoksi cam fiberler mekanik yüklere karşı mükemmel dayanım gösterirler. Uzun dayanma ömrüne ve 

aynı zamanda mükemmel mekanik dayanıklılık/ağırlık oranına sahiptirler. Paslanmazlık özellikleri 

açısından helikopterde istenilen özellikleri tamamıyla karşılarlar. 

   Epoksi karbon cam elyaf, takviyeli polyesterden veya çelikten çok daha mukavimdir. Düşük ve yüksek 

sıcaklıklarda sertleşebilmesi ve yüksek aşınma direnci ve kimyasal dirence sahip olması rakip ürünlerin 

yerine tercih edilmesini sağlar. 

   Nanokompozitler; mekanik özellikler, dayanım, modülüs, boyutsal stabiliteyi geliştirmektedir. Termal 

stabiliteleri oldukça iyidir ve kimyasal dayanımı oldukça yüksektir. İstenilen yüzey görünümünü ve 

optik keskinliği iyi bir şekilde sağlarlar. 

    Bal peteği (honeycomb) yüksek mukavemet ve esneme kuvvetine sahiptirler. Üstün hafiflik özelliğine 

sahip olması nedeniyle helikopterlerde kullanımı son zamanlarda oldukça fazladır. Aynı zamanda 

maliyeti etkili biçimde düşürme ve ses ve titreşim emilimi sağlama konusunda oldukça başarılı sonuçlar 

vermektedirler. Kolay işlem süreci, delmeye ve ısıl işleme elverişlilik açısından helikopterlerde 

kullanımı gitgide artmaktadır. 
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2.15 ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

   Helikopterin üretiminde vakum infüzyon, vakum torbalama ve elyaf sarma yöntemleri 

kullanılmaktadır. 

 

   Bal peteği yapılar genelde kıvırma veya uzatma yöntemi ile üretilirler. Kıvırma yönteminde şerit 

levhalar istenilen ölçüde kıvrılarak düğüm noktalarına yapıştırıcı sürülmesi ile üst üste yığılarak 

oluşturulur. Uzatma yönteminde rulo halindeki çekirdek malzemesinin yapıştırıcı sürülmesi, rulo 

halindeki malzemenin üst üste dizilmesi ve sonra istenilen kalınlıkta kesilip çekilmesi ile 

oluşturulmaktadır. Bal peteği kompozit malzemeleri üretmede; sıcak pres metodu, vakum metodu ve 

kalıp yöntemiyle üretim metodu olmak üzere üç üretim yöntemi vardır. Vakum metodu sıklıkla 

kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir ve üretim metodu olarak kararlaştırılmıştır. 

 

   Vakum infüzyon işlemi vakumlanmış ortam içerisinde reçinenin ilerlemesi prensibiyle çalışan bir 

yöntemdir. Kalıp yüzeyleri jel kaplandıktan sonra cam elyaf takviyeleri kalıp üzerine yerleştirilir. Bu 

takviyelerin üzerine sızdırmazlığı sağlayacak şekilde infüzyon torbaları yerleştirildikten sonra vakum 

yardımıyla polyester reçine kalıba uygulanır. 

  Vakum torbalama yöntemi düşük maliyetli bir uygulama olmasının yanında teknik olarak da 

uygulanması basit bir yöntemdir. Bu yöntem elle yatırma yönteminin devamı şeklinde düşünülebilir. 

Uygulamadaki amaç reçinenin dışarı çekilerek kompozit yapı içerisindeki lif-reçine oranının yüksek 

olmasını sağlayabilmektir. 

   Elyaf Sarma (Filament Sarım Yöntemi / Fiber Yerleştirme) Önceden veya sarım sırasında reçine 

emdirilmiş sürekli liflerin dönen bir kalıp yüzeyine veya makine kontrollü geometrik yapıya sahip 

mandreller üzerine tasarımla belirlenmiş sarım geometrisine uygun sarılması yöntemidir ve fiber 

kompozitlerin üretiminde kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 17 Vakum İnfüzyon İşlemi  Örnek Gösterimi [35] 

                    Şekil 18 Elyaf Sarma Yöntemi Örnek Gösterimi [36] 
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3.PERFORMANS HESAPLAMALARI   

   Bu kısımda helikopterimizin yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen performans değerleri 

bulunmaktadır. Hesaplamalarımızı yaparken farklı referanslardan elde edilen bilgilerden yola çıkarak 

bilimsel yaklaşımlarla performans kestirimleri yapılmıştır. Matlab programı dâhilinde yapılan gerekli 

hesaplamalar eklerde paylaşılmıştır. 

 

3.1 Servis Tavanı, HOGE, HIGE Hesaplamaları  

    Bu üç özellik hesaplanırken benzer metotlar kullanılmaktadır. Paller aracılığı ile rotor disk alanı 

dâhilinde meydana gelen itkiyi sağlamak için gerekli güce indüklenmiş güç denir. Pallerin şeklinden 

dolayı kaynaklanan sürüklenme kuvvetini yenmek için gerekli güce profil gücü denir.  Her üç 

hesaplamada da helikopterin askıda kalması için gerekli güç hesaplanırken indüklenmiş güç ve profil 

gücü ana etmenler olmaktadır. Askı uçuşunda ileri uçuş olmadığından parazitik güç değeri önemsizdir. 

Bunun yanında kuyruk rotoru, tırmanma ve kayıplar için harcanan güç de hesaba katılarak askıda 

kalmak için gerekli güç bulunmuştur. Kuyruk rotoru gücü literatürde indüklenmiş gücün %5’i olarak 

yer almaktadır. 

    Motor gücünün ve gerekli gücün eşitlendiği noktadaki irtifa bize tavan değerini vermektedir. Motor 

gücünün irtifa ile değişmesi sebebiyle HIGE, HOGE ve servis tavanı değerlerinde kullanılan motor güç 

değerleri o irtifadaki değerler kullanılarak hesaplandığından birbirinden farklıdır. Şartnamede belirtilen 

ISA ve ISA+20 koşullarında oluşan farklar sıcaklık artışı ile değişen hava yoğunluğu sebebiyle 

oluşmaktadır. Hesaplamalarda kullanılan parametrelere ilişkin açıklamalar () kısmında detaylı olarak 

verilmiştir. Gerekli güç değerlerini hesaplamak için gerekli formüller aşağıda belirtilmiştir. Ek[4-5]’de 

hesaplamalar yer almaktadır. Aynı zamanda elde edilen tablolar Ek[16]’da paylaşılmıştır. 

    Herhangi bir hava aracının tırmanış hızının 100 ft/dk'ya düştüğü irtifaya servis tavanı (service 

ceiling) denir. Elde edilen bu değer helikopterin optimum performansla uçabileceği son nokta olarak 

ifade edilebilmektedir.  

 

 

 

 

 

     

   Helikopterin oluşturduğu hava akımının yere temas edip tekrar helikoptere etki etmesi ve ek itki 

sağlaması ile bulunan irtifa değerine HIGE denir. Bu değeri bulmak için sadece indüklenmiş güce bağlı 

olan bir ampirik formül kullanılmaktadır ve aşağıda belirtilmiştir.  
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HOGE yer tesirinin olmaması durumunda bulunan irtifa değeridir. Bu etki olmadığından HIGE’ye göre 

daha fazla güç gereksinimine ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan formül aşağıda verilmiştir. Tablodaki 

güç değerlerinin birimi kW olarak verilmiştir. 

 

 

 

 

3.2.Hız Hesaplamaları 

    Azami hız, en iyi menzil hızı, en iyi havada kalış hızı ve tırmanma hızı hesaplamaları bu başlık 

altında verilmektedir. Azami hızın tespitinde irtifa hesaplamalarında olduğu gibi gerekli güç 

değerlerinin bulunması gerekmektedir. Ancak ileri uçuş sırasında helikopter hızından kaynaklı 

parazitik sürükleme önemli bir faktör haline gelmektedir. Ayrıca indüklenmiş sürükleme de hız 

arttıkça azalmaktadır. Tüm bunlar doğrultusunda hesaplamalar yapılmıştır. Aşağıda verilen grafikte 

toplam gerekli gücün motor gücü ile kesiştiği nokta azami hız değerini vermektedir. İrtifaya göre bu 

değer değişebilmektedir. Yapılan hesaplamalar şartnamede belirtilen irtifa değeri üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Düzeltme faktörü değeri (k) olarak literatürde 1.10-1.25 aralığı tavsiye 

edilmektedir[1].Emniyetli değerlerde kalmak için 1.25 değeri kullanılmıştır.  

   Aşağıda azami hız hesabında kullanılan formüller verilmiştir. Ek[9]’de ilgili hesaplamaların 

yapıldığı tablo paylaşılmıştır. 

 

 

 

 

  En iyi havada kalış hızı ileri uçuşta gerekli gücün en düşük olduğu ve helikopterin en uzun süre havada 

kalmasını sağlayacak hızdır. Bu değer azami hız için kullanılan grafikteki minimum değere karşılık 

gelmektedir. Ayrıca bu değeri aşağıda belirtilen formül üzerinden de hesaplamak mümkündür. Bu iki 

değer kıyaslanmış ve bulunan değerlerin tutarlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

   

  En iyi menzil hızı helikopterin en uzun yol almasını sağlayacak olan hızdır. Bu değer hesaplanırken 

aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

𝑃 = 𝑃0 + 𝑘𝐺(𝑃𝑖)𝐼𝐺𝐸 
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ISA  irtifa(ft) ro(kg/m^3) Pprofil Pkuyruk Pindüklenmiş Ptırmanış Pservis PIGE POGE Pmotor

HOGE 9400 0,9218 28,0 7,2 143,1 7,3 185,9 184,2 255,0 255,0

Servis Tavanı 18600 0,6843 20,8 8,3 166,1 7,3 203,0 202,1 277,6 203,0

HIGE 18800 0,6797 20,6 8,3 166,6 7,3 203,3 202,5 278,3 202,5

ISA  +20 irtifa(ft) ro(kg/m^3) Pprofil Pkuyruk Pindüklenmiş Ptırmanış Pservis PIGE POGE Pmotor

HOGE 7800 0,9202 29,9 7,2 143,2 7,3 187,9 186,3 255,5 255,5

Servis Tavanı 17600 0,6870 22,3 8,3 165,7 7,3 204,0 203,3 279,3 204,0

HIGE 17800 0,6827 22,2 8,3 166,3 7,3 204,5 203,5 279,9 203,5
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                                                                Tablo 7 ISA için Gerekli Güç-Tavan 

                                                             Tablo 8  ISA+20 için Gerekli Güç-Tavan 
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Azami tırmanma hızı helikopterin ne kadar sürede irtifa kazandığını belirten bir veridir. Askı uçuşu için 

motorun tüm gücü kullanılmamaktadır. Kullanılmayan gücün tırmanma için harcanması ile azami 

tırmanma hızı değeri tespit edilir. Görevde verilen kalkıştaki irtifa değeri ile hesaplamalar yapılmıştır. 

Hesaplamada kullanılan formül aşağıda verilmiştir.  

 

 

3.3 Menzil ve Havada Kalış Süresi  

    Azami menzil ve azami havada kalış süresi hesaplanırken şartnamede belirtilen değerler göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu belirlenen değerlerden hareketle gerekli yakıt miktarı tespit edilmiştir. SFC 

Tablo 9 Azami Tırmanma Hızı 

Grafik 1 ISA +20 Hız Hesaplamaları 

𝑉𝑐 =
𝑃𝑎 − (𝑃𝑖 + 𝑃0 + 𝑃𝑝 + 𝑃𝑇𝑅)
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İrtifa: Deniz Seviyesi Az.Tır. Hızı(ft/min)

ISA 1626

ISA +20 1565

                                         Grafik 1 ISA+20 Hız Hesaplamaları 

                                          Grafik 2 ISA Hız Hesaplamaları 
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değeri motorun elde edilen verilerinden alınmıştır. Havada kalış süresi ve menzil tespit edilirken 

sırasıyla en iyi havada kalış hızı ve en iyi menzil hızı değerleri kullanılmıştır. Aşağıda verilen 

formüllerde güç olarak bu hızlarda motorun verdiği güç kullanılmıştır. Görev profilini yerine getirmek 

için belirlenen yakıt miktarı kullanılarak şartnamedeki isterler sağlanmış, menzili ve havada kalış 

süresini artırmak için yakıt miktarını artırmaya gerek kalmamıştır. 

 

 

 

 

3.4 Ağırlık Hesaplamaları 

    Helikopterin ve alt sistemlerin ağırlık kestirimleri Prouty denklemleri kullanılarak tahmin edilmiştir. 

[2]. Bu denklemlerin kullanımında öncelikle bir tahmin değeri girilmiş ve denklemler kullanılarak 

iterasyon ile nihai sonuca yakınsama gerçekleşmiştir. Aynı yolcu kapasitesine sahip helikopterlerle 

kıyaslandığında tutarlı bir sonuca ulaşılmıştır. Ek [6] ‘da yer almakta olan Matlab kodunda yapılan işlem 

paylaşılmıştır.  Ağırlık kırınımı tablosu ve diyagramı aşağıda verilmiştir.  

