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1. Tasarım Açıklaması 

1.1. Tasarım Açıklaması 

Yarışma kapsamında modern, hafif sınıf, türbin motordan güç sağlayan bir helikopter tasarlandı. 

Tasarımımız mevcut rotorlu hava araçları pazarındaki helikopterlerle kıyaslandığında performans 

özellikleri, satın alınabilirlik ve işlenilebilirlik kapsamında rekabetçi olabilecek hafif sınıf, 1 pilot, 4 

yolcu kapasiteli olacaktır. Geleneksel tasarıma sahip olan helikopterimiz iki palalı ve ana rotora anti 

tork üretmesi amacıyla oldukça sessiz ve emniyetli bir karşı tork oluşturan fenestron kuyruk sistemine 

sahiptir.  Tasarım süreci boyunca CS-36 standartlarına uymak ve olabildiğince sessiz bir helikopter 

yapmak için gürültü azaltılmasına yönelik çalışmalar ve tasarımsal seçimler yapılmıştır. Bunlara ek 

olarak tasarımımız tek turbo şaft motor ile güç gereksinimini karşılamaktadır. Görev profili 3000 ft 

irtifadan kalkış yapıp 4000 ft irtifaya 500 ft/dk tırmanma hızıyla ulaşacak daha sonra yolcuları 150 km 

ileride ki noktaya bırakıp kalkış yaptığı yere dönecek bir helikopterden oluşmaktadır. Genel maksatlı 

bir yolcu helikopteri tasarımı seçilmiştir.  

Tablo 1 de görev gereksinimlerine yönelik puanlamalar ve göreve yönelik önem sırası verilmiştir.  

Tasarım Parametreleri Puan Açıklama/İster 

 

Aerodinamik Tasarım 17 Görev profilinde yüksek hız isterleri 

belirtilmemesine rağmen aerodinamik 

tasarım helikopterin uçuş 

performansını doğrudan 

etkilediğinden ayrıca temiz bir gövde 

tasarımı ve aerodinamik açıdan iyi bir 

rotor tasarımı hem yakıt tüketimini 

azaltıp maliyete katkı vereceğinden 

hem de gürültü ve vortexlere karşı 

avantajlı olacağından önemli bir 

parametredir. 

 

Ağırlık 

 

14 Görev şartnamesinde bir sınırı olmasa 

bile aynı görev için en uygun ağırlıkta 

olan helikopterler ciddi bir avantaj 

sağlamaktadır. 

 

Yük taşıma kapasitesi 

 

6 Görev 4 yolcu kapasiteli ve 1 

mürettebat ile uçuş yapacak olup çok 

fazla bir kargo yükü isteri 

bulunmamaktadır. 490 kg’lık paralı 

yük kapasitesi yeterli görülmektedir. 

 

Üretilebilirlik 

 

12 Tasarımı planlanan helikopterin diğer 

piyasa helikopterleriyle yarış içinde 

olabilmesi için malzemelerinin düşük 

maliyetle üretilebilir olması 

gerekmektedir. 
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Titreşim 

 

8 Yüksek titreşim hem helikopter 

gövdesi üzerinde yapısal yük 

biriktirip kullanım ömrünü azaltması 

hem de uçuş konforunu düşürmesi 

nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir 

unsur. 

 

Performans 

 

16 Görev profilinde belirtilen noktasal ve 

görev profilinde belirtilen 

gereksinimleri karşılayacak bir 

helikopter yapılması gerekmekte 

fakat burada çok yüksek hızlar veya 

yük taşıma kapasiteleri istenmemiş. 

Olabildiğince ekonomik bir 

helikopter yapılması önem 

kazanmakta. (yakıt tasarrufu) 

 

Manevra kabiliyeti 

 

4 Şartname de istenen helikopter için 

herhangi bir yüksek manevra 

kabiliyeti istenmemiştir. 

 

Kararlılık 

 

8 Yolcu taşınması yapılacağından ve bu 

görevde yolcuların konfor ihtiyacı da 

önemli olduğundan dikkat edilmesi 

gereken bir parametredir. 

 

Gürültü 

 

15 Tasarımımızın gürültü emisyon 

seviyesi CS-36 sertifikasyon 

gereksinimleri tarafından belirtilen 

limite uyması gerektiği belirtilmesi 

nedeniyle önemli bir parametredir ve 

bunun üzerine gürültü emisyonu 

amacıyla helikopter yapısı bu koşul 

göz önüne alınarak tasarlanmalıdır 

 

Toplam 100 Puanlamalar önem sıralamasına göre 

verilmiştir. 

Tablo 1 : Tasarım Kriterlerine göre puanlama 

Tasarım sonucunda seçimi yapılan sistemler tablo 2 de verilmiştir. Tabloda ayrıca alternatif 

sistemler gösterilmiş ve seçimi yapılan sistemler mor renkte gösterilmiştir. Sistem seçimlerinde 

kullanılan parametreler ve seçim kriterleri daha sonraki kısımlarda verilecektir.  

Alt Sistemler Seçenekler 

Gövde  

Malzeme Alüminyum Kompozit Kompozit + 

Metal 

alaşımlar 

Kuyruk Yapısı T- kuyruk V-kuyruk X-kuyruk H-kuyruk 
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İniş Takımı Tekerlekli 

katlanabilir 

Kızaklı Tekerlekli 

katlanmaz 

Güç grubu  

Motor tipi Turbofan Turboprop Pistonlu Turboşaft 

Motor sayısı 1 2 3 

Elektronik  

Kontrol Sistemi Fly by light Fly by wire Hidrolik 

Taşıma/İtki  

Rotor sistemi Tandem Eş eksenli Geleneksel 

Rotor Sayısı 2 1 4 

Bir rotor üzerindeki pal sayısı 3 2 

Anti Tork Klasik Fenestron Notar 

Ana Rotor göbeği Rijit Menteşesiz Yataksız Yarı rijit 

Yardımcı itki sistemi yok Pervane arkadan itiş 

Tablo 2: Sistem Seçimleri 

1.2. Rakip Ürün Kıyaslaması 

Yarışma şartnamesinde belirtilen görev doğrultusunda gerekli isterleri karşılayan helikopter 

için bir literatür taraması yapıldı. Aşağıda yer alan tablodaki helikopterler görev isterleri doğrultusunda 

dikkat çekmektedir. Bu helikopterlerin maksimum kalkış ağırlıkları, seyir hızları, üretim yılları, maliyet, 

yolcu sayısı ve faydalı yük miktarları tablo 3‘de verilmiştir. 

Model Maksimum 

kalkış 

ağırlığı(kg) 

Yolcu 

sayısı 

Faydalı 

yük(kg) 

Motor 

gücü(kw) 

Maliyet($) Ana rotor 

yarıçapı(m) 

Seyir 

hızı(km/h) 

Yıl 

Robinson R-66 1225 4 419,12 167 879.000 10 200 2007 

Bell B206-L4 Long 

ranger 

1520 4 629 313 800.000 10,15 220 1962 

Eurocopter 

EC120B(Fenestron) 

1715 4 755 376 890.000 10 191 1995 

Eurocopter AS350 2250 5 1076 632 2.900.000 10,7 245 1974 

Bell 505 Jet Ranger 

X 

1669 4 680 377 1.200.000 11,28 232 2019 

Bell 407 2722 5 1512 606 1.671.272 10,67 246 1995 

Eurocopter AS355 

Écureuil 2 

2250 5 945 632 2.900.000 10,69 245 1979 

Hughes 500F 1610 5 888 650 1.100.000 8,33 232 1963 

MD 500C 1157 5 664 207 225.000 8,03 232 1963 

Bell 222 3670 5 1470 462 645.000 12,12 246 1976 

YOUCOP 112 1519 4 696 636,9  10.11 231.5 2025(hedef) 

Tablo 3:Rakip ürün kıyaslaması 

 

1.3. Tasarımın Özgün Yönleri 

Tablo3 ‘te belirtilen helikopterler kendi içinde birer özel görevi gerçekleştirmek amaçlı müşteri 

isteği doğrultusunda tasarlanmıştır. Görüldüğü üzere maliyet açısından MD 500C 225.000$ ile en 
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uygun fiyatta 5 yolcu kapasiteli bir helikopterdir. Karşılaştırdığımız helikopterler arasında en erken 

üretime geçen helikopter Bell B206 olarak görülmektedir. Maliyetin uygunluğu açısından ikinci sırada 

yer almaktadır. Genel olarak ana rotor yarıçap uzunluğu kendi tasarladığımız helikopterde dahil 

olmakla beraber 10 metre civarındadır. Yuocop 112 görev isterleri doğrultusunda piyasa 

helikopterlerine yakın seyir hızı, ana rotor yarıçapı ve yakın değerde motor gücüne sahip olduğu tablo 

3’de görülmektedir. Ayrıca rakip ürünlere kıyasla yakıt tüketimi daha az olacağından işletme maliyeti 

düşük olmaktadır. Yolcu konforunu sağlamak için sunulan ergonomik yaklaşımlar da özgünlük 

kazandırmaktadır. Bu ergonomik yaklaşımlar arasında FENESTRON kuyruk yapısı ve ana rotor 

pallerinin özel tasarımının getirmiş olduğu gürültü azaltıcı çözümlerdir. Ayrıca tasarlanan helikopter 

transmisyon sistemi ile de rakip helikopterlerden daha üstün duruma gelmektedir. Transmisyonda 

kullanılan sprit -torque dişli aktarım sistemi sayesinde ağırlıkta azaltıma ve kullanılan Helical dişlilerle 

titreşim ve gürültü azaltımına çözüm üretilmiştir. Ayrıca ağırlık azaltımına yardımcı olarak 

Termoplastik malzeme kullandık. Kullandığımız polikarbonat malzemesi ısıya ve darbeye dayanıklı 

bir malzemedir. Koltuklarımızda kullandığımız Sorbothane sayesinde helikopterin uçuş esnasında 

olacak titreşimlerin hissedilmesini en aza indirgedik. 

2. Kavramsal Tasarım 

2.1. Tasarım Süreci 

 

Şekil 1: Tasarım Süreci Şeması 

 

Tasarım sürecine başlamadan önce şekil 1 de verildiği şekilde görev gereksinimlerine ve 

şartnameye uygun konfigürasyonun belirlenmesi ile başlanır.  

2.2. Tasarım Gereksinimleri 

Şartnamede istenilen isterler tablo 4’te verilmiştir. Tasarım süreci boyunca bu gereksinimlere uyan 

ekonomik bir helikopter yapılmaya çalışılacaktır.  

Görev Gereksinimlerinin 
Belirlenmesi

Araç Mimarisinin 
Belirlenmesi(Şartnamede 
mimari zaten belirtildiği 
için bu aşama atlandı)

Literatür Taraması

İstatiksel Boyutlandırma
Çok Disiplinli Tasarım En 

iyilemesi
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Performans İsteri İstenilen performans Metrik İmparatorluk 

birimleri 

Maksimum paralı yük 4 yolcu + 1 pilot 490 kg ~1080.25 lb 

Tırmanma Hızı - ~2,54 m/s 500ft/dk 

İleri Hız Hız belirtilmemiştir ama görevin 2.5 saat içerisinde tamamlanması 

gerekmektedir. Buna uygun en az 75 km/saat ileri hız olmalı 

Askı tavanı MTOW ~1.8288 km 6000 ft 

Uçuş Süresi 2.5 saat - - 

Asgari Menzil MTOW durumunda 500 km ~1640 ft 

Otorotasyon Otorotasyon kabiliyeti istenmiştir. 

Atmosfer Koşulları @4000 ft ISA+20 C 

Tablo 4: Görev İsterleri 

2.3. Literatür Taraması 

 Literatür taramasına veri tabanı oluşturmak için markette ki helikopterlerin bilgilerin toplanması ile 

başladık. Takım olarak ek-3 de verilen küçük bir veri tabanı oluşturduk. Veri tabanı 35 helikopterin 

performans, maliyet, yolcu kapasitesi ve boyut bilgilerini içermektedir. Ön tasarım girdilerinin 

belirlenmesi ve istatiksel boyutlandırma için kullanılmıştır. Veri tabanından ilk önce genel grafikler 

çıkartılıp lineer regresyon analizi yöntemi kullanılarak görev gereksinimlerini karşılayan bir 

helikopterin yaklaşık değerlerini hesapladık. Bu değerler bizim başlangıç tasarımı ve performans 

hesapları için ilk verilerimizi verdi ve daha sonra döngüsel optimizasyon metotları kullanılarak 

değerler yeniden hesaplanmıştır.  

Aşağıda yer alan grafikler yapılan piyasa araştırması ardından toplanan parametre verileri ile 

elde edilmiştir. Şekil 2 - Ana rotor yarıçapı ve maksimum kalkış ağırlığı arasındaki ilişki curve fitting 

yöntemi ile gösterilmiştir. Tasarımımızda ana rotor yarıçapına karar verdikten sonra grafikten elde 

edilen lineer denklem ile kalkış ağırlığının grafikteki karşılığına ulaşılmaktadır. Bir sonraki grafikte 

ise faydalı yük ve kalkış ağırlığı karşılaştırması yapılmış lineer curve fitting ile regresyon işleminde 

kullanılacak formül burada da grafik üzerinde belirtilmiştir. Son olarak motor gücü ve kalkış ağırlığı 

lineer curve fitting kullanılarak grafik üzerinde karşılaştırılmıştır. Şekil 2,3,4 genel olarak belli bir 

noktada yığılma görülmektedir, bunun nedeni şartnamede bizden istenen görev isterleri doğrultusunda 

yakın parametre verilerine sahip helikopterler seçilmiştir. 
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Şekil 2: Rotor Çapı &MTOW grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Faydalı Yük &MTOW grafiği 

 

 

 

 



    

8 

 

 

 

Şekil 3: Motor Gücü & MTOW grafiği 

3. Yapı ve Alt Sistemler: 

3.1. Ana Rotor Sistemi 

Helikopter kalkış ve inişlerinden sorumlu system ana rotordur. Ana rotor sistemi; şaft, rotor 

başı ve rotor pallerinden oluşmaktadır. Bu sistemde yer alan şaft transmisyondan gelen dönme 

hareketini rotor başı ve rotor pallerine iletmektedir. Rotor başı döner şaft ile paller arasında bağlantı 

oluşturan kısımdır. Rotor başının pallere bağlanma şekli faklılık göstermektedir. Üç çeşit rotor Sistemi 

vardır; yarı rijit, rijit ve tam mafsallı. Pal sistemlerinin rotor başlarına bağlantıları yanal, boylamsal ve 

düşey eksende pallerin hareket edebileceği şekilde üç çeşit menteşe türünden yararlanılmaktadır. Bu 

üç çeşit menteşe sistemi pallerin yunuslama, yalpalama ve sapma şeklinde yeteneklerinin olmasını 

sağlamaktadır.  

 

Şekil 4:Pallerin Menteşe Etkisiyle Hareketleri 

Yunuslama menteşesi ile paller yanal eksen doğrultusunda yunuslama hareketi 

yapabilmektedir. Bu hareket ile helicopter burnu aşağı yukarı olmak üzere hareket edebilmektedir. Bu 

hareket sayesinde helikopterin bir yerden yükselmesi ya da bir yere doğru alçalması sağlanmaktadır. 

Aşağı ve yukarı yönde kanat çırpmayı sağlayan menteşeler ile bu iki doğrultuda helicopter hareket 

etmektedir. Kanat çırpma yeteneği ile helicopter boylamasına eksen boyunca yalpalama hareketi de 

yapabilmektedir. Son olarak ileri geri menteşe sistemi ile helikopter ileri geri yönde hareket 

yeteneğine sahip olacaktır. Bu menteşe sistemi ile düşey eksen boyunca sapma hareketi 

gerçekleştirilmektedir 



    

9 

 

Yarı rijit rotor sistemi; 

Bu sistemde paller yunuslama ve aşağı yukarı kanat çırpma özelliklerine sahiptir. Bu sistem 

bizim tasarımımızda olduğu gibi rotor başına sıkı bir biçimde bağlanmış iki pal sisteminden 

oluşmaktadır. Bir pal aşağı yönde sallanırken diğer pal tersi yönde kıvrılmaktadır. Yunuslama hareketi 

menteşe sisteminin sağladığı açı ile gerçekleşmektedir. Bu sistemde dikey sürükleme menteşesi 

olmadığı için ileri-geri kuvvetler kanat bükme ile emilir ve hafifletilir.   

Rotor Sistem Tipleri Avantajlar Dezavantajlar 

Tam Mafsallı İyi kontrol sistemi tepkisi Yüksek aerodinamik sürtünme, 

daha complex ve yüksek maliyet 

Yarı rijit Basit, iki bıçaklı pala sisteminden 

oluşması nedeniyle kolay 

saklanabilir 

Kontrol girişine tepki eklemli kafa 

gibi hızlı değildir. Eklemli çoklu 

bıçaklı sistemlerden daha yüksek 

titreşime neden olmaktadır. 

Rijit Basit tasarım, net tepki 

yapısındadır 

Eklemli rotor sistemlerinden daha 

çok titreşime neden olmaktadır. 

Tablo 5:Rotor Sistemleri Kıyaslaması 

3.1.Kuyruk Rotoru Sistemi 

Anti-tork sistemi diğer adıyla kuyruk rotorunun birincil amacı, helikopter için yeterli 

yalpalama kontrolünü sağlamaktır. Bu, sistemin yalnızca ana rotorun tork tepkisine karşı koymak için 

bir anti-tork kuvveti oluşturabilmesi değil, aynı zamanda pilota yön kontrolü sağlayabilmesi gerektiği 

anlamına gelir. Bu bölümde, anti-tork tasarımı, kuyruk düzeni ve ana tasarım özellikleri ile birlikte 

açıklanacaktır. 