 

  

 

 

 

 

𝑡 =
𝑊𝐹

𝑆𝐹𝐶 × 𝑃
 

 

𝑅 =
𝑉𝑊𝐹

𝑆𝐹𝐶 × 𝑃
 

 
ISA +20 Havada Kalış (dk)

Sonuç 4 saat 5 dk

İstenen 2 saat 30 dk

 Menzil (km) 

638

500

SFC (kg/KW.h) 0,333

VBr ISA +20 (km/h) 173,5

VEnd ISA +20 (km/h) 131,8

PBr(kW) 110,7

PEnd(kW) 99,4

Yakıt Ağırlığı (kg) 135,5

Kullanılan Parametreler

Grafik 3 Ağırlık Kırılımı 

Main Rotor Blades

Main Rotor Hub and Hinge

Stabilizer horizontal

Fin

Component

Tail Rotor

Fuselage

Landing Gear

Nacelles

Engine İnstallations

Propulsion Subsystems

Fuel System

Drive System

Electrical

135,01

18,35

2,00

15,98

Cockpit Controls

System Controls

Instruments

Hydraulics

139,82

26,15

250,00

51,98

420,70

66,77

17,29

37,53

9,39

199,48

Weight (lb)

1080,20

12,86

3216,66Total

32,11

251,46

250,00

59,35

25,73

Furnishing and Equipment

Air Conditioning

Payload

Manufacturing Variation

Avionics

114,50

Tablo 10 ISA+20 Değerleri İçin Havada Kalış Süresi ve Menzili 

Tablo 11 Kullanılan Parametrelerin Sayısal Değerleri 

        Tablo 12  Bileşenlerin Ağırlık Değerleri 
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3.5 Yakıt Hesaplamaları 

   Azami menzil ve azami havada kalış süresi değerleri şartnamede belirtilen değerler göz önünde 

bulundurularak belirlenmiştir. Bu belirlenen değerlerden hareketle gerekli yakıt miktarı tespit edilmiştir. 

Ayrıca görev profili esas alınarak her aşama için kullanılacak yakıt miktarı değerleri bulunmuştur. 

Motorun spesifik yakıt tüketimi (SFC) olarak motor için belirtilen değer alınmıştır. Yakıt hesaplamaları, 

ağırlık hesaplamaları ile doğrudan ilişkilidir. Ağırlığın düşmesi, maksimum hızın artmasını 

sağlamaktadır ve görevin aynı güç değeri ile tamamlanma süresini azaltmaktadır. Böylece gerekli yakıt 

miktarı düşmektedir. Bu iterasyonun yapılması sonucu hedef görev profili için yeterli yakıt miktarı tespit 

edilmiştir. Bu hesaplama yapılırken dönüşte yolcuların inmesi ve her aşama sonu harcanmış olan yakıt 

miktarı da dikkate alınmıştır. Bu ağrılıklar toplam ağırlıktan çıkarılmıştır. Şartnamede ayrıca verilmiş 

olan menzil ve havada kalış süresi isterleri de bu yakıt miktarı ile karşılanmıştır.  

3.6 Sistem Kayıp Hesaplamaları  

   Helikopterlerdeki güç aktarma sistemleri sabit devirde çalışan sistemlerdir. Bu nedenle, işletme 

şartlarında bulunan bir kritik hız civarında sisteme dışarıdan bir tahrik gelmesi halinde güç aktarma 

sisteminde kayıp olması beklenmektedir. Bu kayıplar, genellikle şaftlara göre direngenliği daha az olan 

esnek kavramalarda ve kayış kasnak mekanizmalarındaki sürtünmeden kaynaklı durumlarda 

görülebilmektedir. Burulma titreşimleri nedeni ile kayışın kasnak üzerindeki relatif hareketi sonucu 

ısınması ve parçalanması, ayrıca şaftların yüksek frekanslarda çözülüp bağlanması sonucu tek yönlü 

kavramalardaki arızalar da bu kayıplar arasında sayılabilir. Ana rotor tarafından sabit bir oranla 

döndürülen kuyruk rotoru ana rotorun ürettiği tork etkisine karşı istikamette bir çekme kuvveti 

üretmektedir. Uçuş anında güç değişimlerinden dolayı tork etkisinde meydana gelen değişiklikler, 

kuyruk rotoru tarafından üretilen çekme kuvveti değerinin de değiştirilmesini gerektirmektedir. Tüm bu 

tork değişimleri sürtünme kuvvetlerini meydana getirmekte ve güç kaybına yol açmaktadır. Literatürde 

ön tasarım aşamasında kuyruk rotoru için %5 [1], güç aktarma sistemi ve yakıt pompası, hidrolik 

sistemler vs. gibi motor üzerinden güç elde eden sistemlerin yaklaşık %10 [3] güç kaybına neden olduğu 

öngörülmektedir. Hesaplamalarda yukarıdaki değerler dikkate alınarak tasarım ortaya konmuştur.  

   Aşağıda verilen bağıntı her bir dişli grubu için uygulanarak transmisyon kaybı bulunur. K değeri 

sistemdeki her bir dişli için verilen değerdir ve bu değerlerin toplamı bağıntıda kullanılır. Tasarım azami 

gücü transmisyon sisteminde iletilebilecek azami güç değeridir ve motor kalkış gücüne göre 

bulunmuştur. 

𝐾𝑎𝑑𝑒𝑚𝑒 𝑏𝑎ş𝚤 𝑔üç 𝑘𝑎𝑦𝑏𝚤 = 𝐾 ∗ [𝑇𝑎𝑠𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑚𝑎𝑘𝑠. 𝑔ü𝑐ü +  𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑔üç]ℎ𝑝 

𝑑ü𝑧 𝑣𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑘 𝑑𝑖ş𝑙𝑖 𝑖ç𝑖𝑛 𝐾 = 0.0025 𝑣𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑖ş𝑙𝑖 𝑖ç𝑖𝑛 𝐾 = 0.00375  

İrtifa(ft) P(kW) t(dk) t(saat) W(kg)

3000 283,2 10 0,167 15,7

3000 331 2 0,033 3,7

4000 219,79 2 0,033 2,4

4000 277,2 30,51 0,508 46,9

4000 260,18 1 0,017 1,4

4000 277,2 5 0,083 7,7

4000 331 1 0,017 1,8

4000 277,2 30,2 0,503 46,4

3000 154 2 0,033 1,7

3000 180,45 2 0,033 2,0

4000 80,1 15 0,250 6,7

100,7 136,6

Toplam Süre (dk) Toplam Ağırlık (kg)

Bölüm

Yer Çalıştırma

Kalkış Hoge

Tırmanma

İleri Uçuş

İniş Hoge

Yer Çalıştırma

Kalkış Hoge

İleri Uçuş

Alçalma

İniş   

Rezerv

                                               Tablo 13 İrtifa-Bölüm Hesaplamaları 
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  Jeneratör güç kaybı hesabı aşağıdaki formülle yapılmaktadır. Jeneratör gücü 2200 watt olarak kabul 

edilmiştir. 

 

𝐽𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟 𝐾𝑎𝑦𝑏𝚤 =
𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠  

0.75 ∗ 746
ℎ𝑝 

 

  Hidrolik pompa güç kaybı hesabı aşağıdaki formülle yapılmıştır. Bağıntıda kullanılan basınç 

değerine motor kataloğunda ulaşılamamış ve 3000 psi değeri alınmıştır. 

                   𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑘 𝐾𝑎𝑦𝚤𝑝 =
(𝑃,𝑝𝑠𝑖)∗(𝑑𝑒𝑏𝑖 ,𝑔𝑝𝑚)

(0,8)∗(1.714)
 

 

 

Yukarıdaki hesaplamalar sonucu toplam %3,32 güç kaybı gerçekleştiği tespit edilmiştir.   

3.7 OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI 

Kanat Profili 

   Kanat profili seçimi uçuş karakteristiği için önemli bir etkiye sahiptir. Helikopter performansının 

iyileştirilmesinde başta gelen hususlardandır. Uygun kanat profili seçiminde dikkat edilmesi gereken 

noktalar şunlardır [3]:                                                                                                                                                      

 -Yüksek taşıma katsayısı: Rotorun düşük ağırlıkta olmasını ve yüksek rotor itkisi elde edilmesini sağlar.                                                                                                                                                           

-Yüksek kritik mach sayısı: Güç kaybı riskini engeller ve gürültünün azalmasını sağlar.                                        

-Yüksek sürükleme-taşıma katsayısı oranı: Düşük profil güç harcaması sağlar.                                                                        

-Düşük yunuslama momenti: Paldeki burulma momentini ve titreşimleri azaltır. 

   Optimum performans elde edilebilmesi için farklı kanat profilleri araştırılmıştır. Yukarıda bahsedilen 

kriterler göz önüne alınarak kıyaslamalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda kanat profillerinin analizi 

XFLR5 programı üzerinden gerçekleştirilmiş ve ilgili grafikler elde edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 

ana rotor palleri için Vertol VR-7 kanat profili tercihi yapılmıştır. Bu profilin önemli parametreleri 

ayrıca tablo olarak da verilmiştir. XFLR-5 programı örtü metodu kullanarak düşük reynolds sayılarında 

viskoz akışlar için kanat performansını hızlı tahmin etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu yazılımla dış 

ve iç akış çözümleri arasında iterasyonla yakınsama elde edilir. Yapılan çalışmada farklı reynolds 

sayıları için analiz tekrar edilmiştir. 500000 reynolds sayısında farklı hücum açıları için elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.   

Konik ve Düz Dişli Planet Dişli Toplam K Değeri

Motor 1 0 0,0025

Ana Rotor 1 1 0,00625

Kuyruk Rotoru 2 0 0,005

Konik ve Düz için:K=0,0025 ,Planet için:0,00375
Tasarım Azami Gücü 413 hp

Tasarım Kuyruk Rotoru Gücü 20,7 hp

Motor Gücü 386,7 hp

Ana Rotor Gücü 367 hp

Kuyruk Rotoru Gücü 19,3 hp

Transmisyon Güç Kaybı 7,1 hp

Yüzde Güç Kaybı 2%

Jeneratör Gücü 2200 watt

Jeneratör Güç Kaybı 3,9 hp

Yüzde Güç Kaybı 1%

Akış Oranı 0,58 gal/min

Basınç 3000 psi

Hidrolik Güç Kaybı 1,27 hp

Yüzde Güç Kaybı 0,32%

            Tablo 14 Transmisyon Güç Kaybı 

                     Tablo 15 Dişli Çark Hesaplamaları 

Tablo 16 Jeneratör Güç Hesaplamaları 

           Tablo 17 Hidrolik Güç Kaybı 
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Grafik 4 AOA - Taşıma Katsayısı 

Grafik 5 AOA - Sürükleme Katsayısı 
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   Ayrıca kuyruk rotoru palleri için seçilmiş olan NACA 0012’nin FLUENT19 programından kanat 

profilinin sürükleme ve taşıma katsayısı analizleri yapılmıştır. Bu analizler için model Solidworks 

programından hazırlanmış daha sonra ANSYS programına aktarılarak enclosure komutu ile model 

çevrelenmiş sınır koşulları belirlenmiş sonrasında isimlendirilmiş ve meshlenmiştir. Analiz için 

FLUENT programında k-omega SST viskoz akış seçimi yapılmıştır. Analiz 5 derecelik bir hücum açısı 

için gerçekleştirilmiştir. Analiz 100 iterasyonda belirli irtifa için yoğunluk ve sıcaklık değerlerinde 

gerçekleştirilmiş ancak daha yakın değerlerde yakınsama gerçekleşmiştir ve elde edilen sonuçlar aşağıda 

paylaşılmıştır. 

Grafik 7 AOA-Yunuslama Momenti Katsayısı 

Grafik 6 AOA-Taşıma-Sürükleme Oranı 
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Disk Yüklemesi  

   Askı uçuşunda bulunan tek rotorlu helikopterlerde rotor itkisi helikopterin ağırlığına eşittir. Bu değerin 

rotor disk alanına bölünmesi ile disk yüklemesi değeri elde edilir. Disk yüklemesi askıda uçuş verimi 

ile ters orantılıdır. Helikopterlerin disk yüklemesi değerleri 24-48 kg/m^2 aralığında değişmektedir.[1] 

   Düşük disk yüklemesi otorotasyon kabiliyetini ve uçuş verimini artırır. Yüksek disk yüklemesi ise 

daha kompakt bir rotor yapısına izin verir ve ağırlığın düşmesini sağlar. Tasarımda otorotasyon 

kabiliyetinin yüksek olması ön plana alınmış ve disk yüklemesi değerinin düşük olmasına dikkat 

edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda disk yüklemesi değeri 24 kg/m^2 olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer helikopterlerle de kıyaslandığında düşük disk yüklemesi değerinde kalındığı görülmüştür. 

Aşağıdaki tabloda farklı helikopter tipleri için disk yüklemesi-askı uçuşu verimi grafiği paylaşılmıştır. 

Fenestron tipi kuyruk rotorlarında çap küçük olduğundan disk yüklemesi değeri yüksek olmaktadır. 

Kuyruk rotoru için disk yüklemesi değeri 113,23 kg/m^2 olarak bulunmuştur. Diğer fenestron tipi 

kuyruk rotoru kullanan helikopterlerle kıyaslandığında değerin tutarlı olduğu görülmüştür. 

 

                           Grafik 8 NACA 0012 Sürükleme Katsayısı 
                            Grafik 9 NACA 0012 Taşıma Katsayısı 

                                Grafik 10 Disk Yüklemesi Askı Uçuşu Verimi [1] 
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Pal Yüklemesi 

   Pal yüklemesi rotor itki katsayısının (Ct) katılığa (solidity) oranı olarak tanımlanabilir. Pal yüklemesi 

değeri arttıkça pal verimi (figure of merit) değeri artmaktadır ve istenen bir durumdur. Pal yüklemesinin 

belli bir değerin üstüne çıkmaması istenmektedir. Bunun sebebi pal alanın azalması ile daha yüksek 

hücum açısı gereksinimin ortaya çıkması ve stall riskinin artması dolayısıyladır. Pal yüklemesi için 

literatürde tavsiye edilen azami pal yüklemesi değeri 0,12-0,14 civarındadır [1]. Yapılan tasarımda pal 

yüklemesi değeri 0,073’tür. Bu da pallerin stall’a girme riskinin olmadığı bir değerdir. Kuyruk rotoru 

için hesaplanan pal yüklemesi değeri ise 0,044’tür. 