 

3.1.1.Anti-tork Konfigürasyon Seçimi 

 

Tek bir ana rotorlu tasarlanan helikopter için en iyi anti-tork tasarımı olarak geleneksel bir 

kuyruk rotoru yerine kanatçık içinde bir fan konfigürasyonu seçilmiştir. Geleneksel kuyruk rotorunun 

ortadan kaldırılması için verilen birincil neden, açıkta kalan kuyruk rotorunun getirdiği tehlikelerin 

kabul edilemez olmasıydı. Bu neden geçerli olsa da rotorun fin tepesine yerleştirilmesi gibi ilgili 

tehlikeleri azaltmak için önlemler alınabilmesi nedeniyle tamamen yeterli değildir. Bu nedenle sırayla 

en iyi anti-tork sisteminin gerçekten seçildiğini daha da doğrulamak için, iki anti-tork 

konfigürasyonunun özellikleri performans ve operasyonel hususlar açısından karşılaştırılacaktır. 

 

3.1.2.Performans Karşılaştırılması 

 

Fan-in – fin diğer adıyla da Fenestron veya fantail ve geleneksel kuyruk rotorlarının göreli 

performansı, doğal havada asılı kalma, ileri uçuş ve kullanım nitelikleri (handling qualities) nitelikleri 

özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. 

 

3.1.3.Askı performansı  

Askı durumunda, kanat içi fan konfigürasyonu, öncelikle itme üretebilen kanal(duct) 

nedeniyle daha verimli bir tork önleyici tasarımdır. Kanal girişindeki negatif statik basınç, toplam anti-

tork itme gücünün yaklaşık %50'sini oluşturur ve bu da güç gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır. 

Kanat içinde fan tasarımı, tipik olarak geleneksel bir kuyruk rotorunun itme kapasitesini %10 oranında 

azaltan kanatçık blokaj etkisini de ortadan kaldırır [Vuil86]. 
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3.1.4.İleri Uçuş performansı 

 İleri uçuşta kanat içi fanın güç gereksinimleri, genellikle geleneksel bir kuyruk rotorundan 

daha düşüktür. İleri uçuşta, doğru boyutlandırılmış bir dikey kanatçık, kanat içindeki fanı, itme 

gereksinimleri küçük olacak şekilde önemli ölçüde boşaltabilecektir. Sonuç olarak, kanat içi fanın 

ihtiyaç duyduğu şaft gücü düşük olacaktır ve öncelikle kanatların profil sürtünmesinin üstesinden 

gelmek için gereken güçten oluşacaktır. Bir Fenestronun kuyruk şaftı üzerinde seyir uçuşunda güç 

ölçümleri, ana rotor gücünün yüzde 1'inden daha az bir güç gereksinimini gösterir; bu, geleneksel bir 

kuyruk rotoru için yüzde 3 ila 5 arasındaki tipik bir değerle karşılaştırılmalıdır [Vuil89]. 

 

3.1.4.1 Kullanım nitelikleri  

Fenestron kuyruk yapısına sahip helikopterlerin, mükemmel yalpalama manevra kabiliyetine 

ve yumuşak yol tutuşuna sahip olduğu kanıtlanmıştır [Vuil86]. Soldan gelen yan rüzgarlar (etkili 

alçalma), geleneksel kuyruk rotorlarında olduğu gibi, fan akışına karşı çıkma, kanal çevresinde hava 

akımı devridaimi yaratma ve eğer rüzgâr hızı yeterliyse, bir girdap halkası durumuna dönüşme 

eğilimine sahip olacaktır. Bununla birlikte, kanat içinde fanın neden olduğu hızlar genellikle 

geleneksel kuyruk rotorlarından çok daha yüksek olduğundan, bu girdap halkası durumu fenomeni 

genellikle daha yüksek rüzgâr hızlarında gerçekleşecektir (fanı çevreleyen yapı ayrıca devridaim 

yapan bir hava akışının kolayca kurulmasını önlemeye yardımcı olur). 

 

3.1.4.2 Operasyonel Karşılaştırma 

İki anti-tork konfigürasyonu için karşılaştırma kriterleri olarak güvenlik, güvenirlik, gürültü, 

ağırlık ve maliyet olarak belirlendi. 

 

3.1.4.3 Güvenlik 

Fenestron tasarımı, rotoru bir örtüye yerleştirerek, rotorun personele zarar vermesini ve 

engellere çarpmasını önleyerek hem uçuşta hem de yerde güvenliği artırır. Ayrıca örtü, iniş veya 

kalkış sırasında dönen fan kanatlarının yere çarpmasını önler. Uçuş sırasında, fanın gövdeden veya ana 

rotor kanatlarından ayrılan döküntülerle çarpması (veya kaldırma kablolarına takılmaması) imkânsız 

değilse de zordur. Kanat içinde fanın doğasında bulunan güvenlik özellikleri, kanatçıkla donatılmış 

helikopterlerde kaydedilen iki milyondan fazla uçuş saatinde tek bir ciddi kaza olmamasının nedenidir 

[Vuil89]. 

3.1.4.4 Güvenirlik 

 Fenestron tasarımı, ileri uçuşta önemli ölçüde boşaltılabilir, bu da fanın dönen kısımlarındaki 

dinamik gerilmelerde önemli bir azalma ile sonuçlanır. Ayrıca, bir Fenestron tasarımı, geleneksel 

kuyruk rotorlarına göre buzlanma etkilerine karşı daha az hassastır. Tüm bu doğal özellikler helikopter 

filosunda kuyruk rotor kanatlarının çıkarılması arasındaki ortalama sürenin, kanatçık içinde fan 

konsepti için geleneksel kuyruk rotorlarına göre yaklaşık üç kat daha yüksek olduğunu gösteren 

deneyimle sistem güvenilirliğini artırmaya hizmet eder [Vuil86]. 

 

3.1.4.5 Gürültü 

Fenestron tasarımı, fanı yayılan gürültüyü azaltan bir örtü içinde barındırır. Sonuçlar, ileri 

uçuşta bir helikopterin yer izinde önemli ölçüde gürültü azaltımı sağlayabilen, örtünün maskeleme 

etkisinden dolayı kanatların dönüş düzleminde beş ila altı desibellik bir azalmanın elde edildiğini 

göstermiştir [Moui86]. Ayrıca, fan itişi sıfıra yöneldiği için kanat içi fan yayılan gürültüsü ileri uçuşta 

azalır. 

 

3.1.4.6 Ağırlık ve Maliyet  
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Kanat içinde fan konsepti, geleneksel bir kuyruk rotoru tasarımı ile karşılaştırıldığında, 

ağırlıkta ve maliyette yüzde 20 [Moui86] mertebesinde önemli bir azalma gösterir. Bunun başlıca 

nedeni, geleneksel bir kuyruk rotorunun dikey bir kanadın tepesine monte edilmesi gerekmesidir 

(zemin güvenliği endişelerini azaltmak için), bu da ek bir ara dişli kutusunun kullanılmasını gerektirir. 

Fenestron tasarımının geleneksel bir kuyruğa göre sahip olduğu çok sayıda performans ve 

operasyonel avantaj göz önüne alındığında rotor, şartnamede belirtilen görev gerekliliklerine sahip bir 

helikopter için en iyi anti-tork konfigürasyonu gibi görünüyor. 

 

2. Gövde Tasarımı 

Helikopter gövde yapısı beş ana kısımdan oluşmaktadır; ön bölüm, merkezi gövde, arka 

gövde, kuruk bölümü, mor ve transmisyondur. Gövdenin son montaj halinden önce elektrik kabloları, 

hidrolik hatlar ve alt sistemler yerleştirilecektir. Helikopterin enine kesitine bakılarak aerodinamik ve 

yapısal hususlar dikkate alınmıştır. Gövde boyunca enine kesit şekli kokpitteki yuvarlak bölümden 

transmisyon ve motor güvertesi altında yuvarlak şekle dönüşmektedir. Transmisyon ve motoru 

destekleyen bölmelerdeki bükülme momentlerini azaltmak için daha kare bir ana gövde şeklinin 

benimsenmesine karar verildi. Bu özellik sayesinde, gövde yapısal elemanlarının yorulma ömrünü 

artırmaya hizmet edecek ve daha hafif yapısal perdelerin kullanılmasına izin verecektir. YouCop 112 

gövde tasarımı, yapısal şeklin korunmasına yardımcı olmak için altı hafif, birincil yük taşıyan metal 

bölme ve birkaç ikincil çerçeve kullanır. İlk birincil bölme, burun ve kokpiti bağlamak ve burun iniş 

takımı ile aviyonik bölmesini desteklemek için kullanılır. İkinci ana bölme, kokpit ile orta gövdeyi 

birbirine bağlar ve motor ile şanzıman güvertesi için ön desteği oluşturur. Üçüncü birincil bölme, 

aktarma güvertesi için bir ara destek oluşturur ve rotor direği destek dikme borusunun iki ön ayağını 

destekler. Dördüncü ana bölme, ana iniş takımını, rotor direği destek dikme borusunun iki kıç ayağını 

ve motor bağlantılarının önünü destekler. Beşinci ana bölme, orta ve arka gövdenin birleştiği yerdedir 

ve motor ve şanzıman güvertesi için başka bir destek oluşturur. Ve son olarak, altıncı ana bölme, 

kuyruk bölümünü arka gövdeye bağlar. 

 

3. Güç Aktarım Sistemleri 

3.3.4 Ana Rotor Transmisyonu 

3.3.4.3 Konfigürasyon  

 

Tasarlanan helikopter ayrık torklu (split torque) bir 

transmisyon yapısına sahiptir. Geleneksel bir Planetary 

tasarımına tercih olarak, ayrık torklu transmisyon sisteminin 

tercih edilme nedeni ağırlık, gürültü ve kaldırma sırasındaki 

ortalama süresi (Mean Time Between Removal) açısından 

sağladığı avantajlardır. Ana rotor transmisyonu 3 kademeye 

ayrılmıştır. Bunlar şu şekildedir; bir input bevel kademesi, bir 

ara spur kademesi ve bir çıkış Helical kademesidir. Motorun 

çıktısı önce tek yönlü bir kavramaya ardından doğrudan bir konik dişli pinyona girilir. Burada motor 

arızası durumunda motorları rotordan ayırmak için yaylı bir kavrama kullanılacaktır. Çıkış konik 

dişlisinin merkez hattı, ana rotor milinin merkez hattına paraleldir. Giriş konik dişli çiftinin mil açısı, 

ana rotor milinin 4 derecelik ileri eğimine ve kuyruk tahrik milinin 6 derecelik eğimine uyum 

sağlamak için 80 derecedir. Motor, kuyruk rotor miline paralel olarak hizalanmıştır. Ara düz dişliler, 

torku konik dişliden ikili helisel pinyon setlerine aktarır. Çıkış konik dişli dişleri, eksenel kuvvetlerin 

bir dengesi aracılığıyla yük payını paylaşacak şekilde helisel olarak karşı karşıyadır. Dişliler, 
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mukavemet sınırlarını karşılayacak şekilde tasarlandı ve Dudley [Dudl54] tarafından sunulan 

yöntemler kullanılarak geliştirildi. Güç gereksinimi karşılamak için şanzıman bileşenleri, bir motorun 

acil çıkış derecesine karşılık gelen maksimum 520 hp (30 saniyeden fazla olmayan) bir güç iletmek 

üzere tasarlanmıştır.  

 

Aktarım Sistemi 

Parametre 

Input Bevel Stage Intermediate Spur 

Gear 

Output Helical Stage 

Tork Yolları 1 2 4 

Diş Sayıları 57/33 98/27 218/27 

Azaltma Oranları 1.73 3,63 8,074 

Çap Aralığı 10 10 10 

Basınç Açısı (deg) 20 22.5 20 

Helis Açısı1(deg) 20 0 ±40 

Yüz Genişliği(in) 1.33 1.39 2.22 

Pinion Hızı (Rpm) 20000 11580 3190 

Diş çapı(in) 5.7 9.8 20,5 

Tablo 6: Ana Rotor Dişli Sistemi 

3.3.4.4 Yapısal Entegrasyon  

 

Tipik olarak, rotor direk yükleri (momentler, itme, yan yükler ve tork dahil) şanzıman 

muhafazası yoluyla helikopter gövdesine aktarılır. Muhafazanın maruz kaldığı yükleri en aza indirmek 

için, dikme borusu olarak adlandırılan bağımsız makas desteği tasarıma dahil edildi [Kish78]. Dikey 

borunun birincil faydası, tüm yükleri doğrudan gövdeye aktarması (tork hariç), bu da ağırlığı azaltır ve 

şanzımanın yorulma ömrünü uzatır. Dikey boru, tümü titanyumdan imal edilmiş yatak muhafazası ve 

dört ayaktan oluşur. Rulman muhafazası, iki konik makaralı rulman ve rotor mili içerir. Dört ayak, 

yatak muhafazasına takılır ve daha sonra düğümlü titreşim yalıtıcıları kullanılarak şanzıman 

güvertesine monte edilir. Tork, maksimum tork yüklerini desteklemek ve minimum kafa momenti, 

itme ve yan yüklere tepki vermek için tasarlanmış bir flanşa sahip çelik bir tüy şaft tarafından 

şanzıman ve rotor şaftı arasında taşınır. Tüy mili, şanzıman çıkış mili ile ana rotor mili arasına monte 

edilmiştir. 

3.3.4.5 Transmisyon Muhafazası (Housing) 

Şanzıman muhafazasının birincil işlevi, tüy mili tarafından aktarılan artık yüklere tepki 

vermenin yanı sıra ana şanzıman bileşenlerini desteklemek ve çevrelemektir. Şanzıman muhafazası, 

yatak muhafazasına bağlandığı dikey borunun altına monte edilmiştir. Motor girişleri, vites kutusunun 

orta yüksekliğindedir ve düşük yükseklikle sonuçlanan üç indirgeme aşamasının çakışması vardır. Ana 

dişli kutusu muhafazası, bir dik boru kullanımı nedeniyle yalnızca dişli tepki yüklerini taşır. 

Muhafaza, tipik olarak kullanılan magnezyum-zirkonyum alaşımlarından daha iyi korozyon direncine 

sahip olan bir alüminyum alaşımından (C355T7) imal edilecektir. Şanzıman için iyi korozyon 

direncine sahip bir malzeme seçmek çok önemlidir. 

 

3.3.4.6 Transmisyon Yağlama Sistemi 

Her bir konik dişliden tahrik edilen kombine bir süpürme ve yağlama pompası, bir talaş 

dedektörü ve bir yağ giriş süzgeci aracılığıyla şanzıman küçük karterindeki yağı temizler. Yağ, 

pompadan bir yağ filtresi tertibatına ve bir yağ soğutucusuna iletilir ve ardından iç dişlileri yağlamak 

için ana şanzıman iç yağlama kanallarına ve püskürtme jetlerine geri döner. Şanzımanın her bir tarafı 

için ayrı yağlama sistemleri kullanılmaktadır. Her iki taraftaki bir basınç hatası, yağı her iki pompadan 
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şanzımanın her iki tarafına yönlendiren bir denge valfini kaydırır. Ana şanzımanın alt kasasının sancak 

tarafında, kolayca kontrol edilebilecek bir yağ seviyesi göstergesi bulunur. Yağlama yağının ve 

havanın değişen sıcaklıklarda genleşmesine veya büzülmesine izin vermek için dişli kutusuna bir yağ 

havalandırması yerleştirilmiştir. Transmisyon sistemine dahil olan 4 adet sensör görev alacaktır. 

Bunlar sıcaklık sensörü , basınç sensörü ,chip sensörü ve takometredir. 

 

3.3.4.7 Ağırlık Azaltma Özellikleri 

Transmisyon şu ağırlık azaltma özelliklerini içerir; çıkış aşaması planet treni, çok pinyonlu 

bölünmüş tork treni ile değiştirilir, arka tahrik sistemi gücü, ana tahrik sistemi dişlilerinden önce 

çıkarılır ve düşük yükseklikteki transmisyon muhafazası, yalnızca dişli reaksiyon yüklerini destekler 

[Whit98]. 

3.3.4.8 Transmisyon Güç Kayıpları 

Motor tork ölçer ile rotorlar arasında meydana gelen kayıplar motor tarafından karşılanmak 

zorundadır ve rotorların ihtiyaç duyduğu güce ilavedir. Bu kayıplar, Prouty [Prou95] ve Stepniewski 

[Step84] tarafından sunulan bilgilere dayanarak tahmin edildi. Şanzıman kayıpları, ana rotorun ihtiyaç 

duyduğu gücün yaklaşık yüzde ikisi olarak belirlenirken, aksesuar kayıplarının ana rotor tarafından 

gereken gücün yüzde biri olduğu tahmin edildi. (aksesuar kayıpları, motor ve şanzıman soğutması gibi 

öğeler için güç çıkarmayı içerir) üfleyiciler, elektrik enerjisi üretimi ve hidrolik kaynaklar). Bu 

nedenle toplam kayıpların, gereken ana rotor gücünün yaklaşık yüzde üçü olduğu tahmin edildi (bu, 

tüm ana rotor gücü tahminlerine dahil edildi). 

 

3.3.5 Kuyruk Rotoru Transmisyonu 

Kuyruk rotoru için şanzıman kalkışı, motor girişleri arasında yer alır ve güç gereksinimlerinin 

yarısı her bir konik pinyon arasında bölünür. Aşırı hareket durdurucuları, yapısal bir arıza durumunda 

olacağı gibi, konik pinyonun herhangi bir bölümü diğerini aşmaya çalışırsa devreye girecek şekilde 

tasarlanmıştır. Bu gibi durumlarda, kuyruk tahrik miline giden tüm tork bir giriş pinyonundan çıkarılır. 