    

Lock Sayısı 

   Lock sayısı pal üzerine etkiyen aerodinamik kuvvetlerin atalet kuvvetlerine oranıdır. Ataletsel 

kuvvetlerin düşmesi ile lock sayısı artar. Bu da rotor hub’ına etkiyen yüklerin azalması demektir. Çok 

sayıda, yarıçapı ve kord uzunluğu daha küçük pal kullanımı ile lock sayısı düşürülebilir. Ancak bu da 

maliyetleri artıracağından tercih edilmemiştir. Lock sayısı 3 -12 aralığında değişmektedir. Hafif sınıf 

helikopterlerde genellikle küçük olmaktadır ve tasarımımızda 1,16 olarak gerçekleşmiştir. Yataksız 

rotor kullanımı ile bu değerin düşük olması tolere edilecektir. 

Pal Ucu Hızı Eniyilemesi  

   Pallerin uçlarında ulaşılabilecek azami hıza pal ucu hızı adı verilir. Düşük pal ucu hızının avantajları 

düşük gürültü seviyesi ve iyi bir askı performansı sağlamasıdır. Yüksek pal ucu hızlarında ise 

otorotasyon kabiliyeti artmakta, rotor ve transmisyon sisteminin ağırlığı düşmektedir. 750 ft/s’den fazla 

pal ucu hızlarında aşırı gürültü oluşmaktadır. İlerleyen pala için kritik mach sayısı literatürde 0,92 olarak 

verilmektedir [2]. Askı durumunda ise kritik mach sayısı 0,65 olarak gerçekleşmektedir. Bu değer 

süpersonik hızlara yaklaşıldığında hava aracının aşağı yönlü yunuslama eğilimi (mach tuck) 

göstermesinden kaynaklanmaktadır ve istenmeyen bir durumdur. Diğer bir sınırlayıcı etken gerileyen 

pala stall’ı durumudur. Literatürde pal ucu hızının ileri uçuş hızına oranının 0,5 değerini aşmaması 

önerilmektedir [2]. Gerileyen pala stall’ı etkisinden dolayı helikopterlerde ileri uçuş hızı 

sınırlanmaktadır. Alt sınırda ise otorotasyon için gerekli kinetik enerjinin sağlanması gerekmektedir. Bu 

değerler dikkate alınarak yapılan eniyileme çalışmasında pal ucu hızı olarak 220 m/s değeri uygun 

görülmüş ve mach sayısı ileri uçuş halinde 0,894 askı durumunda ise 0,647 olarak tespit edilmiştir. 

                                     Grafik 11 Pal Yüklemesi Değerleri [1] 
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   MTOW ve yolcuların indiği durumlar dikkate alınmış ve ileri uçuşta azami hızda stall durumunun 

oluşmadığı saptanmıştır. Görev profilini başarılı bir şekilde tamamlayacak hızlara ulaşmak amacıyla 

yüksek pal ucu hızları tercih edilmiştir. Buradan hareketle rotor milinin açısal hızı da tespit 

edilebilmektedir ve itki sistemi başlığının altında bu değer verilmiştir.  Fenestron tipi kuyruk rotorunda 

yine kritik mach sayısına göre aynı hesaplamalar yapılmış ve 250 m/s pal ucu hızı değerine ulaşılmıştır. 

Bu değerin yüksek olmasının sebeplerinden en önemlisi kılıfın pal uçlarını kapatarak oluşan vortekslere 

karşı koruyucu görev görmesidir. Bu eniyileme çalışması eklerde de yazılan MatLab kodları ile de 

verilmiştir. 

Rotor Çapı Eniyilemesi 

   Rotor çapının belirlenmesi hesaplamalarda birçok parametreye etki ettiği için kritik öneme sahiptir. 

Disk yüklemesi, pal yüklemesi ve katılık değerlerinin tutarlı sınırlar içinde kalması gerekmektedir. 

Eniyileme yapılırken bu değerler için literatürdeki aralıkların sağlanması hedeflenmiştir. Düşük disk 

yüklemesi (24 kg/m^2) ve helikopterin stall’a girmemesi için katılık(0,05) değeri tercih edilmiş ve buna 

göre boyutlandırma yapılmıştır.  

                                         Grafik 12 Azami Pal Ucu Hızı 

                                        Grafik 13  Rotor Çapı Eniyilemesi 
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   Katılığı etkileyen ana unsurlar rotor çapı, pal sayısı ve veter uzunluğudur. Pal sayısı maliyet ve bakım 

masraflarını düşürmek amaçlı iki olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda tarihsel veriler 

değerlendirildiğinde hafif sınıf helikopterlerde iki adet pal kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle 

helikopterin stall’a girmemesi için rotor çapının belirlenmesi ana unsur olmuştur. Yukarıdaki grafikte 

stall limiti ve buna bağlı olarak rotor yarıçapı azami limiti gösterilmiştir. Ayrıca şartnamede görev profili 

olarak ISA+20’de 6000ft askı tavanı belirtilmiştir. Bu irtifada motorun sağladığı güç değeri de diğer bir 

limit olarak verilmiştir. Askı tavanı için gerekli gücün, motor gücü limitinin altında kalması 

gerekmektedir. Tüm bu çalışmanın sonucu tasarım aralığı belirlenmiştir. Rotor çapı için bu aralığın 8,1 

m-9,1m olduğu tespit edilmiştir. Bu aralıkta gerekli gücü asgari seviyede tutmak amaçlanmış ve çap 

değeri üst limite yakın seçilerek 8,8m olarak gerçekleşmiştir. 

  Uygun çap değerinin belirlenmesi için aşağıdaki formül de kullanılmaktadır. Çap değeri bu 

hesaplamada da askı uçuşunun asgari olduğu değer aralığında gerçekleşmiştir. Ayrıca helikopterlerin 

ağırlık-rotor yarıçapı tarihsel verisi de sunulmuş ve bu veri ile de kıyaslama yapılarak bulunan değerin 

tutarlı olduğu tespit edilmiştir. 

Veter (Kord) Uzunluğu Eniyilemesi  

   Veter uzunluğu helikopterde stall karakteristiğini doğrudan etkileyen bir özelliktir. Veter uzunluğu 

azaldıkça sürükleme kuvvetleri azalma gösterir ve gerekli güçte azalma görülür. Bu daha az enerji 

sarfiyatı sağlar. Ancak bu aynı zamanda katılık değerini düşürerek aracın stall’a girme riskini arttırır . 

Veter uzunluğunun artması ile birlikte uçuş verimi ve katılık değeri artar. Bu iki durum dikkate alınarak 

tasarım yapılmalıdır. Tarihsel verilerde benzer sınıf helikopterlerde 0,30-0,38m aralığında veter 

uzunlukları gözlenmiştir. Tasarımı yapılan helikopterde veter uzunluğunun etkilediği parametrelerin 

istenen aralıklarda kalması istenmiş ve eniyileme yapılmıştır. Stall’ı önlemek için katılık değerinin 0,05 

değerinin altında kalmaması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki formül yardımıyla veter boyunun 

0,35m’den fazla olması gerektiği saptanmıştır. Yapılan bu eniyileme çalışmaları sonucunda 0,37 değeri 

belirlenmiştir.  

 

Grafik 14 Kalkış Ağırlığına Göre Ana Rotor Çapı [1] 

𝑅 = √
𝑊

𝜋 × 𝐷𝐿
 

 

𝐷 = 0.977 × 𝑊𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠0.308 

 

𝑐(𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟) =
𝜎(𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟) × 𝜋 × 𝑅(𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)

𝑏(𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)
 

 

𝑐 = 0.0108
𝑊𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠0.539

𝑁𝑏0.714
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Kanat Genişlik Dağılımı, Kanat Ucu Şekli ve Burulma Açısı 

   Kanat ucu şekli, sivrilme oranı ve ok açısının optimizasyonu ile performansı 

önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Sivrilme oranı uçuş verimini (figure of 

merit) önemli ölçüde etkilemektedir. Sivrilme oranındaki az miktarda bir artış uçuş 

verimini ciddi oranda iyileştirmektedir. Yine aynı şekilde ok açısı da mach sayısını 

geliştirmekte ve türbülansın etkilerini gidermektedir. Ayrıca taşıma katsayısını 

artırmaktadır. İkisinin birlikte kullanılması ile performans iyileştirilmektedir.  

   Kanat ucu şekli belirlerken vorteks etkilerini azaltmak ve gürültü seviyesini 

indirgemek ön plana alınmış ve buna göre tercihler yapılmıştır. Bunu sağlamak 

amacıyla pala uç geometrisinde ok ve sivrilme açıları birlikte kullanılmıştır. 

Literatürde 20 derecenin altında ok açısı tavsiye edilmektedir. Aşağıda da verilen 

formüle göre eniyileme çalışması yapılmış ve yarıçapın 0,9 oranından başlamak 

üzere 19,49o ok açısı verilmiştir. 

   Ayrıca pala boyunca değişmeyen taşıma kuvvetleri elde etmek amacıyla burulma 

açısı verilmesi gerekmektedir. Burulma açısı ile iyi askı uçuşu performansı 

sağlanmakta ve stall gecikmesine katkı sağlamaktadır. Eğer bu değer azaltılırsa düşük titreşim sağlanır. 

İleri uçuşta pal yükleri azalır ve üretilebilirliği artar. Literatürde tavsiye edilen değerler -8o ve -14o 

aralığındadır. Burulma açısı değerinin yüksek olması performans açısından istenmektedir.  

  Ok ve sivrilme açılı (swept-tapered) paller maliyet açısından uygunluk sağlamaktadır. Veter boyunun 

sivrilme açısından önceki bölümde sabit olması da üretimi kolaylaştırmaktadır. Rekabet edebilirlik ön 

planda tutulduğundan maliyet etkin bir seçim yapılmıştır. Aşağıda kanat genişliği dağılımı verilmiş ve 

pal ölçüleri teknik resim üzerinde gösterilmiştir. 

 

 

Dikey Stabilizer 

   Kuyruk rotorunun alanını maksimize etmek stabiliteyi artırırken, gerekli kuyruk rotoru gücünü de 

artırmaktadır. Performansı zıt karakterde etkileyen bu iki durumun optimize edilmesi gerekmektedir.      

r ok açısı

0,85 10,07

0,86 12,21

0,87 14,02

0,88 15,59

0,89 17,01

0,9 18,30

0,91 19,49

0,92 20,60

0,93 21,64

0,94 22,62

0,95 23,55

0,96 24,44

0,97 25,28

0,98 26,09

0,99 26,86

1 27,61

Tablo 18 Ok Açısı 

Hesaplamaları 

Tablo 19  Kanat Genişlik Dağılımı 
Şekil 19  Pal Teknik Resmi 

 =  𝑐𝑜𝑠−1(𝑀𝑑𝑑/(𝑀Ω𝑅 ∗ (𝑟 + µ)) 
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Ana rotor, kuyruk rotoru ve dikey stabilizerin birbirleriyle olan ilişkilerinin optimizasyonu 

sağlanmalıdır. Ancak bu kompleks bir işlemdir. Amaç kuyruk rotoru ve stabilizer arasındaki mesafe 

olan boşluk oranını (spacing ratio) belirlemektir. Bu değer için literatürde yaklaşık 0.45 değeri 

verilmektedir. Kuyruk rotorunda itkinin oluştuğu tarafta akış dikey stabilizeri takip ederek stabilizer 

yüzeyleri arası basınç farkı oluşturur. Bu fark kuyruk rotoru şaft itkisinden çıkartıldığında net kuyruk 

rotoru itkisini verir.  Her ne kadar dikey stabilizeri boyutlandırmak için detaylı çalışmalar yapılması 

gerekse de temel boyutlandırma için aşağıdaki formül kullanılabilmektedir. [4]. Dönme momenti değeri 

kaynakta verilen tablo üzerinden belirlenerek dikey stabilizer alanı aşağıdaki formül ile elde edilir. Bu 

formüldeki dinamik basınç oranı için literatürde 0,6-0,75 aralığı tavsiye edilmektedir. Tasarımı yapılan 

helikopterde bu yöntem ile 15ft^2’lik bir dikey stabilizer boyutlandırması yapılmıştır. Belirtilen boşluk 

oranı değeri kullanılarak dikey stabilizer ve kuyruk rotoru arası mesafe 0,225m olarak bulunmuştur. 

                                                   𝑆𝑣𝑠 =

𝑑(
𝑁
𝑞

)

𝑑(𝜑)

𝐶𝑙𝛼
× 𝑙𝑡 × (

𝑞𝑣𝑠

𝑞
)  

Yatay Stabilizer  

   Yatay stabilizer helikopterin boyuna kararlığını sağlamak amacıyla kullanılır. Konforlu bir uçuş 

sağlar. Tasarımı yapılırken, askı uçuşundan ileri uçuşa geçilmesi durumunda rotor wake’in stabilizere 

çarpması ile oluşan aşağı yönlü kuvvetin boyuna dengeyi bozması durumuna özellikle dikkat edilmelidir 

[2]. Bu duruma neden olan etkenler stabilizerin yüzey alanının fazla olması, yüksek disk yüklemesi ve 

düşük kontrol gücüdür. Bu durumu çözümlemek amacıyla üç farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan 

ilki stabilizeri rotora yakın konumlandırarak rotor wake etkisini askı uçuşu durumunda da sürdürerek 

ani değişimi ortadan kaldırmaktır. Bir diğeri ise T-Kuyruk ile stabilizeri rotor ile aynı hizada 

konumlandırarak wake etkisinin tamamen kaldırılmasıdır. Üçüncü çözüm ise değişken açılı stabilizer 

kullanmaktır. Yapılan tasarımda ilk yöntem izlenmiştir. 