Tek motorlu çalışma durumunda, ünitenin ölü tarafı torkun normal payını çekmeden önce toplama 

ünitesinin hareket limit stopları devreye girer. Tork, yalnızca konik pinyonu canlı motora bağlayan 

takım aracılığıyla çekilir. Toplam 1:7,84 küçültme oranına sahip üç kademeli düz dişli takımı, tork 

önleyici fana gerektiği gibi 2551 Rpm dönüş hızı sağlar. Kuyruk rotor tahrik mili, ana dişli kutusuna 

esnek bir kaplin ile bağlanmıştır. Şaft, her biri iki yatak bloğu tarafından desteklenen ve yağlama için 

bir gresörlük ile donatılmış dört bölüme ayrılmıştır. Mil yanlış hizalanmasını ve gövde bükülmesini 

sağlamak için her bölüm arasına esnek kaplinler dahil edilmiştir. Kuyruk rotor tahrik milinin sonunda, 

fana güç sağlamak için kuyruk şanzıman milini 90° döndürmek için bir çift kendinden yağlamalı konik 

dişli kullanılır. 

 

YARDIMCI SİSTEMLER (Auxilary Systems) 

 

Hidrolik pompalar, ana dişli kutusunu kuyruk tahrik miline bağlayan aktarma organlarında 

bulunan boş viteslere bağlanır. Hidrolik sistemin aktivasyonu elektrikle gerçekleştirilir, ancak toplam 

elektrik gücü kaybı durumunda hidrolik manuel olarak etkinleştirilebilir [Bell01]. 

 

Çevre kontrol sistemi için bir üfleyici gereklidir ve kuyruk tahrik miline bağlı aktarma dişlileri 

tarafından tahrik edilir. İleri ikinci aşama dişlileriyle birbirine geçen pinyonlardan tahrik edilen iki 

elektrik jeneratörü, yerleşik elektronik aksama, buz çözme sistemlerine güç sağlar. Her jeneratör, ana 

rotor dönerken güç üretmeye devam edebilmesi için motor tahrik yolundan ayrılır. 
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4. İniş Takımı 

Kızaklar ve tekerlekler olmak üzere iki çeşit iniş takımı vardır. Bizden gerçekleştirmemizi 

istedikleri görev profile doğrultusunda kızaklı iniş takımı seçildi. Kızaklı iniş takımı küçük helikopter 

için ve ağırlığı optimize etmek amacıyla tercih edilmiştir. Çok az bakıma ihtiyaç duyan ve helikopter 

üzerinde sabit şekilde konumlandırılmıştır. Eğer sert bir arazi üzerine iniş yapılacaksa yumuşak iniş 

yapılmasını sağlamaktadır. Tekerlekli iniş takımı sistemine göre yer üzerinde hareketi daha zordur. 

Kızaklı sistemin yer üzerinde hareketi için birkaç insan yeterli olmayacaktır, bunun yerine güç destekli 

römorklar veya taşıyıcılar kullanılması gerekmektedir.  

Kızaklı İniş Takımı Tekerlekli İniş Takımı 

Sürtünmeyi artırır Sürtünmeyi azaltır 

Düşük bakım maliyeti Yüksek bakım maliyeti 

Taksiye uygun değildir Taksiye uygun 

Hafif Ağır 

Tablo 7: İniş Sistemi Kıyaslaması 

Kızaklı iniş takımları benzersiz bir çarpışmaya dayanıklı olacak şekilde üretilmesi 

planlanmıştır. Kızaklar ve çapraz elemanlar için metal alaşımların kullanımı söz konusudur, bu sayede 

elasto-plastik stres-gerinim özelliği göstermektedir. Belli bir ölçünün üstünde yüklere maruz 

kaldığında bu özellik sayesinde iniş takımlarının esnemesine izin vermektedir. Bu iniş sisteminde 

kızaklar zemin üzerinde kayarken çapraz eleman yarıçapları bükülür ve plastik deformasyona uğrar. 

Bu deformasyonu engellemek ve esneme payı oluşturmak amacıyla çapraz eleman kısımlarında metal 

alaşım kullanmak avantajlı olacaktır. 

5. Uçuş Kontrol Sistemi 

Klasik helikopterlerde pilotun uçuş boyunca kullandığı başlıca kolektif, döngüsel ve karşıt tork 

olmak üzere 3 kontrol girdisi vardır. Döngüsel kontrol, helikopterin hareket yönünü değiştirmek için 

ana rotorun kontrolünde, gezinme sırasında helikopterin ileri, geri ve yanal hareketinin kontrolünde 

kullanılır. Kontrol, döngüdeki konumuna bağlı olarak her bir ana rotor kanadının mekanik eğim açısını 

veya geçiş açısını bağımsız olarak değiştirdiği için döngüsel olarak adlandırılır. Fly-by-wire uçuş 

sistemli helikopterlerde, döngüsel kontrol çubuğu pilot koltuğunun yan tarafına montelidir. Kolektif 

kontrol tüm ana rotor kanatlarının eğim açısını aynı anda değiştirir. Kolektif kol, dikkatsizlikten 

kaynaklanan bir hareketi önlemek için ayarlanabilir bir sürtünme kontrolü ile pilot koltuğunun sol 

tarafında bulunur. Karşıt tork, kuyruk rotor kanadının eğimini değiştirir, kuyruk rotor itme kuvvetini 

arttırır veya azaltır ve uygulanan pedal yönünde burun yalpalamasına neden olur. 

Tasarlanan helikopterde, manuel uçuş kumandalarını elektronik bir arayüz ile değiştiren 

gelişmiş bir uçuş kumanda sistemi olan fly-by-wire kullanılacaktır. Konsolda bulunan joystick veri giriş 

aracı olarak kullanılır. Fly-by-wire sistemi ile sensörlerden alınan tüm veriler bir araya toplanarak 

kontrol edilir. Bu sistemin avantajları şöyledir; 

• Pilottan kaynaklanan hatalar ve helikopterin limitlerini zorlayıcı terslikler uçuş bilgisayarı 

tarafından kontrol edilir. 

• Sistem küçük hareket komutları ile helikopterin dengesinin korunmasını sağlar. 

• Helikopter ağırlığında azalmaya neden olur. 

• Yakıt tüketimini ve olası sistem hatalarını azaltır. 

• Helikopterin manevra kabiliyetini ve kontrol hassasiyetini arttırır.  
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3.5.1 Sensörler 

 

Şekil 5: Yapısal bir uygulama için HUMS mimarisinin şematik gösterimi  Şekil 6: Sensörlerin Gösterimi 

Tasarlanan helikopterde getireceği avantajlardan dolayı HUMS sistemi kullanılmasına karar 

verilmiştir. HUMS; aviyonik, bilgisayar teknolojileri ve sensörlerdeki gelişmeler sonucunda 

helikopterlerin uçuşa elverişliliğini ortaya koymak için geliştirilmiş sistemlerdir. Amacı, kritik 

bileşenlerin teşhis ve tahminleri ile çalışma maliyetlerini düşürürken, aynı zamanda güvenliği ve 

güvenilirliği arttırmaktır. Sabit kanatlı hava araçları için geliştirilen Yapısal Sağlık İzleme (Structural 

Health Monitoring, SHM) sistemlerinin aksine HUMS, motor ve şanzıman performansının 

kaydedilmesinden yararlanan, rotor takibi ve dengeyi sağlayan döner kanatlı hava araçlarına 

odaklanmıştır. HUMS ayrıca yardımcı güç ünitesi kullanımını ve aşımlarını izlemek için 

yapılandırılabilir, yerleşik test ve Uçuş Veri Kaydı (Flight Data Recorder, FDR) işlevlerini içerir. Şekil 

5’te yapısal bir uygulama için HUMS mimarisinin şematik bir gösterimi görülmektedir. 

 

6. İtki Sistemleri 

3.6.4 Motor Seçimi 

Motor Limitleri; 

Motor incelemesi yapılırken odak noktası performans yakıt tüketimidir. Helikopter 

tasarımımızda da tercih ettiğimiz turboşaft motorların sürekli sınırların dışında çalışması 

gerekebilmektedir. Bu çalışma durumu için türbin kısmının belli sıcaklıklarla sınırlı olması 

gerekmektedir. Belli sınırlar çerçevesinde motorda kalıcı hasara neden olmadan uzun süre çalışma 

aralığı sağlanmaktadır. Güç sınırlamaları şu şekildedir; 

1. Maksimum sürekli güç derecesi 

Bu bir motorun maksimum çalışabileceği güç sınırıdır ve zaman ile kısıtlı değildir. 

2. Kalkış veya 1 saatlik güç derecesi 

Bu durum yüksek irtifa, ortam sıcaklığında çalışabilme ve kalkış, havada asılı kalma gibi 

yüksek güç durumlarında geçerli bir durumdur. 

Motorun yüksek güçte çalışmasının ardından düşük güce düşmesi için 1 saatlik bir süre 

verilmektedir. 

3. Maksimum acil durum ya da 21/2 dakika güç derecesi 
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Bu durum motor kaybı gibi beklenmedik durumlarda geçerlidir. Güç ihtiyacı yüksek 

olacağından motor muayenesinin olması gerekmektedir. 

4. Acil Durum veya ½ dakika güç derecesi 

Bu durum helikopterin kurtarılması için son çaredir. Motor arızası helikopter için ciddi bir 

sorun olması nedeniyle 30 saniye içinde arızanın çözülmesi gerekmektedir.  

 

Model Kalkış 

gücü (shp) 

SFC(lb/hp.hr) Kuru ağırlık 

(lb) 

Çıkış 

rpm 

değeri 

Güç/Ağırlık oranı 

(hp/lb) 

Turbomeca 

Arrius 

520 shp 0.652 lb/hp*hr 223.3 lb 42000 

rpm 

2.328 hp/lb 

Rolls-Royce 

Allison 250-

C20B 

420 shp 0.697 lb/hp*hr 138.5 lb 33290 

rpm 

2.289 hp/lb 

Rolls-Royce 

RR500 

475 shp 0.649 lb/hp*hr 102.06 lb 20000 

rpm 

4.67 hp/lb 

Pratt & 

Whitney 

Canada PT6 

578 shp 0.67 lb/hp*hr 270 lb 38100 

rpm 

2.14 hp/lb 

Lycoming 

LTS101 

675 shp 0.57 lb/hp*hr 241 lb 43100 

rpm 

2.8 hp/lb 

Tablo 8: Piyasaki Helikopterlerin Verileri 

 

Hesaplamalarımız sonucunda Tablo-8‘deki Rolls -Royce RR500 motor modelini kullandık. 

Yaptığımız performans analizleri sonucunda ihtiyacımız olan motor gücü hesaplanmıştır. Tüm 

kayıpları ve yedek güç sistemlerin güç ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak en uygun motorun bu 

olduğuna karar kıldık. Bu tablodan elde edilen sonuçlar, Rolls -Royce RR500 motorunun düşük özgül 

yakıt tüketimi ve mevcut başka hiçbir motorun sağlayamayacağı düşük ağırlık kombinasyonunu 

sunduğunu göstermektedir. Ayrıca, tasarlanan helikopterin seyir yakıt verimliliğinden ödün vermeden 

güç ihtiyacına en yakın güç değerini sunan motor olduğu için seçilmiştir. 

3.6.5 Hava Alığı ve Egzoz 

Helikopterimizde yer alan hava alığı, yükseklik ve sıcaklık şartları doğrultusunda motora 

düşük Toplam basınç kaybıyla yeterli debi değerinde hava akışı geçişini sağlamaktadır.  Hava 

alığından giriş yapan akıştaki enerji motorun belirli bölümlerinden geçerken giderek büyüyen enerji 

kayıplarına uğramaktadır. Helikopterimizde yer alan hava alığı helikopterin üst kısmında motorun 

önünde yer almaktadır. Üst kısmına yerleştirilmesi sayesinde motora temiz hava girişi sağlanmaktadır. 

Üstte ve yatay konumlandırılmasının nedeni ise helikopterin uçuşa geçtiğinde yapacağı manevralardan 

kaynaklı içeri alınacak hava değişiklik göstermektedir. 

Helikopter üzerinde yer alan egzoz sistemi motordan çıkan atık gazı helikopterden 

uzaklaştırmakla görevlidir. Atık havanın çıkış noktasında basınç kaybının düşük tutulması gerekilirken 

difüzyonun yüksek tutulması gerekilmektedir 
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7. Aviyonikler 

 

• Elektronik Uçuş Göstergesi  

Uçuş esnasında pilota gerekli olacak bütün sistemin göründüğü ekrandır. Bu ekranlarda irtifa 

gibi temel gösterge panelleri yer almaktadır.   

• Radar 

Radar sistemi havacılık sektörü için hayati öneme sahip sistemlerden birisidir. Radar 

sayesinde hava kazalarına engel olunmaktadır. Radar sayesinde diğer hava araçlarını 

görebilirsiniz. 

• GPS, Navigasyon  

Navigasyon sistemi sayesinde gideceğiniz yerin veya bulunduğunuz yerin koordinatlarını 

kolayca görebilirsiniz. 

• İletişim Modülleri 

İletişim modülleri kalkış, uçuş ve iniş aşamalarında kule ve diğer ekiplerle haberleşmeyi 

sağlamak için kullanılmaktadır.  

• Veri Kayıt Sistemi 

 

Temel olarak platformda oluşan sayısal kontrol verilerini, video ve ses sinyallerini kaydetmeyi 

amaçlar. 

 

8. Elektrik Sistemi 

YouCop 112, türbinle çalışan bir helikopterdir ve bu yüzden marş/jeneratör sistemi kullanır. 

Marş motoru/jeneratör, kalıcı olarak aksesuar dişli kutusuna bağlanmıştır. Motoru çalıştırılması 

esnasında, motoru çalıştıran marş motoruna/jeneratöre helikopterin aküsünden elektrik gücü verilir. 

Alternatör veya jeneratörden gelen akım, bir voltaj regülatörü aracılığıyla bir baraya iletilir. Voltaj 

regülatörü, alternatör veya jeneratörün çıkışını kontrol ederek elektrik sisteminin ihtiyaç duyduğu sabit 

voltajın teminini sağlar. Aşırı voltaj kontrolörü sayesinde elektronik bileşenlerinin aşırı voltajını önler. 

Esas olarak motoru çalıştırmak için bir akü kullanılır. Ayrıca, radyolar ve ışıklar gibi elektrikli 

bileşenlerin motor çalışmadan sınırlı olarak çalışmasına imkan sağlar. Batarya, alternatör veya 

jeneratör arızası durumunda bekleme veya acil durum elektrik gücü için önemli bir yan elemandır. 
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Şekil 5: Elektrik Şeması 

 

9. Hidrolik Sistemler 

Genel olarak helikopter hidrolik sistemlerinde kullanılan ana elemanlar: 

• Reservoir (depo)  

• Manifold (dağıtım bağlantısı) 

• Tubing and hose (boru ve hortum) 

• Fitting (bağlantı) 

• Pump (pompa) 

• Filter (filtre) 

• Valve (valf) 

• Accumulator (akü) 

• Regulator (regülatör) 

• Fuse (sigorta) 

• Actuating unit (çalıştırma ünitesi) 

• Seal (kaçak önleyici) 
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• Gösterge elemanları 

 

 

Şekil 6: Hidrolik Şema 

Alt sistemlerin ve ana motorun çalıştırılmasında, fren sistemlerinde kullanılmaktadır. 

Pilot, hidrolik şalter veya devre kesiciyi açık konuma getirdiğinde selenoid valften elektrik 

gücü kesilir ve bunun sonucunda hidrolik sıvının sisteme girmesine imkan tanınır. Tam tersi şekilde 

kapalı konuma getirildiğinde ise selenoid valfin enerjisi kesilerek kapanır, bunun neticesinde ise pilot 

aktüatörlerdeki hidrolik sıvı ile helikopterin kontrolünü sürdürebilir.  Buna ise havacılık sektöründe 

güvenli sistem denir.  

 

10. Yakıt Sistemi 

Helikopterde enerji sağlayacak olan yakıtın depolanmasını, helikopter içerisindeki hareketini 

sağlayan elemanları içeren sisteme yakıt sistemi denir. Yakıt sisteminin görevlerini yapmasında 

kullandığı 10 ana alt bileşeni vardır.   

• Yakıt hortumu: Yakıtın iletiminin sağlandığı hortumlardır. Esnek olması, dayanıklı olması, 

kolay kırılmaması, yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı olması gerekir. 

• Yakıt pompası: Yakıt deposundaki yakıtı, istenilen basınç ve debi ile motora gönderen 

ekipmandır.  

• Yakıt kesme vanası: Acil bir durum halinde yakıtın motora gitmesini engelleyen alt bileşendir.  

• Yakıt basınç sensörü: Motora ulaşan yakıtın basıncını ölçmeye yarayan bileşendir. 

• Yakıt dolum kapağı: Yakıtın hava ile temasının kesilmesini, yakıtın hareket esnasında dışarıya 

dökülmesini önler ve dışarıdan gelen yakıtı kirletecek yabancı maddeleri engeller.  

• Tek yönlü akış vanası: Yakıtın tanktan motora gidişini ve geri dönmemesini sağlayan alt 

bileşendir.   

• Yakıt seviyesi ölçüm sistemi: Tank içerisinde kalan yakıtın seviyesini ölçerek kokpitte yer 

alan yakıt gösterge paneline yansıtan elemandır.   
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• Yakıt su vanası: Yakıt deposunun alt kısmında biriken suyun boşatılmasını sağlayan vanadır.  