Ağırlık Merkezi Zarfı  

   Helikopterlerde ağırlık merkezinin konumlandırılması birçok açıdan önem teşkil etmektedir. Tasarım 

iyileme çalışmaları ağırlık merkezinin konumlandırılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Kontrol ve denge 

bu iyileştirme çalışmalarının başında gelmektedir.  Helikopterin ağırlık merkezi belirlenirken her bir 

komponentin ağırlığı listelenip bir noktaya göre moment alınarak ağırlık merkezi hesabı 

yapılabilmektedir. Ağırlık merkezinin istenilen konumda olması için yapılan hesaplamalarla birlikte 

tutarlı konumu sağlayabilmek için burun uzatma çalışmaları yapılarak istenen konum sağlanmıştır. 

Burun uzatma çalışmalarının temel sebebi arka kısımda ağırlık bileşenlerinin değerinin yüksek olması 

ve bu değeri dengelemektir. Yolcu ve yakıt gibi araçtaki büyük yükler sürekli olarak değişebilmekte ve 

ağırlık merkezinin konumunu farklılaştırabilmektedir. Tasarımda bu gibi değişken yüklerin gövdenin 

(fuselage) ağırlık merkezine yakın olması istenmiştir. Yatay dengeleyicilerin konumunun gövdeye yakın 

olacak biçimde tasarımı hedeflenmiştir bunun temel nedeni yatay dengeleyiciler gövdeden uzaklaştıkça  
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moment kolunun artacak olması ve ağırlık merkezinde bozulmalar meydana gelmesidir. Ağırlık 

merkezinin stabilite açısından sorun çıkarmaması adına şaft ekseni üzerine konumlandırılması 

hedeflenmiştir. Bu sayede dönme merkezi kütle merkezi üzerinden uzaklaşmayarak yer rezonansı 

problemine çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Tüm bu yapılan çalışmalarda gövde için ağırlık merkezi 

belirlenmiş, sonrasında alt sistemlerden ana rotor, yakıt sistemi, motor yerleşimi ve transmisyon sistemi 

konumlandırmaları gerçekleştirilmiştir. 

3.8 OTOROTASYON  

   Havada motor arızası meydana gelen helikopterlerin güvenle yere inmelerine olanak sağlayan pilotaj 

tekniğine otorotasyon denmektedir.  Prensip olarak otorotasyon, potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye 

çevirmektedir. Motor arızası gerçekleştiğinde ana rotor palleri hücum açısı ve sürat nedeniyle itki 

üretmektedir. Motor gücü kaybolduğunda geri 

sürükleme nedeniyle ana rotor hızı azaldıktan 

belli bir süre sonra rotor tamamen stall olacak 

ve dönüşünü durduracaktır. Bu nedenle pilot 

motor arızası oluştuğunda ana rotor 

sisteminde yukarı doğru hava akışını 

başlatmak için kollektif kumandayı azaltmalı 

ve alçalışa geçmelidir [37]. Bu sayede pallerde 

depolanan kinetik enerji, yumuşak bir iniş için 

yeterli olacak miktarda taşıma kuvveti 

sağlamaktadır. Otorotasyon kabiliyeti, 

otorotasyon göstergelerinden (AI) 

yararlanarak ifade edilir. Otorotasyon 

göstergeleri, otorotasyon performansını 

etkileyen faktörlere dayanarak oluşturulur. Ağırlık arttıkça bu kabiliyet düşmektedir. Tasarımı yapılan 

helikopterde bu değer 2,79 m3/kg (45 ft3/lb) olarak bulunmuştur. Aşağıda da verilen tabloda farklı 

helikopterler için otorotasyon kabiliyeti gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

Model Bell 206 R22 Demirkanat AS 350B

AI(ft^3/lb) 37,5 36,3 45 30,7

                              Şekil 20 Ağırlık Merkezi Gösterimi 

             Şekil 21 Otorotasyon Kuvvet Dağılımları [37] 

                            Tablo 20  Otorotasyon Göstergeleri 

Tablo 21 Demirkanat ve Diğer Helikopterlerin Otorotasyon Kabiliyetleri 

𝐴𝐼 =
𝐼𝑅Ω2

2𝑊𝐷𝐿
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Aşağıda Demirkanat’ın da bulunduğu grafikte farklı helikopterler için otorotasyon indeksleri verilmiştir. 

Eğrilerin eğimleri otorotasyon indeksi değerini verir. Tasarımı yapılan helikopterin aynı sınıfta yer alan 

Bell-206 ve Robinson R-22 ile yakın bir eğri üzerinde yer aldığı görülmüştür ve değer tutarlıdır. 

Tasarımda otorotasyonun ana öncüllerden biri olmasıyla her iki helikopterden daha iyi bir sonuç elde 

edilmiştir.  

 

 

3.9 GÖVDE SÜRÜKLEME  

   Gövde sürüklemesi özellikle yüksek ileri hızlarda güç gereksiniminde ciddi artışlara neden olmaktadır. 

Bir uçuş sırasında sürükleme katsayısı daha küçük olan helikopterin aerodinamik sürükleme açısından 

daha vasıflı olduğu düşünülürse, sürükleme kuvvetinin minimize edilmiş olması tasarım açısından 

büyük önem taşımaktadır.  

   Gövde sürüklemesi taşıt yüzeyi ile üzerinden akan hava arasındaki sürtünmeden kaynaklanmaktadır. 

Helikopterin mümkün mertebede yüzey alanını azaltarak ve yüzeyde bulunan keskin köşeli bölgeleri 

tasarım koşulları el verdiğince yuvarlatılarak bu kuvvet azaltılmıştır.  

   Tasarım yapılırken CFD analizleri hesaplanmış ve kontrol edilmiştir. 

   Yapılan analizler için ANSYS Fluent 2019 programı kullanılmıştır. İlk olarak helikopterin 

SolidWorks programı üzerinden tasarlanan gövde geometrisi ANSYS programına aktarılmıştır. Alınan 

geometri enclosure komutuyla çevrelenip boolen kısmında hedef ve ana geometri tanımlanmıştır. Daha 

sonra mesh kısmına geçilmiş ve hız giriş ve çıkış bölgeleri yapılan çerçeve üzerinde named selection 

komutu kullanılarak isimlendirilmiştir. Meshlemesi yapılan geometri setup kısmına aktarılarak akış 

analizi uygulanmıştır. Bu analiz verileri için sınır şartları helikopterin maksimum ulaşacağı hız değeri 

olan 82 m/s’ye göre ayarlanmıştır. Models kısmında bulunan viskoz akıştan K-epsilon standart model 

üzerinden 250 iterasyon değeri verilerek analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ve deneysel 

bağıntılar karşılaştırılarak sonuçların birbirini doğruladığı gözlemlenmiş ve elde edilen veriler aşağıda 

paylaşılmıştır. 

                                   Grafik 15 Otorotasyon İndeksleri [1] 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%C3%BCzey_s%C3%BCrt%C3%BCnme_s%C3%BCr%C3%BCklemesi&action=edit&redlink=1
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   İlk olarak gövde sürüklemesi kuvveti ve sürükleme katsayısı için analiz yapılmış yapılan bu analizlerin 

sonucu sürükleme kuvveti için deneysel veriler kullanılarak oluşturulan bağıntı ile karşılaştırılmıştır. 

   Deneysel verilerle hesaplama yapıldığında sürükleme kuvveti değeri 40912,68 N olarak hesaplanmış. 

Akış analizi sonucunda elde edilen değer ise 39083 N olmuştur. Yapılan analizlerde helikopter yüzey 

alanı değeri ve yoğunluk değerinin aynı şartlarda olmasına dikkat edilmiştir. 

 

 

 

 

 

3.10 KOKPİT BOYUTLANDIRMA  

 

                           Şekil 24 Pilotun Fonksiyonel Bacağı [31] 

   Pilotun oturma konumunda iken; fonksiyonel olan sağ bacağı, dizi düz olacak bir biçimde uzatıldığı 

düşünülerek; Topuktan bacak ekseni boyunca bele kadar olan ölçüsünde ortalama antropometrik 

değerler kullanılarak; erkek pilot için 128 cm, kadın pilot için ise 119 cm olduğu kabul edilmiştir.  

                Şekil 22 Gövde Sürüklemesi Kuvveti Analizi                        Şekil 23 Sürükleme Katsayısı Analizi 

𝑓 = 0.26 × √𝑊𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 

 

𝐷𝑓 = 0.5 × 𝜌 × 𝑓 × 𝑉2 
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                                         Şekil 25  Pilotun Fonksiyonel Kolu [31] 

   Pilotun pilot koltuğunda dik bir şekilde oturduğu, düz bir biçimde ileriye baktığı ve her iki omzunun 

koltuğa dayalı olduğu kabul edilerek, koltuktan parmağının ucuna kadar olan mesafe antropometrik 

ölçümler kullanılarak; erkek pilotlarda 87 cm, kadın pilotlarda ise 80 cm olduğu kabul edilmiş ve tasarım 

bu kıstaslara göre yapılmıştır.  

 

                                            Şekil 26 Pilotun Boyu [31] 

 

  Pilotun boyu antropometrik ölçümler göz önüne alınıp ortalama değerler hesaplanarak; Erkek pilotlar 

için 190 cm, kadın pilotlar için ise 178 cm olduğu varsayılmıştır.  

   Pilot oturur konumda iken, diz ve kalça mesafesi kadın ve erkek pilotlarda ortalama olarak 30 cm 

kabul edilmiştir. 

3.11 GÜRÜLTÜ EMİSYONLARI 

   Helikopterlerde özellikle belirgin olan gürültü bileşenleri, bir hayli sesli ve periyodik tekrarlanan 

darbeli bir gürültü türü olan “kanat çırpma (blade slap)”dan kaynaklanmaktadır. Pervane kanadından 

yayılan ve kanat ucunda meydana gelen bir girdabın dönen bir sonraki rotor kanadı ile buluşması 

nedeniyle meydana gelmektedir. Söz konusu bu keskin gürültü, sık sık alçalma uçuşlarında motor 

takımının performansı düşürüldüğünde ortaya çıkmaktadır. Fakat helikopterler bu gürültüyü, belli 

hızlarda seyrettikleri yatay uçuşlarda da yaymaktadır.  

   Pervaneli motorlarda olduğu gibi gürültü emisyonları, kanat ucu hızının düşürülmesi, kanat yükünün 

azaltılması ve uygun rotor kanadı formları kullanılması ve kanat sayısının artırılması ile 

azaltılabilmektedir. 
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3.12 ÜRÜN VE ÖMÜR DEVİR MALİYETİNİN KESTİRİMİ 

 

   Genel olarak maliyet tahmini;  Maliyet analizi, tahminlerin değerlendirilmesi, maliyet analizi için bir 

veri tabanı geliştirilmesi, aday sistemlerin maliyetlerinin değerlendirilmesi ve karar vericilerin kullanımı 

için tahminler yapılmasını kapsamaktadır. 

   Yapılan incelemeler sonucunda helikopterin üretim maliyeti dolar bazında hesaplanmıştır. Bulunan 

fiyat, kendi sınıfındaki diğer helikopterlerin fiyatlarıyla kıyaslanmış ve mantıklı bir sonuç elde edildiği 

görülmüştür. Ayrıca hesaplamalarda ±%20’lik bir hata oranı olduğu literatürde de belirtilmiştir.[16]  

  Bunlara ek olarak İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından helikopterler için 25 yıllık bir ömür devri 

öngörülerek işletme maliyet oranı hesaplaması yapıldığı görülmüştür. 

 

 

  Doğrudan işletme maliyeti 18951 dolar olarak hesaplanmıştır. Araştırmaların devamında ise ülkelere 

göre farklılık gösteren oranlar hesaplamalara dahil edilerek AR-GE için 254032 dolarlık bir maliyet 

tespit edilmiştir. İşletim, bakım ve elden çıkarma için de 558847 dolarlık bir fiyat hesaplanmıştır. 

Hesaplamalarda kullanılan MATLAB kodları Ek [10]’da paylaşılmıştır. 

                            Grafik 16 Ömür Devir Maliyeti 

                                      Tablo 22  Demirkanat Helikopteri Maliyeti 
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   Hava aracına ait yapıların yorulması ve ömür tahminini gerçeklemek için çalışma koşulları altında 

benzeşiminin yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla çevre koşullarında, yapının dinamiğine ve yapının 

maruz kalacağı doğrusal olmayan etkenler altında gerçekleştirilecek testlerde elde edilmiş yük profilleri 

ile yorulma analiz ve testleri yapılmaktadır. Ayrıca bir sistemin ömür devri boyunca gerekli lojistik 

destek ihtiyaçlarını belirlenmesi kritik bir önem arz etmektedir. Tasarım aşamasında, bu ihtiyaçlar 

lojistik destek analizleri ile belirlenmiş ve tasarım değişiklikleri bu analizlere uygun olarak 

geliştirilmiştir. Yapılan çalışmada göz önüne alınan etkenler ise tasarıma etki, tesis ve alt yapı bakım, 

işgücü ve personel, ürün destek yönetimi, sürdürülebilirlik mühendisliği ve teknik veri olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

Demirkanat 3217 954000

Eurocopter EC120B 3780 2000000

Robinson R44 Raven I 2400 412000

Bell 407 5250 2540000

Airbus H120 3781 1237500

Robinson R44 Raven II 2500 490000

Guimbal cabri G2 1543 385000

H125 3086 2900000

Robinson R66 2700

639500

770000

Helikopter Modeli

Enstrom 480B

MTOW

3000

Maliyet ($)

Grafik 17 Demirkanat Helikopteri ve Diğer Helikopterlerin Maliyet Karşılaştırması 

                     Tablo 23 Maksimum Kalkış Ağırlıklarına Göre Maliyet Karşılaştırmaları 
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4 .GÖRSELLER   

 

 

                                 Şekil 28 Yandan Görünüş                           Şekil 27 Önden Görünüş 

Şekil 29 Arkadan Görünüş 
Şekil 30 Yerleşim Planı 

Şekil 31 Sistem Yerleşim Planı 
Şekil 32 Bagaj Konumu 
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Şekil 34 Kalkış Anı 
Şekil 33 İleri Uçuş 

Şekil 35 Yolcu İndirme-Bindirme Şekil 36 İniş 

Şekil 37 Kokpit Yerleşimi Şekil 38 Sistem Yerleşimi Kesit Görünütüsü 
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5. DEĞİŞİKLİKLER VE İYİLEŞTİRMELER 

 

• Yapılan hesaplamalarla tek motorun yeterli olacağı tespit edildi. İki tane kullanılan ve her biri 

235 kW güç üreten Rolls&Royce Allison C-250 motorun tek kullanımının yetersiz olacağı ve 

yerine bir adet sürekli gücü 290 kW ve azami gücü 331 kW olan Pratt Whitney 206-B motoru 

tercih edildi. 