• Alev tutucu: Yakıt deposu havalandırma hatları üzerinden, depo içine herhangi bir alevin 

ulaşmasını engeller. Yakıt deposunun havalandırma hatları üzerinde bulunarak yakıt tankı 

içine alevlerin ulaşmasını engellemeye yarayan elemandır. 

• Yakıt tankı: Helikopter yakıtını oluşacak darbelerden ve dışarıdan gelen yanmasını sağlayan 

uyaranlara karşı korumaya yarayan kısımdır. Yakıt tankımızın iç yapısında yakıt tankerlerinde 

kullanılan dalgakıran tasarımını kullanacağız. Bu sayede helikopterin ani manevraları 

sırasında yakıt tankın içerisindeki yakıtın oluşturacağı çalkalanma durumlarını en aza 

indirgeyebilelim ve helikopterin uçuş dengesini bozmasın.  

 

 

Şekil 7: Yakıt Tankı Dalgakıran Modellemesi 

Helikopter Yakıtı 

Genellikle helikopter yakıtı olarak havacılık alanında JET-A1 olarak bilinen kerosen yakıtı 

kullanılmaktadır. Hak dilinde ise gaz yağı olarak adlandırılabilir. Deniz seviyesinde yakıt yoğunluğu 

ise metrik olarak 0,803 kg/l. Aşağıda gösterilen Yakıt Karşılaştırma Tablosunda genel havacılık 

alanında kullanılan yakıtlar incelenmiştir. Yapılan hesaplamalar neticesinde yakıt olarak Kerosen 

yakıtını kullanacağız. Kerosen yakıtında 210 °C (410 °F) kendiliğinden tutuşma sıcaklığı ile 38 °C'den 

(100 °F) daha yüksek bir parlama noktasına sahiptir. 

 

 

Tutuşma sıcaklığı ve yoğunluk gibi önemli özeliklerinden ötürü Kerosen/Jet A kullanılmıştır. 

11. Kabin ve Kargo Bölümleri Tasarımı 

Yakıt Yoğunluk (15 C) 

(g/mL) 

Enerji İçeriği 

Gravimetrik 

(MJ/Kg) 

Volumetrik(MJ/L) 

Havacılık Benzini 0,715 43,71 31,00 

Jet B 0,762 43,54 33,18 

Kerosen / Jet A 0,810 43,28 35,06 

Tablo 9: Yakıt Karşılaştırmaları 
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Yolcu Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot ve yolcu koltuklarımızda çapraz bağlama emniyet kemeri kullanılmaktadır. Bu sayede 

kaza durumunda veya ani hareket esnasında en güvenilir emniyet kemeri modeli olarak tercih 

edilmektedir. Koltukların altında enerji absorbe edici tüpler yer almaktadır. Bu tüpler sayesinde uçuş 

sırasında oluşacak titreşimin yolculara ve pilota etkisinin azaltılması sağlanmıştır. Ayrıca kaza anında 

oluşacak darbenin yolcuların ve pilotun omurgasına zarar vermesini engellemeye yöneliktir. Enerji 

sönümleyici tüplerin yanı sıra  sorbothane olarak da bilinen titreşim emici sentetik viskoelastik bir 

malzeme olarak bilinir. Koltuğun altında e bagajı koyabilirsiniz, ayrıca can yelekleri de koltuğun 

altında bulunmaktadır.  

Koltuklarımızın ölçüsü, yolcu rahatlığı ve antropometrik değerler göz önüne alınarak 25 cm 

olarak belirlenmiştir.  Genişliği ise yan yana iki koltuk için 113 cm olarak belirlenmiştir.  Yolcu 

bölmemizin her iki yanında geniş görüş açısı sağlayacak şekilde camlar bulunmaktadır.  

 

Ergonomi  

Pilot ergonomisi sivil havacılıkta yolcuların güvenliğinde, askeri havacılıkta ise 

operasyonların ve görevlerin başarı oranlarında önemli bir yere sahiptir. Otonom helicopter kullanımı 

yaygınlaşmadığı için havacılık alanında en önemli faktör yine insan etmenidir. Bu nedenle tasarlanan 

helikopterin insan ergonomisine etkileri genel olarak kokpit tasarımı helikopter tasarımında önem arz 

etmektedir. Helikopterin hareketi sırasında pilotun kas hareketleri, hareket kabiliyeti vb. simülasyonlar 

ve analizleri aşırı önemlidir. Yalın üretimde kullanılan sistem, helikopter tasarımında da 

kullanılmalıdır, kokpit pilotun çalışma tezgahıdır. Konsollara, düğmelere, pedallara ve diğer araçlara 

kolayca ulaşabilmeli ve kullanabilmelidir.   

Yolcuların ergonomisi de ister sivil havacılık ister askeri havacılık olsun iki kategoride de 

önemlidir. Sivil havacılıkta ticari olarak düşünülebilir, askeri havacılıkta ise kurtarma operasyonu ya 

da nakil işlemleri için taşınan yolcular olacaktır.  

 

12. Kokpit Tasarımı 

Figür 1: Yolcu Koltuğu Sistemi Figür 2: Çapraz Emniyet Kemeri Sistemi 
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Kokpit bölümümüz tek pilot ve gösterge panellerinin yer aldığı kısımdır. Gösterge paneli 

uçuşta kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Kokpit bölümünde ortalama bir insanın boyutlarını 

kullandık. Buna ek olarak ortalamanın üzerindeki insanlar için kokpit ve yolcu bölümlerimiz için 

ayırdığımız alanları biraz daha geniş tuttuk. İlk figürde uluslararası kullanılan pilot için boyutlandırma 

gösterilmektedir. Tasarımımızda pilotun görüş alanını geniş tutmaya çalıştık. Bu sayede ani manevra 

hareketlerinde veya genel kullanımda pilotun görüş alanının daha geniş olmasını amaçladık. Aşağıda 

yer alan diğer görselimizde genel helikopter çizimimiz ve kokpit için ayrılan kısımlar 

gösterilmektedir. Gösterge paneli ve pilotumuz arasına 50-75 santimetrelik mesafe bıraktık. Bu mesafe 

pilot koltuğunun ileri-geri hareketi için gerekli mesafeyi de barındırmaktadır.  

 

Figür 4-5:Pilot Görüş Alanı Boyutlandırması & Pilot koltuğu boyutlandırması   

   

Pilot koltuğu ölçüleri EK-4’te verilen Türkiye 1981-2006 yıllarında yapılmış antropometrik veri 

tablosuna göre belirlenmiştir. Bu tablodan elde edilen veriler sonucu koltuk ölçüleri 48 santimetreye 

65 santimetre olarak belirlenmiştir. 

 

 

Figür 3: Uluslararası Pilot Boyutlandırması (cm) 
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13. Alt Sistem Yerleşimi 

Helikopterimiz içerisinde yer alacak olan alt sistemler görev ve büyüklük parametrelerine 

bakılarak yerleştirilmiştir. Yolcuların sahip olduğu bagajlar ağırlık merkezimizi değiştirmeyecek 

şekilde yolcu koltuklarının arkasındaki bölmeye yerleştirilmiştir. Ana rotor helikopterin en üst kısmına 

ağırlık merkezini değiştirmeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Motor ağırlık merkezini dengelemek 

amacıyla ve hacmi artırmamak için motor kuyruk kısmına doğru yerleştirilmiştir. Yakıt tankı 

dikdörtgen bir depo içerisinde helikopter ağırlık merkezi ile eş doğrultuda konumlandırılmıştır. Bu 

sayede uçuş esnasında yakıt tükendikçe ağırlık merkezinin kayması önlenmiştir. Helikopterimizde güç 

aktarım sistemi motor ile ana rotor sistemi diğer alt sistemlerden etkilenmemesi için ayrı ayrı 

konumlandırılmıştır. Geri kalan alt sistemlerin yerleşiminde ağırlık merkezinin değiştirilmemesi göz 

önüne alınmıştır. Yolcu bölümü tasarımımızda karşılıklı olarak oturulacak şekilde tasarım yapılmıştır.  

14. Alt Sistem Hacim Kırılımı 

Alt Sistemler Hacim(m3) 

Gövde 2,80 

Ana rotor 0,17 

Kuyruk rotoru 0,002 

Motor 0,298 

İniş takımı 0,07 

Bagaj bölümü 0,368 

Kokpit kontrolleri 0,0044 

Yakıt sistemi 0,3175 

Titreşim sönüm sistemi 0,4 

Hidrolik sistemi 0,5 
Tablo 10: Alt Sistem Hacim Kırılımı 

15. Üretim Metotları ve Malzeme Seçimi 

Parça Kullanılacak Malzeme 

Ana Gövde Alüminyum Alaşımı 

Rotor Kompozit / Fiber Glass 

Kuyruk Alüminyum Alaşım 

Yakıt Tankı Alüminyum Alaşım + Cam Elyaf 

Kumaş 

Burun Konisi Alüminyum 

İniş Modülü Kompozit metal alaşım 

Yolcu Bölmesi  Termoplastik Malzemeler 

Kokpit Termoplastik Malzemeler 

Rotor Bıçakları Kompozit malzemeler 

Tablo 11: Malzeme Listesi 

Genel olarak helikopterimizin yapısında alüminyum alaşım kullanılmaktadır, bunun 

başlıca sebeplerinden birisi alüminyum alaşımların diğer malzemelerden daha hafif olmasıdır.  