• İniş takımlarında açılır kapanır tekerlek sistemi yerine kızaklı (skid) iniş takımları tercih edildi. 

Bunun sebebi hafiflik sağlaması ve maliyetlerinin daha düşük olmasıdır. İleri uçuşta gerekli 

hızlar sağlandığı için bu şekilde bir değişikliğin görevin icrasına etkisi olmamaktadır. 

• Ön tasarımda Bell-206 helikopterinin değerleri referans alınarak belirlenen 10,15 m rotor çapı 

değeri tayin edilmiştir. Nihai tasarımda ise yapılan eniyileme çalışmaları sonucunda optimum 

rotor çapı 8,8 m olarak belirlenmiş ve bu değer ampirik formüllerle de desteklenmiştir. 

• Ön tasarımda pallerin boyutlandırılmasında (veter uzunluğu, burulma açısı, sivrilme oranı) 

tarihsel veriler kullanılmıştır. Nihai tasarımda ise eniyileme çalışmaları yapılarak belirlenmiştir. 

• Ön tasarımda 2370 kg olan ağırlık nihai tasarımda çift motordan tek motora geçilmesi, yakıt 

kapasitesinin azaltılması, iniş takımlarının değiştirilmesi ve rotor çapının azaltılması gibi 

iyileştirmeler sonucu 1460 kg olarak tespit edilmiştir. 

                                                        Şekil 39 Demirkanat Helikopteri Teknik Resim Çizimleri 
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• Motor gücünün değişimi, ağırlığın azalması ile 216 kg olan yakıt kapasitesi 136,6 kg olarak 

yenilenmiştir. 

• Ön tasarımda 900 km olarak hesaplanan menzil değeri yapılan hesaplamaların yenilenmesi 

sonucunda 638 km olarak değişmiştir. 

• Ön tasarımda 348 km/h olarak bulunan azami hız motor değişikliği ve diğer eniyileme 

çalışmalarının sonucu 295 km/h olarak tespit edilmiştir. En iyi menzil hızı 185 km/h’den 173,5 

km/h’ye ve en iyi havada kalış hızı 140 km/h’den 132 km/h’ye düşmüştür. Bu değerle istenilen 

şartlar sağlanmaktadır. 

• Yapılan iyileştirmeler sonucu 3 saat olan havada kalış süresi 4 saat 5 dakika olarak revize 

edilmiştir. 

• Sırasıyla 8600ft, 15400ft, 16400ft olan HOGE, HIGE ve servis tavanı değerleri 7800 ft, 17600ft 

ve 17800ft olarak gerçekleşmiştir. Ağırlığın azalması, çapın optimize edilmesi ve motor 

sayısının düşürülmesi ile bu sonuç elde edilmiştir. 

• Ön tasarımda ana rotor için kullanılan NACA 0012 airfoil yerine, sürüklenme ve taşıma katsayı 

değerleri daha iyi olan Vertol VR-7 kullanılmıştır. 

• Ön tasarım raporunda Collins Aerospace'den Athena 611 sistemi seçilmişti fakat bu sistemden 

vazgeçilmiştir. Bunun nedeni daha kapsamlı bir aviyonik paket sistemine geçilmek 

istenmesidir. Bu kapsamda yapılan araştıralar sonucunda Garming G1000H aviyonik paketine 

geçilmiştir. 
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EK 1:  

 

Tablo 1: Tasarımın Genel Özellikleri 

Tasarımın Genel Özellikleri 

Azami Kalkış Ağırlığı [kg] 1460 

Boş Ağırlık [kg] 834 

Yakıt Kapasitesi [kg] 136 

Faydalı Yük Kapasitesi [kg] 490 

 

Helikopter Genel Boyutları [m] 

9,5m x 1,95m x 2,8m 

 

 

Ana Rotor Özellikleri ( Yarışma Şartnamesi 4. Bölümde belirtilen 

ilgili özellikler) 

 Rotor Tipi: Yataksız 

Rotor Çapı: 8,8m  

Pal Ucu Hızı: 220 m/s 

Pal Yüklemesi: 0,073 

Disk Yüklemesi: 24 kg / m2 

Katılık:0,054 

Veter Uzunluğu: 0,38 m 

Kanat Ucu Şekli: 

swept/tapered 

Kanat Profili: Vertol Vr-7 

Lock Sayısı: 1,16 

 

 

Kuyruk Rotor Özellikleri ( Yarışma Şartnamesi 4. Bölümde 

belirtilen ilgili özellikler) 

Rotor Tipi: Fenestron 

Pal Sayısı: 12 

Rotor Çapı: 1m 

Pal Ucu Hızı: 250,2 m/s 

Pal Yüklemesi:0,048 

Disk Yüklemesi: 126,5 kg / 

m2 

Katılık:0,33 

Kanat Profili: NACA 0012 

 

 

Motor Özellikleri (Model, güç, ağırlık, yakıt tüketimi) 

Model:Pratt Whitney 206-B 

Güç: 290 kW  

Ağırlık: 119 kg 

Yakıt Tüketimi: 0,333 

kg/(kW.h) 
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EK 2: 

 

Tablo 2: Helikopter Performans Özeti (Deniz Seviyesi, Azami Kalkış Ağırlığı) 

Helikopter Performans Özeti ISA ISA+20°C 

Azami Hız VH [KIAS] 160  159,4 

En iyi menzil hızı VBR [KIAS] 91  93,7 

En iyi havada kalış hızı VBE [KIAS] 69,1  71,2 

Azami Tırmanma Hızı @ VBE [ft/min] 1626 1565 

Askı Tavanı (HOGE) [ft] 9400 7800 

Askı Tavanı (HIGE) [ft] 18600 17600 

Servis Tavanı [ft] 18800 17800 

Azami Menzil [km] 629 638 

Azami Havada Kalış Süresi [h] 4 sa 8 dk 4 sa 5 dk 

 

 

 

EK3: ISA İrtifa ve Hız Hesaplamaları 

%yazar Emre Özdemir ve Ceyda Beril Bayrak 

  
close all; 
clc; 
Pav= 290; 
weight_hel=1460.00;   %helikopter ağırlığı 
rotor_A=60.82;   %rotor disk alanı 
rotor_R=8.80;   %rotor çapı (metre)  
blades=2;   %pervane sayısı 
chordline=0.37;   %rotor blade kamburluk uzunluğu 
rotor_r=4.40;   %rotor yarıçap (metre) 
solidity=0.054;   %katılık 
Cd=0.0070;   %Cd 
tip_spead=220;   %pal uç hızı  
devir=50;   %devir(rad/s) 
devir_RPM=477.46; 
A_wetted=0.74; 
nu=0.37;   %nü 
g=9.81;   %yerçekimi ivmesi 

  
m_blade=27;   %pal ağırlığı 
lift_slope=6;   %taşıma katsayısı grafiği eğimi 
MachCr_Vr=0.7;   %Vertol Vr-7 mach sayısı 

  
rTail=0.5;   %kuyruk rotoru yarıçapı 
tail_boom=5.95;   %tail boom 
MachCr_naca=0.73;   %naca0012  mach sayısı 
blades_tail=12;   %kuyruk rotoru pal sayısı 
tail_chord=0.0435;   %kuyruk rotoru chord değeri 

  
%ro= input('ro değeri girin\n' ); 
%altitude= input('altitude değerini giriniz\n'); 
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%v_i= input('v_i değerini giriniz\n') 

  
ro = [1.225 1.2178 1.2107 1.2036 1.1966 1.1896 1.1826 1.1756 1.1687 1.1618 

1.1549 1.1481 1.1413 1.1345 1.1277 1.121 1.1143 1.1077 1.1011 1.0945 1.0879 

1.0814 1.0749 1.0684 1.062 1.0555 1.0492 1.0428 1.0365 1.0302 1.0239 1.0177 

1.0115 1.0053 0.9992 0.993 0.9869 0.9809 0.9749 0.9688 0.9629 0.9569 0.951 

0.9451 0.9392 0.9334 0.9276 0.9218 0.9161 0.9103 0.9046 0.899 0.8933 0.8877 

0.8821 0.8766 0.871 0.8655 0.86 0.8546 0.8491 0.8437 0.8384 0.833 0.8277 

0.8224 0.8171 0.8119 0.8066 0.8014 0.7963 0.7911 0.786 0.7809 0.7759 0.7708 

0.7658 0.7608 0.7558 0.7509 0.746 0.7411 0.7362 0.7314 0.7266 0.7218 0.717 

0.7122 0.7075 0.7028 0.6981 0.6935 0.6889 0.6843 0.6797 0.6751 0.6706 

0.6661 0.6616 0.6571 0.6527 0.6483 0.6439 0.6395 0.6352 0.6308 0.6265 

0.6223 0.618 0.6138 0.6095 0.6053 0.6012 0.597 0.5929 0.5888] 
altitude =(0:200:23000) 
v_i = [9.804 9.833 9.862 9.891 9.920 9.949 9.978 10.01 10.037 10.067 10.097 

10.127 10.157 10.187 10.218 10.249 10.279 10.310 10.341 10.372 10.403 

10.435 10.466 10.498 10.529 10.562 10.593 10.626 10.658 10.691 10.724 

10.756 10.789 10.822 10.855 10.889 10.923 10.956 10.990 11.024 11.058 

11.093 11.127 11.162 11.197 11.231 11.266 11.302 11.337 11.373 11.409 

11.444 11.481 11.517 11.553 11.590 11.627 11.664 11.701 11.738 11.776 

11.813 11.851 11.889 11.927 11.965 12.004 12.043 12.082 12.121 12.160 

12.200 12.239 12.279 12.319 12.359 12.400 12.440 12.481 12.522 12.563 

12.605 12.647 12.688 12.730 12.772 12.815 12.858 12.900 12.944 12.987 

13.030 13.073 13.117 13.162 13.206 13.251 13.295 13.340 13.386 13.431 

13.477 13.523 13.569 13.615 13.662 13.709 13.755 13.803 13.850 13.899 

13.947 13.995 14.044 14.092 14.141] 

  

     
p_profile=((Cd./8).*ro.*chordline.*blades.*devir.^3.*rotor_r.^4)/1000; 
fprintf('p_profile=%f \n',p_profile); 

  
weight_hel_yari=weight_hel./2; 
x=2.*ro.*rotor_A; 
p_ideal=2.*(((weight_hel_yari.*g).^1.5)./sqrt(x))/1000; 
fprintf('p_ideal=%f \n',p_ideal); 

  
p_induced=p_ideal.*1.25; 
fprintf('p_induced=%f \n',p_induced); 

  
p_tr=(p_induced./100).*5; 
fprintf('p_tr=%f \n',p_tr); 

  
p_parasiticpower=(0.5.*ro.*((2*v_i).^3).*A_wetted.*0.1)./1000; 
fprintf('p_parasiticpower=%f \n',p_parasiticpower); 

  
p_total=p_parasiticpower+p_tr+p_induced+p_profile; 
fprintf('p_total=%f \n',p_total); 

  

  

  
p_ige= (1.5*p_induced.*0.728)+p_profile; 
fprintf('p_ige=%f \n',p_ige); 

  
%p_req_ige= kg.*p_ige; 
%fprintf('p_req_ige=%d \n',p_req_ige); 

  
p_oge=p_ige./0.728; 
fprintf('p_oge=%f \n',p_oge); 

  
p_climb=(0.508.*weight_hel.*g)/1000; 
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fprintf('p_climb=%f\n',p_climb); 

  
reqservice_ceiling=p_total+p_climb; 
fprintf('reqservice_ceiling=%f\n',reqservice_ceiling); 

  
DL=weight_hel/rotor_A; 
fprintf('DL=%d \n',DL) 
Ct=(weight_hel.*g)./(ro.*rotor_A.*(tip_spead.^2)); 
fprintf('Ct=%f\n',Ct) 
Blade_loading=Ct/solidity; 
fprintf('Blade_loading=%f\n',Blade_loading) 
FM=1./(1.25+(((2.^0.5).*Cd)./8).*(solidity./((Ct.^1.5)))); 
fprintf('FM=%f \n',FM) 
I_blade=(0.33).*m_blade.*(rotor_r.^3); 
fprintf('I_blade=%f\n',I_blade) 
fprintf('m_blade=27\n') 
fprintf('lift_slope=6.03\n') 
fprintf('MachCr_Vr=0.7\n') 

  
Vcr=343.2.*MachCr_Vr; 
fprintf('Vcr=%f\n',Vcr) 
lock_number=(ro.*chordline.*lift_slope.*(rotor_r.^4))./I_blade; 
fprintf('lock_number=%2.5f \n',lock_number) 
fprintf('rTail=0.5\n') 

  
T=(Pav.*(10.^3)./devir)./tail_boom; 
fprintf('T=%f\n',T) 
fprintf('tail_boom=5.95\n') 
vi_tail=(T./(2.*ro.*pi.*(rTail.^2))).^0.5; 
fprintf('vi_tail=%f\n',vi_tail) 
tail_devir=250.539./rTail; 
fprintf('tail_devir=%f\n',tail_devir) 
fprintf('MachCr_naca=0.73\n') 
vtip_tr=MachCr_naca.*343.2; 
fprintf('vtip_tr=%f\n',vtip_tr) 
RPM=tail_devir.*(30./pi); 
fprintf('RPM=%f\n',RPM) 

  
A=pi.*(rTail.^2); 
fprintf('A=%f\n',A) 
fprintf('blades_tail=12\n') 
DL_tail=T./(A.*9.81); 
fprintf('DL_tail=%f\n',DL_tail) 
Ct_tail=T./(ro.*A.*(250.536.^2)); 
fprintf('Ct_tail=%f\n',Ct_tail) 
solidity_tail=(blades_tail.*tail_chord.*rTail)./A; 
fprintf('solidity_tail=%f\n',solidity_tail) 
fprintf('tail_chord=0.0,0435\n') 
Bl=Ct_tail./solidity_tail; 
fprintf('Bl=%f\n',Bl) 

  
%max climbing  
climbing_ms=((Pav-p_total).*1000)./(weight_hel.*9.81); 
fprintf('Climbing(m/s)=%f\n',climbing_ms) 
climbing_ftmin=climbing_ms.*3.28.*60; 
fprintf('Climbing(ft/min)=%f\n',climbing_ftmin) 

  
%max endurance 
max_endurance_ms=(((weight_hel.*9.81)./(2.*ro.*rotor_A)).^0.5).*(((4.*1.25.

*rotor_A)/(3.*A_wetted)).^0.25);  
fprintf('Max Endurance(m/s)=%f\n',max_endurance_ms); 
max_endurance_kmh=max_endurance_ms.*3.6; 
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max_endurance_fts=max_endurance_ms.*3.28; 
max_endurance_knot=max_endurance_ms.*1.9438; 
fprintf('Max Endurance(km/h)=%f\n',max_endurance_kmh) 
fprintf('Max Endurance(ft/s)=%f\n',max_endurance_fts) 
fprintf('Max Endurance(knot)=%f\n',max_endurance_knot) 

  
%Max Range 
max_range_ms=(((weight_hel.*9.81)./(2.*ro.*rotor_A)).^0.5).*(((4.*1.25.*rot

or_A)./(A_wetted)).^0.25); 
fprintf('Max Range(m/s)=%f\n',max_range_ms) 
max_range_kmh=3.6.*max_range_ms; 
max_range_fts=3.28.*max_range_ms; 
max_range_knot=1.9438.*max_range_ms; 

  
fprintf('Max Range(km/h)=%f\n',max_range_kmh) 
fprintf('Max Range(ft/s)=%f\n',max_range_fts) 
fprintf('Max Range(knot)=%f\n',max_range_knot) 

 

 

 
EK4: ISA +20 İrtifa ve Hız Hesaplamaları 

 
%yazar Emre Özdemir ve Ceyda Beril Bayrak 
%ISA+20 
close all; 
clc; 
Pav= 290; 
weight_hel=1460.00;   %helikopter ağırlığı 
rotor_A=60.82;   %rotor disk alanı 
rotor_R=8.80;   %rotor çapı (metre)  
blades=2;   %pervane sayısı 
chordline=0.37;   %rotor blade kamburluk uzunluğu 
rotor_r=4.40;   %rotor yarıçap (metre) 
solidity=0.04;   %katılık 
Cd=0.0075;   %Cd 
tip_spead=220;   %pal uç hızı  
devir=50;   %devir(rad/s) 
devir_RPM=477.46; 
A_wetted=0.74; 
nu=0.5;   %nü 
g=9.81;   %yerçekimi ivmesi 

  

  
%ro= input('ro değeri girin\n' ); 
%altitude= input('altitude değerini giriniz\n'); 
%v_i= input('v_i değerini giriniz\n'); 

  
ro = [1.146 1.139 1.133 1.127 1.121 1.115 1.109 1.102 1.096 1.090 1.084 

1.078 1.072 1.066 1.060 1.054 1.049 1.043 1.037 1.031 1.025 1.020 1.014 

1.008 1.003 0.997 0.991 0.986 0.980 0.974 0.969 0.963 0.958 0.952 0.947 

0.942 0.936 0.931 0.926 0.920 0.915 0.910 0.904 0.899 0.894 0.889 0.884 

0.879 0.873 0.868 0.863 0.858 0.853 0.848 0.843 0.838 0.833 0.828 0.824 

0.819 0.814 0.809 0.804 0.799 0.795 0.790 0.785 0.781 0.776 0.771 0.767 

0.762 0.757 0.753 0.748 0.744 0.739 0.735 0.730 0.726 0.722 0.717 0.713 

0.708 0.704 0.700 0.695 0.691 0.687 0.683 0.679 0.674 0.670 0.666 0.662 

0.658 0.654 0.650 0.646 0.641 0.637 0.633 0.629 0.626 0.622 0.618 0.614 

0.610 0.606 0.602 0.598 0.595 0.591 0.587 0.583 0.579] 
altitude =(0:200:23000) 
v_i = [10.13752759 10.16534442 10.19327359 10.2213157 10.24947135 

10.27774116 10.30612573 10.33462567 10.36324161 10.39197418 10.42082399 

10.44979169 10.4788779 10.50808327 10.53740845 10.56685408 10.59642082 
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10.62610932 10.65592025 10.68585428 10.71591207 10.74609431 10.77640167 

10.80683484 10.83739451 10.86808137 10.89889613 10.92983948 10.96091215 

10.99211483 11.02344826 11.05491315 11.08651023 11.11824024 11.15010392 

11.18210201 11.21423525 11.24650442 11.27891025 11.31145352 11.34413501 

11.37695547 11.40991571 11.44301649 11.47625862 11.50964289 11.54317011 

11.57684108 11.61065662 11.64461755 11.67872469 11.71297888 11.74738095 

11.78193176 11.81663214 11.85148295 11.88648506 11.92163933 11.95694664 

11.99240787 12.02802391 12.06379564 12.09972397 12.1358098 12.17205405 

12.20845763 12.24502147 12.28174651 12.31863368 12.35568393 12.39289821 

12.43027748 12.4678227 12.50553486 12.54341493 12.5814639 12.61968276 

12.65807252 12.69663419 12.73536879 12.77427733 12.81336086 12.85262041 

12.89205703 12.93167177 12.97146571 13.0114399 13.05159543 13.09193339 

13.13245487 13.17316098 13.21405282 13.25513152 13.29639821 13.33785401 

13.37950009 13.42133758 13.46336767 13.5055915 13.54801028 13.59062518 

13.6334374 13.67644816 13.71965867 13.76307015 13.80668384 13.85050099 

13.89452285 13.93875068 13.98318576 14.02782937 14.07268281 14.11774737 

14.16302437 14.20851514 14.25422101] 

  

     
p_profile=((Cd./8).*ro.*chordline.*blades.*devir.^3.*rotor_r.^4)/1000; 
fprintf('p_profile=%f \n',p_profile); 

  
weight_hel_yari=weight_hel./2; 
x=2.*ro.*rotor_A; 
p_ideal=2.*(((weight_hel_yari.*g).^1.5)./sqrt(x))/1000; 
fprintf('p_ideal=%f \n',p_ideal); 

  
p_induced=p_ideal.*1.25; 
fprintf('p_induced=%f \n',p_induced); 

  
p_tr=(p_induced./100).*5; 
fprintf('p_tr=%f \n',p_tr); 

  
p_parasiticpower=(0.5.*ro.*((2*v_i).^3).*A_wetted.*0.1)./1000; 
fprintf('p_parasiticpower=%f \n',p_parasiticpower); 

  
p_total=p_parasiticpower+p_tr+p_induced+p_profile; 
fprintf('p_total=%f \n',p_total); 

  
p_ige= (1.5*p_induced.*0.728)+p_profile; 
fprintf('p_ige=%f \n',p_ige); 

  
p_oge=p_ige./0.728; 
fprintf('p_oge=%f \n',p_oge); 

  
p_climb=(0.508*weight_hel*g)/1000; 
fprintf('p_climb=%f\n',p_climb); 

  
p_total_servis=p_total+p_climb; 
fprintf('p_total_servis=%f\n',p_total_servis); 

  
%max climbing  
climbing_ms=((Pav-p_total).*1000)./(weight_hel.*9.81); 
fprintf('Climbing(m/s)=%f\n',climbing_ms) 
climbing_ftmin=climbing_ms.*3.28.*60; 
fprintf('Climbing(ft/min)=%f\n',climbing_ftmin) 

  
%max endurance 
max_endurance_ms=(((weight_hel.*9.81)./(2.*ro.*rotor_A)).^0.5).*(((4.*1.25.

*rotor_A)/(3.*A_wetted)).^0.25);  
fprintf('Max Endurance(m/s)=%f\n',max_endurance_ms); 
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max_endurance_kmh=max_endurance_ms.*3.6; 
max_endurance_fts=max_endurance_ms.*3.28; 
max_endurance_knot=max_endurance_ms.*1.9438; 
fprintf('Max Endurance(km/h)=%f\n',max_endurance_kmh) 
fprintf('Max Endurance(ft/s)=%f\n',max_endurance_fts) 
fprintf('Max Endurance(knot)=%f\n',max_endurance_knot) 

  
%Max Range 
max_range_ms=(((weight_hel.*9.81)./(2.*ro.*rotor_A)).^0.5).*(((4.*1.25.*rot

or_A)./(A_wetted)).^0.25); 
fprintf('Max Range(m/s)=%f\n',max_range_ms) 
max_range_kmh=3.6.*max_range_ms; 
max_range_fts=3.28.*max_range_ms; 
max_range_knot=1.9438.*max_range_ms; 

  
fprintf('Max Range(km/h)=%f\n',max_range_kmh) 
fprintf('Max Range(ft/s)=%f\n',max_range_fts) 
fprintf('Max Range(knot)=%f\n',max_range_knot) 

  

 

EK5: Ağırlık Kestirimi 

%Yazar Emre Özdemir Ceyda Beril Bayrak 
blades=2;   
chord =1.0824; %cord uzunluğu 
Rmain=14.13; %ana rotorun yarıçapı 
Ohm_Main_Rotor=51.16; %ana rotorun açısal hızı 
j_Main=527.77; %ana rotorun atalet momenti  
b_stabilizer=1.5; %stabilizerin genişliği 
l_stabilizer=6.4; %stabilizerin uzunluğu 
Ah=9.6; %stabilizerin alanı 
ARh=4.266666667; %stabilizerin expect ratio 
b_fin_span=6; %b fin span 
Av=18; %açıklık alanı 
ARv=2; %açıklık oranı 
tail_rotor_gearboxes=2; %kuyruk rotoru dişli kutusu sayısı 
R_of_tail_propeller=3.38; %kuyruk rotoru yarıçapı 
HP_rating=395;%motor gücü 
HP_rating_transmission=375.25; %transmisyon gücü 
l_fuselage=31.2; % gövde uzunluğu 
Swet=16; 
Wheel=3;  
Total_dry=250; %kuru ağırlık 
A_nacella=12; %motorun yerleştiği kısmın alanı 
W_fuel=300.7; %yakıtın ağrılığı 
W_tank=120;  %yakıt tankının ağrılı 
Tail_HP=100;  
Ohm_tail_Rotor=501.7; %kuyruk rotorun açısal hızı 
RPM_engine=12000; 
Of_engine=1; 
Ptr=10; 
bm=18; %kanat açıklığı 
W_payload=1080.2; %faydalı yük ağrılığı 
Total_gearboxes=5; %total dişli kutusu sayısı  
g=32.85; %yerçekimi ivmesi 
Gross_Weight=[6643.97 5324 3245 3216.66] 

  
Main_rotor_blades=0.026*(blades^0.66)*chord*(Rmain^1.3)*((Ohm_Main_Rotor*Rm

ain)^0.67); 
fprintf('Main rotor blades=%f\n',Main_rotor_blades); 

  



 

54 
 

Main_rotor_hub=0.0037*(blades^0.28)*(Rmain^1.5)*((Ohm_Main_Rotor*Rmain)^0.4

3)*(0.67*Main_rotor_blades+(g*j_Main)/(Rmain^2))^0.55; 
fprintf('Main rotor hub=%f\n',Main_rotor_hub); 

  
stabilizer_horizontal=0.72*(Ah^1.2)*(ARh^0.32); 
fprintf('stabilizer_horizontal=%f\n',stabilizer_horizontal); 

  
Fin=1.05*(Av^0.94)*(ARv^0.53)*(tail_rotor_gearboxes^0.71); 
fprintf('Fin=%f\n',Fin); 

    
Tail_rotor=1.4*(R_of_tail_propeller^0.09)*(HP_rating_transmission/Ohm_Main_

Rotor)^0.9; 
fprintf('Tail_rotor=%f\n',Tail_rotor); 

  
Nacelles=0.041*(Total_dry^1.1)*(Of_engine^0.24)+0.33*(A_nacella^1.3); 
fprintf('Nacelles=%f\n',Nacelles); 

    
Engine_installations=Total_dry; 
fprintf('Engine installations=%f\n',Engine_installations); 

  
Propulsion_Subsystems=2*(Total_dry^0.59)*(Of_engine^0.79); 
fprintf('Propulsion_Subsystems=%f\n',Propulsion_Subsystems); 

  
Fuel_system=W_fuel+W_tank; 
fprintf('Fuel system=%f\n',Fuel_system); 

  
Drive_System=13.6*(HP_rating_transmission^0.82)*((RPM_engine/1000)^0.037)*(

((Tail_HP/HP_rating_transmission)*(Ohm_Main_Rotor/Ohm_tail_Rotor))^0.068)*(

(Total_gearboxes^0.066)/(Ohm_Main_Rotor^0.64)); 
fprintf('Drive_System=%f\n',Drive_System); 

  
Systems_controls=2; 
fprintf('Systems controls=%f\n',Systems_controls); 

  

  
Hydraulics=37*(blades^0.63)*(chord^1.3)*((Ohm_Main_Rotor*Rmain)/1000)^2.1; 
fprintf('Hydraulics=%f\n',Hydraulics); 

  
Avionics=250; 
fprintf('Avionics=%f\n',Avionics); 

  
Payload=W_payload; 
fprintf('Payload=%f\n',Payload); 

  

  

  
for i=1:4 

     
    

Fuselage=6.9.*((Gross_Weight./1000).^0.49)*(l_fuselage.^0.61)*(Swet.^0.25); 

     
    Landing_gear=44.*((Gross_Weight./1000).^0.67).*(Wheel.^0.34); 

     
    Cockpit_Controls=11.5.*((Gross_Weight./1000).^0.4); 

   
    Instruments=3.5.*((Gross_Weight./1000).^1.3); 

     
    

Hydraulics=37*(blades^0.63)*(chord^1.3)*((Ohm_Main_Rotor*Rmain)/1000)^2.1; 
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Electrical=(9.6.*(HP_rating_transmission.^0.65))./((Gross_Weight./1000).^0.

4)-Hydraulics; 

         
    Furnishing_Equipment=13.*((Gross_Weight./1000).^1.3); 

        
    Air_conditioning=8.*(Gross_Weight./1000); 

       
    Manufacturing_Variation=4.*(Gross_Weight./1000); 

      
    

Total=Main_rotor_blades+Main_rotor_hub+stabilizer_horizontal+Fin+Tail_rotor

+Fuselage+Landing_gear+Nacelles+Engine_installations+Propulsion_Subsystems+

Fuel_system+Drive_System+Cockpit_Controls+Systems_controls+Instruments+Hydr

aulics+Electrical+Avionics+Furnishing_Equipment+Air_conditioning+Payload+Ma

nufacturing_Variation; 

      
    if Total==3216.66 
        fprintf('total gross weight 3216.66'); 

         
    else 

         
        Gross_Weight==Total; 
    end 

  

     
end 

  
fprintf('Fuselage=%f\n',Fuselage); 
fprintf('Landing gear=%f\n',Landing_gear); 
fprintf('Cockpit_Controls=%f\n',Cockpit_Controls); 
fprintf('Instruments=%f\n',Instruments); 
fprintf('Electrical=%f\n',Electrical); 
fprintf('Furnishing_Equipment=%f\n',Furnishing_Equipment); 
fprintf('Air_conditioning=%f\n',Air_conditioning);   
fprintf('Manufacturing_Variation=%f\n',Manufacturing_Variation); 
fprintf('Total=%f\n',Total); 

  

  

EK6:Menzil ve Havada Kalış Süresi Hesabı  

%yazar Emre Özdemir Ceyda Beril Bayrak 
SFC=0.333; 
%irtifa 3000 ısa+20 
yercalistirma_P=283.2; %P kW 
yercalistirma_t=10;  %dk 
yercalistirma_ts=yercalistirma_t/60; %saat 
yercalistirma_wkg=yercalistirma_P*yercalistirma_ts*SFC;   %kg 
fprintf('Yer calistirma W(kg)=%f\n ',yercalistirma_wkg); 

  
%irtifa 3000 ısa+20 
kalkishoge_p=331; %P kW 
kalkishoge_t=2; %dk 
kalkishoge_ts=kalkishoge_t/60; %saat 
kalkishoge_wkg=kalkishoge_p*kalkishoge_ts*SFC; %kg 
fprintf('Kalkis hoge W(kg)=%f\n ',kalkishoge_wkg); 

  
%irtifa 4000 ısa+20 
tirmanma_p=219.79; %P kW 
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tirmanma_t=2; %dk 
tirmanma_ts=tirmanma_t/60; %saat 
tirmanma_wkg=tirmanma_p*tirmanma_ts*SFC; %kg 
fprintf('Tirmanma W(kg)=%f\n',tirmanma_wkg); 

  
%irtifa 4000 ısa +20 
ileriucus_p=277.2; %P kW 
ileriucus_t=30.51; %dk 
ileriucus_ts=ileriucus_t/60; %saat 
ileriucus_wkg=ileriucus_p*ileriucus_ts*SFC;  %kg 
fprintf('İleri ucus W(kg)=%f\n',ileriucus_wkg); 

  
%irtifa 4000 isa+20 
inishoge_p=260.18; %P kW 
inishoge_t=1; %dk 
inishoge_ts=inishoge_t/60; %saat 
inishoge_wkg=inishoge_p*inishoge_ts*SFC; %kg 
fprintf('İnis Hoge W(kg)=%f\n',inishoge_wkg); 

  
%irtifa 4000 ısa+20 
yercalistirma2_p=277.2; %P kW 
yercalistirma2_t=5; %dk 
yercalistirma2_ts=yercalistirma2_t/60; %saat 
yercalistirma2_wkg=yercalistirma2_p*yercalistirma2_ts*SFC;  %kg 
fprintf('Yer calistirma  W(kg)=%f\n',yercalistirma2_wkg); 

  
%irtifa 4000 ısa +20 
kalkishoge2_p=331; %P kW 
kalkishoge2_t=1;  %dk 
kalkishoge2_ts=kalkishoge2_t/60; %saat  
kalkishoge2_wkg=kalkishoge2_p*kalkishoge2_ts*SFC; %kg 
fprintf('Kalkis Hoge W(kg)=%f\n',kalkishoge2_wkg); 

  

%irtifa 4000 ısa+20 
ileriucus2_p=277.2; %P kW 
ileriucus2_t=30.2;              %dk 
ileriucus2_ts=ileriucus2_t/60;  %saat 
ileriucus2_wkg=ileriucus2_p*ileriucus2_ts*SFC; %kg 
fprintf('İleri ucus W(kg)=%f\n',ileriucus2_wkg); 

  
%irtifa 3000 ısa+20 
alcalma_p=147.39; %P kW 
alcalma_t=2; %dk 
alcalma_ts=alcalma_t/60; %saat 
alcalma_wkg=alcalma_p*alcalma_ts*SFC; %kg 
fprintf('Alcalma W(kg)=%f\n',alcalma_wkg); 

  
%irtifa 3000 ısa+20 
inis_p=171.21; %P kW 
inis_t=2;   %dk 
inis_ts=inis_t/60; %saat 
inis_wkg=inis_p*inis_ts*SFC; %kg 
fprintf('İnis W(kg)=%f\n',inis_wkg); 

  
%irtifa 4000 ısa+20 
rezerv_p=69.8; %P kw 
rezerv_t=15; %dk 
rezerv_ts=rezerv_t/60; %saat 
rezerv_wkg=rezerv_p*rezerv_ts*SFC; %kg 
fprintf('Rzerv W(kg)=%f\n',rezerv_wkg); 
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%Gorev profili için gerekli yakıt 

     
total_wkg=yercalistirma_wkg+kalkishoge_wkg+tirmanma_wkg+ileriucus_wkg+inish

oge_wkg+yercalistirma2_wkg+kalkishoge2_wkg+ileriucus2_wkg+alcalma_wkg+inis_

wkg+rezerv_wkg; 
fprintf('Total W(kg)=%f\n',total_wkg); 
total_t=yercalistirma_ts+kalkishoge_ts+tirmanma_ts+ileriucus_ts+inishoge_ts

+yercalistirma2_ts+kalkishoge2_ts+ileriucus2_ts+alcalma_ts+inis_ts+rezerv_t

s; 
fprintf('Total time(h)=%f\n',total_t); 

  
Vbr_isa20=173.5; %km/h 
Vend_isa20=131.8; %km/h 
PBr=110.7; %kW 
Pend=99.4; %kW 
yakitagirligi=135.5; %kg 

  
menzil_sonuc=(yakitagirligi/(SFC*PBr))*Vbr_isa20 %km 
havadakalis_sonuc=yakitagirligi/(Pend*SFC) %saat 

 

 

 

 

EK7:Otorotasyon Hesaplamaları  

%yazar Emre Özdemir Ceyda Beril Bayrak 
%otorotasyon 

  
I =766  % Rotor Pallerin Atalet Momenti kg/m^2  
w_rad=50  %Pallerin açısal hızı rad/s 
W=1460    %toplam ağırlık kg 
A=60.82   %Ana rotorların disk alanı m^2 
DL=24  %Disk loading kg/m^2 

  

     
Al= (I*(w_rad^2))/(2*W*DL*9.81)  %Otorotasyon kabiliyeti m^3/kg 
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EK8: Azami Hız Hesaplamaları  

%yazar Emre Özdemir ve Ceyda Beril Bayrak 
%maxspeed 

  
Pav=277.2; 
W=1460; 
ro=1.0879; 
A=60.82123; 
D=8.8; 
blades=2; 
chord_line=0.37; 
R=4.4; 
solidity=0.054; 
Cd=0.007; 
tip_speed=220; 
devir=50; %rad/s 
devir_rpm=477.46; %rpm 
A_wetted=0.7432; 
nu=0.5; %nü 

  
v_knot=[0 3.88768 7.77536 11.66304 15.55072 19.4384 23.32608 27.21376 

31.10144 34.98912 38.8768 42.76448 46.65216 50.53984 54.42752 58.3152 

62.20288 66.09056 69.97824 73.86592 77.7536 81.64128 85.52896 89.41664 

93.30432 97.192 101.07968 104.96736 108.85504 112.74272 116.6304 120.51808 

124.40576 128.29344 132.18112 136.0688 139.95648 143.84416 147.73184 

151.61952 155.5072 159.39488 163.28256 167.17024 171.05792 174.9456 

178.83328 182.72096 186.60864 190.49632 194.384 198.27168 202.15936 

206.04704 209.93472 213.8224 217.71008 221.59776 225.48544 229.37312 

233.2608]; 
v=(0:2:120); 

  
Vi=((-0.5.*(v.^2)+0.5*((v.^4)+4*((W.*9.81)/(2.*ro.*A)).^2).^0.5).^0.5); 

  

Pi=(1.25.*Vi*1460*9.81)./1000; 

  
P0=((0.125.*Cd.*ro.*blades.*tip_speed.^3).*(1+4.7.*(v./tip_speed).^2))/1000

; 

  
Pp=(0.5.*ro.*(v.^3).*A_wetted)/1000; 

  
Ptr=(Pi.*0.15)/1000; 

  
P_total= Vi+Pi+P0+Pp+Ptr; 

  
fprintf('Vi=%f\n',Vi) 
fprintf('Pi=%f\n',Pi) 
fprintf('P0=%f\n',P0) 
fprintf('Pp=%f\n',Pp) 
fprintf('Ptr=%f\n',Ptr) 
fprintf('PTotal=%f\n',P_total) 
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EK9: Maliyet Hesaplamaları  

%Ana rotor maliyeti = Mmr 
%toplam imalat adeti = tia 
%yıllık imalat oranı = yio 
%Ana rotor ağırlığı = Wmr 
%Yoke malzeme faktörü = Kyokmat 
Nb=2 %pala sayısı 
%Pala malzeme faktörü = Kbldmat 

     

     
    %Temel Fiyat kestirimi 
Wg=14322.6 %toplam kalkış ağırlığı 
Wu=4806.9  %faydalı ağırlık 
H=2.00031  %motor tipi*motor sayısı*ülke*iniş takımı*rotor 

     
BP=(269*H*(Wu^1.0583)*(((Nb^0.1643)/(550*sqrt(2)))^0.5945)*(1.225^0.2973))*

(((1/(Wu/Wg)-

1)^0.4638)*(1/(Wu/Wg)^0.5945)*((25.13426^0.2973)/(0.648^0.5945))); 
fprintf("Temel fiyat kestirimi=%f\n",BP);   

     
BP_1=((269*H*(Wu^1.0583)*(((Nb^0.1643)/(550*sqrt(2)))^0.5945)*(1.225^0.2973

))*(((1/(Wu/Wg)-

1)^0.4638)*(1/(Wu/Wg)^0.5945)*((25.13426^0.2973)/(0.648^0.5945))))*1.0782; 
fprintf("Gorev profilindeki aski tavani icin=%f\n",BP_1); 

  

  
%toplam DOCtop  
Pr=880647.454289     %satış fiyetı 
Pfuel=48.84    %Yakıt fiyatı 
Q=42.7        %Yakıt sarfiyatı 
Ncrew=1    %mürettebat sayısı 
Mcrew=200   %Mürettebat saat ücreti 

     
DOCnkt=3*(Pr/1000)+Pfuel*Q+Ncrew*Mcrew; 
fprintf("DOCnkt=%f\n",DOCnkt) 

     
DOCshp=(DOCnkt/26)*74; 
fprintf("DOCshp=%f\n",DOCshp) 
DOCtop=DOCnkt+DOCshp ;  
fprintf("DOCtoplam=%f\n",DOCtop) 

     
double Toplam_fiyat; 
Toplam_fiyat=DOCtop+BP_1; 
fprintf("Toplam helikopter fiyati=%f\n",Toplam_fiyat) 
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EK10: Mach Sayısına Göre Stall İncelemesi  

 
%yazar Emre Özdemir ve Ceyda Beril Bayrak 
%drag divergence mach number 

  
h = 1219.2; 
[T_op,cs,Pres,~]=atmosisa(h); % sıcaklık, ses hızı, basınç ,yoğunluk 
T_op = T_op+20; %ISA+20 sıcaklık  
Rm = 4.3; % ana rotorun yarı çapı [m] 
wfw = 488.7; % Rotational speed of the rotor in forward flight [rpm] 
V_fw = linspace(50,110,201);  

  
Machdd = (V_fw+(2.*pi.*wfw.*Rm/60))/(cs); 
figure 
Tr_ma = zeros(1,size(V_fw,2)); 
Tr_ma(1:size(V_fw,2)) = 0.92;  
plot(V_fw,Machdd); 
hold on 
plot(V_fw,Tr_ma); 
[~,V_fw_lim_ma]= polyxpoly(Machdd,V_fw,Tr_ma,V_fw); 
title('Mach Numarasi vs Ileri Hiz'); 
xlabel('Ileri Hiz [m/s]'); 
ylabel('Mach Numarasi'); 
if Machdd >= 1 
fprintf('\nMach numarasina göre incelendiginde: \n\nMach numarasi 

asiliyor.\n'); 
end 
for i=1:size(Machdd,2) 
if Machdd(i) <= 0.92 
if isempty(V_fw_lim_ma) == 1 
fprintf('\nMach numarasina göre kisitlama bulunmamaktadir.\n'); 
break 
else 
fprintf('\nMach numarasina göre incelendiginde: \n'); 
fprintf('Ileri uçustaki en yüksek hiz: %3.3f km/hr\n',max(V_fw_lim_ma)*3.6) 
break 
end 
else 
end 
end 
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EK11: BEMT Analizi 

 
clear all  

close all 

clc 

  

Flystate=input('choose a flight, takeoff, climb , cruise:','s') 

  

if strcmp(Flystate,'Takeoff')==1 

    r=1.225; 

    RPM=477*2*pi/60; 

    %37.04 m/s 

    vi=[1:1:60]; 

    test=1; 

elseif strcmp(Flystate,'Climb')==1 

    r=1.024; 

    RPM=477*2*pi/60; 

    %45.27 m/s 

    vi=[1:1:60]; 

    test=1; 

elseif strcmp(Flystate,'Cruise')==1 

    r=0.849; 

    RPM=477*2*pi/60; 

    %95.17 m/s 

    vi=[60:1:120]; 

    test=1;  

else fprintf('The flight status could not be recognized!'); 

    test=0; 

end  

  

if test==1 

    Filename=input('Input the data filename: ', 's'); 

     

    Section=xlsread(Filename, 'A3:A14'); % Yarıçap 

    Pitch=xlsread(Filename, 'C3:C14'); 

    Chord=xlsread(Filename, 'D3:D14'); 

    thtoch=xlsread(Filename, 'B3:B14'); 

     

    Cl=xlsread(Filename, 2, 'B12:B40'); 

    Cd=xlsread(Filename, 2, 'C12:C40'); 

    Alfa=xlsread(Filename, 2, 'D12:D40'); 

     

    Di=8.8; 

    B=2; 

     

    for itv=1:length(vi) 

         

        T=0; 

        Q=0; 

        velocity=vi(itv) 

         

        for ii=1:length(Section) 

Pitchn(ii)=Pitch(ii)+13.5*pi/180; 

a=0.1; 

ao=0.01; 

testvalue=0; 

check=1; 
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  while(~testvalue) 

    Vth(ii)=(1-ao).*RPM.*Section(ii); 

    Vax(ii)=(1+a).*velocity; 

     

    V(ii)=(((Vth(ii)).^2)+((Vax(ii)).^2)).^0.5; 

     

    phi(ii)=atan(Vax(ii)./Vth(ii)); 

    ang(ii)=Pitchn(ii)-phi(ii); 

     

    extrapval=1.3637; 

    Clint(ii)=interp1(Alfa,Cl,ang(ii),'spline',extrapval); 

    extrapval=0.08712; 

    Cdint(ii)=interp1(Alfa,Cd,ang(ii),'spline',extrapval); 

     

    if ang(ii)<Alfa(1) 

        Clint(ii)<Cl(1); 

        Cdint(ii)<Cd(1); 

    end 

     

    dT(ii)=((r.*(V(ii).*V(ii)))./2).*(Clint(ii).*cos(phi(ii))-

Cdint(ii).*sin(phi(ii))).*B.*Chord(ii); 

    

dQ(ii)=((r.*(V(ii).*V(ii)))./2).*(Clint(ii).*sin(phi(ii))+Cdint(ii).

*cos(phi(ii))).*B.*Chord(ii).*Section(ii); 

     

    anew= dT(ii)./(4.*pi.*Section(ii).*r.*V(ii).*V(ii).*(1+a)); 

    aonew=dQ(ii)./(4.*pi.*(Section(ii).^3).*r.*V(ii).*(1+a).*RPM); 

     

    amiddle=(anew+a)./2; 

    aomiddle=(aonew+ao)./2; 

     

    if (abs(amiddle-a)<(1.0e-5))&&(abs(aomiddle-ao)<(1.0e-5)) 

        testvalue=1; 

    end 

     

    check=check+1; 

     

    a=amiddle; 

    ao=aomiddle; 

     

    if(check>500) 

        testvalue=1; 

    end 

end 

  

  

T=T+dT(ii).*0.05; 

Q=Q+dQ(ii).*0.05; 

        end 

       Thrust(itv)=T; 

       Torque(itv)=Q; 

        

        rps=RPM/2/pi; 

         

        CT(itv)=T/(r*(rps^2)*(Di^4)); 

        CQ(itv)=Q/(r*(rps^2)*(Di^5)); 
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        CP(itv)=2*pi*CQ(itv); 

         

        Power(itv)=Q*RPM; 

         

        J(itv)=velocity/(rps*Di); 

         

        eff(itv)=(J(itv)*CT(itv))/CP(itv); 

        eff2(itv)=T*velocity/Power(itv); 

         

        if (CT(itv)<0)||(CP(itv)<0) 

            eff(itv)=0; 

            eff2(itv)=0; 

        end 

    end 

     

    Jmax=max(J); 

    CTmax=max(CT); 

    Tmax=max(T); 

     

    axis([0 Jmax 0 1.1*Tmax]); 

    plot(J,CT,J,CQ,J,CP); 

    title('Thrust,Torque and Pow. Coeff. '); 

    xlabel('Advance Ratio (J)'); 

    ylabel('Ct,Cq and Cp'); 

     

    figure 

     

    axis([0 1.1 0 1.1]); 

    plot(J,eff,J,eff2); 

    title('Efficencies '); 

    xlabel('Advance Ratio (J)'); 

    ylabel('Eff1 and Eff2'); 

     

    figure 

     

    axis([0 max(vi)  0 Tmax]); 

    plot(vi,Thrust,vi,Torque); 

    title('Thrust and Torque vs Velocity '); 

    xlabel('Velocity(m/s))'); 

    ylabel('Thrust N and Torque Nm'); 

     

     

end 
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EK12: Azami Hız Hesaplamaları  

V(knot) V(m/s) Vi Pi P0 Pp Ptr Ptotal Pengine 

0 0 10,40336 186,254 20,27193 0 0,027938 216,9573 290 

3,88768 2 10,30769 184,5412 20,2798 0,003234 0,027681 215,1596 290 

7,77536 4 10,02623 179,5021 20,30343 0,025873 0,026925 209,8845 290 

11,66304 6 9,576879 171,4573 20,3428 0,087321 0,025719 201,49 290 

15,55072 8 8,992306 160,9915 20,39792 0,206983 0,024149 190,6129 290 

19,4384 10 8,319938 148,9539 20,46878 0,404264 0,022343 178,1693 290 

23,32608 12 7,615201 136,3368 20,5554 0,698568 0,020451 165,2265 290 

27,21376 14 6,928632 124,045 20,65777 1,109299 0,018607 152,7593 290 

31,10144 16 6,294743 112,6964 20,77588 1,655864 0,016904 141,4397 290 

34,98912 18 5,729524 102,5771 20,90974 2,357666 0,015387 131,5894 290 

38,8768 20 5,235125 93,72576 21,05935 3,234109 0,014059 123,2684 290 

42,76448 22 4,806192 86,04645 21,22471 4,304599 0,012907 116,3949 290 

46,65216 24 4,43452 79,39232 21,40582 5,588541 0,011909 110,8331 290 

50,53984 26 4,111599 73,61098 21,60267 7,105338 0,011042 106,4416 290 

54,42752 28 3,829701 68,5641 21,81528 8,874395 0,010285 103,0938 290 

58,3152 30 3,582219 64,13337 22,04363 10,91512 0,00962 100,684 290 

62,20288 32 3,363656 60,22038 22,28773 13,24691 0,009033 99,1277 290 

66,09056 34 3,169494 56,74424 22,54758 15,88918 0,008512 98,359 290 

69,97824 36 2,996031 53,6387 22,82318 18,86132 0,008046 98,32728 290 

73,86592 38 2,840235 50,84945 23,11452 22,18275 0,007627 98,99459 290 

77,7536 40 2,699609 48,33177 23,42162 25,87287 0,00725 100,3331 290 

81,64128 42 2,572086 46,0487 23,74446 29,95108 0,006907 102,3232 290 

85,52896 44 2,45595 43,96949 24,08305 34,43679 0,006595 104,9519 290 

89,41664 46 2,349762 42,06838 24,43739 39,34941 0,00631 108,2113 290 

93,30432 48 2,252314 40,32373 24,80748 44,70832 0,006049 112,0979 290 

97,192 50 2,162578 38,71718 25,19332 50,53296 0,005808 116,6118 290 

101,0797 52 2,079684 37,2331 25,5949 56,8427 0,005585 121,756 290 

104,9674 54 2,002882 35,8581 26,01224 63,65697 0,005379 127,5356 290 

108,855 56 1,93153 34,58066 26,44532 70,99516 0,005187 133,9579 290 

112,7427 58 1,86507 33,39082 26,89415 78,87669 0,005009 141,0317 290 

116,6304 60 1,803019 32,27991 27,35873 87,32095 0,004842 148,7674 290 

120,5181 62 1,744954 31,24035 27,83905 96,34734 0,004686 157,1764 290 

124,4058 64 1,690504 30,26552 28,33513 105,9753 0,00454 166,271 290 

128,2934 66 1,639343 29,34957 28,84695 116,2242 0,004402 176,0644 290 

132,1811 68 1,591182 28,48733 29,37453 127,1134 0,004273 186,5707 290 

136,0688 70 1,545766 27,67424 29,91785 138,6624 0,004151 197,8044 290 

139,9565 72 1,502867 26,90621 30,47692 150,8906 0,004036 209,7806 290 

143,8442 74 1,462282 26,1796 31,05174 163,8173 0,003927 222,5149 290 

147,7318 76 1,423829 25,49117 31,6423 177,462 0,003824 236,0232 290 

151,6195 78 1,387345 24,83798 32,24862 191,8441 0,003726 250,3218 290 

155,5072 80 1,352682 24,2174 32,87068 206,983 0,003633 265,4274 290 

159,3949 82 1,319707 23,62705 33,50849 222,898 0,003544 281,3568 290 

163,2826 84 1,288301 23,06477 34,16205 239,6087 0,00346 298,1273 290 

167,1702 86 1,258354 22,52862 34,83136 257,1343 0,003379 315,756 290 
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EK 13: ISA Tavan Değerleri Grafikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5000 10000 15000 20000 25000

P
(k

W
)

İrtifa (ft)

ISA Tavan Değerleri

Pmotor

PHıge

Pservis

PHoge

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

0 5000 10000 15000 20000 25000

P
 (

kW
)

İrtifa (ft)

ISA +20 Tavan Değerleri

Pservis

PHıge

PHoge

Pmotor



 

66 
 

 

 

EK14: ANSYS Analiz Sonuçları 
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EK 15: Vertol VR-7 Analiz Sonuçları  

  XFOIL         Version 6.96 

   

 Calculated polar for: BOEING-VERTOL VR-7 AIRFOIL                       

   

 1 1 Reynolds number fixed          Mach number fixed          

   

 xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)   

 Mach =   0.000     Re =     0.100 e 6     Ncrit =   9.000 

   

   alpha    CL        CD       CDp       CM     Top_Xtr  Bot_Xtr 

  ------ -------- --------- --------- -------- -------- -------- 

   0.000   0.4131   0.01649   0.00894  -0.0734   0.7484   1.0000 

   0.250   0.4314   0.01665   0.00898  -0.0718   0.7398   1.0000 

   0.500   0.4488   0.01694   0.00921  -0.0703   0.7300   1.0000 

   0.750   0.4699   0.01710   0.00924  -0.0690   0.7226   1.0000 

   1.000   0.4877   0.01746   0.00958  -0.0675   0.7124   1.0000 

   1.250   0.5095   0.01767   0.00969  -0.0663   0.7050   1.0000 

   1.500   0.5289   0.01802   0.01001  -0.0650   0.6951   1.0000 

   1.750   0.5500   0.01834   0.01027  -0.0637   0.6869   1.0000 

   2.000   0.5716   0.01861   0.01050  -0.0626   0.6782   1.0000 

   2.250   0.5921   0.01901   0.01088  -0.0614   0.6693   1.0000 

   2.500   0.6156   0.01923   0.01104  -0.0603   0.6616   1.0000 

   2.750   0.6354   0.01970   0.01153  -0.0591   0.6521   1.0000 

   3.000   0.6602   0.01987   0.01165  -0.0582   0.6451   1.0000 

   3.250   0.6793   0.02040   0.01223  -0.0569   0.6351   1.0000 

   3.500   0.7054   0.02052   0.01229  -0.0562   0.6287   1.0000 
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KISALTMALAR 

HIGE: Hover In Ground Effect 

HOGE: Hover Of Ground Effect 

SFC: Specific Fuel Consumption 

RNG: Range 

MTOW: Maximum Take Of Weight 

RPM: Revolution Per Minute  

Vi: İnduced Velocity 

Pp: Parazitik Güç 

P0: Profil Gücü 

Pi: İndüklenmiş Güç  

Ptr: Kuyruk Rotoru (Tail Rotor) Gücü 

Vrng: En İyi Menzil Hızı  

Vend: En İyi Uçuş Hızı 

Vmax: Azami Hız   

Vc: Tırmanma Hızı  

Cd: Gövde Sürükleme Katsayısı 

Cd0: Pal Sürükleme Katsayısı 

PIGE-POGE-Pservis: Gerekli Güç (Tavan) 

R: Rotor Yarıçapı 

AI: Otorotasyon Göstergesi  

DL: Disk Yüklemesi 

 Açısal Hız  

I: Rotor Atalet Momenti 

W: Ağırlık 

A: Disk Alanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