Bu sayede ağırlık azalmasından ötürü yakıt tasarrufu sağlanmıştır. Alüminyum alaşımın yanı 

sıra korozyona karşı dirençlerinden, uzun ömürlü olmalarından ve hafif olmalarından ötürü 

kompozit malzemeler tercih edilmiştir. 
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Helikopterimizin yolcu ve kokpit bölümlerinde polikarbonat termoplastiğini 

kullanıyoruz. Polikarbonat düşük özgül ağırlığa sahip bir yüksek performans termoplastiktir. 

Yüksek darbe dayanımına, iyi ısı yalıtımına ve ısıya karşı kararlılığı özelliklerinin yanında 

kolay işlenmesi sayesinde tercih edilmiştir. Özel bir termoplastik olan polikarbonat 

helikopterin ön cam ve pencerelerinde kullanılacaktır.   

Yakıt Tankımız dışarıdan gelen darbelere karşı dayanıklı olması için alüminyum 

alaşımdan yapılacak olup alev koruması sağlamak için ısı yalıtımı sağlayacak şekilde cam 

elyaf kumaş kullanılması planlanmaktadır. 

 

Üretim  

Üretimde genel olarak metal özellikli malzemeler kullandığımız için metal 

endüstrisinde kullanılan süreçler yer almaktadır. Makaslama, Kalıpla Kesme, Dövme, Kesme, 

Yönlendirme ve Hassas Döküm gibi işlemler kullanılacaktır. Polikarbonatın ön cam ve 

pencere olması için levhanın bir kalıbın üzerine serilmesi, ısıtılması ve hiçbir aletin parçaya 

dokunmadığı “serbest üfleme” adı verilen bir işlemde hava basıncıyla şekillendirilerek yapılır. 

Kompozit malzemelerin kullanımında temel metot olan yatırma işlemi yapılmaktadır. İşlem 

sürecinin kısaltılması ve reçinenin eşit dağılımını sağlamak için prepreg malzeme 

kullanılacaktır. Prepreg malzemenin kalıba yerleştirilmesinden sonra kalıbımız vakum 

poşetine konularak vakumlanır. Daha sonrasında ise otoklav cihazına konularak sertleşmesi 

sağlanır. Otoklav cihazı ise plastikleri basınçlı buhara maruz bırakarak lamine eden bir 

makinedir. Otoklavdan çıkarıldıktan sonra kırpma işlemi yapılmaya başlanır ve bu aşamada 

fazlalıklar kesilir ve zımparalanır. Metal korozyonunu veya su emilimini önlemek için ise 

yüzeyler boyanır.  

Polikarbonat levhalar kullandığımız ön camlarımız iki tabaka olarak üretilir, çünkü 

kuş çarpması gibi ilk darbe alacak kısım burasıdır.  

4 Performans ve Hesaplamalar: 

Helikopter ön tasarım performans analizleri ön tasarım kestirimleri, aerodinamik tasarım 

kriterleri, ağırlık kestirimi ve diğer analizlerle devam eden iteratif bir süreçtir. Ön tasarım aşamasında 

yaklaşım ve kıyaslamalarla elde edilen ilk tasarım kriterlerinden sonra momentum teorileri ve pala 

elemanı momentum kuramı kullanılarak devam edilip her bir süreç sonucunda istenilen değerleri 

karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir, ağırlık kestirimleri hesaplanan yakıta göre yeniden yapılır ve 

yeniden yapılan ağırlık kestirimine göre hesaplar yinelenir. Tutarlı sonuç elde edilene kadar süreç bu 

şekilde devam eder. Hesaplamalarda genel olarak prouty[] ve leishman[] dan elde edilen denklemler 

kullanılmıştır.  

Tasarıma başlarken öncelikli olarak tasarımın noktasal ve görev gereksinimleri kesin olarak 

müşteri tarafından belirtilen şekilde yapılmalıdır. Daha sonra müşterinin belirttiği görev 

gereksinimlerini karşılayan market araştırması yapılarak ön tasarım boyutlandırması ve hesaplamaları 

için gerekli olan kriterler belirlenir. Başlangıç için bilinmesi gereken görev gereksinimleri şunlardır.  

1. Faydalı Yük (Pilot+Yolcular+Kargo+Yakıt) 

2. İhtiyaç duyulan görev menzili veya uçuş süresi 
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3. İstenilen askı uçuşu koşulları 

4. Tırmanma uçuşu koşulları 

5. Varsa özel operasyon durumları ve manevra koşulları 

Tasarım sürecince takip edilen akış şeması şekil 8’de verilmiştir. 

 

Şekil 8: Tasarım Süreci 

 

1. Boyutlandırma Çalışmaları 

Ekibimiz öncelikle mevcut görev profiline yakın özellikler gösteren 34 helikopterin 

performans ve boyutlandırma kriterlerini içeren bir veri tabanı oluşturarak ön tasarıma başlamıştır. 

İnternette daha çok sayıda helikopter içeren veri tabanları yaklaşımlar açısından daha çok veriye sahip 

olmasından dolayı avantajlı olsa da hem bu veri tabanlarına erişimimiz olmaması hem de bir çok 

helikopterin görev profiline uymaması dolayısıyla ön tasarımımız için gereksiz bir fazlalık içermekte. 

Toplanan veri tabanından elde edilen istatiksel veriler ve Rrouty[16] nin sağlamış olduğu denklemler 

kullanılarak ilk tasarım için  aşağıdaki boyut parametreleri elde edilmiştir.  

• Rotor Çapı 

• Helikopter genel boyutları(uzunluk, genişlik,yükseklik) 

• 4 yolcu kapasiteli bir helikopter için ortalama MTOW ağırlığı  

Ön tasarım aşamasında hesaplamalar yapılırken ve kararlar alınırken hangi parametreleri 

yüksek tutmamız hangi parametreleri düşük tutmamız konusunda karar vermek için önemli olan 

parametrelerde avantaj ve dezavantaj kıyaslamaları yapılarak tasarım noktalarına karar verilmiştir.  

4.1.4 Ana Rotor Çapı 

Yüksek Ana Rotor Çapı Düşük Ana Rotor Çapı 

Daha iyi otorotasyon Kabiliyeti Daha küçük boyutlar 
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Düşey uçuş için daha düşük güç 

gereksinimi 

Daha yüksek ana mil torku 

 Daha küçük boyutlar 

 Daha iyi ileri uçuş performansı 

 Kompakt olmasından dolayı daha iyi 

yapısal dayanım performansı 

Tablo 12: Yüksek ve Düşük Ana Roto Çapı Karşılaştırma 

4.1.5 Disk Yüklemesi (Disk loading) 

Disk yüklemesi helikopter ana rotoru tarafından üretilen itkinin(askı uçuşu için helikopter 

ağırlığının) rotor alanına bölünmesi ile bulunur. Daha eski tasarımlarda motor teknolojisinin 

çok gelişmemesi dolayısı ile helikopterin çok ağır olması tasarımcıların düşük disk yükleme 

miktarları kullanmasına sebep olurken günümüz helikopterlerinde helikopter boyutlarını 

düşürmesi sebebiyle yüksek disk yüklemesi kullanılmaya başlanmıştır.  

Yüksek Disk Yüklemesi Avantajları Düşük Disk Yüklemesi Avantajları 

Düşük indüklenmiş hız Düşük boş ağırlık 

Askı uçuşu için daha düşük güç gereksinimi İleri uçuşta düşük hub sürüklemesi 

 Daha küçük boyutlar 

Tablo 13: Yüksek ve Düşük Disk Yüklemesi Avantajları 

4.1.6 Rotor Katılığı(s) 

Rotor katılığı seçimi yapılırken 3 farklı durum için belirli dezavantajlardan kaçınmak için 

seçimler yapılır. Burada dikkate alınması gereken durumlar şu şekildedir. 

• Yüksek askı uçuşu verimi için: askı performansını arttırmak için rotor katılığı yüksek 

figüre of merit elde edilecek şekilde seçilmeli 

• Yüksek ileri uçuş performansı: katılık seçimi yapılırken pala gerileyen tarafında stall 

durumundan kaçınmak için seçim kriterleri belirlendi. 

• Yüksek yük faktörü:  yine pala gerileyen tarafında gerekli manevra ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için tasarım seçimi yapılır.  

Yüksek Katılık Avantajları Düşük Katılık Avantajları 

İleri uçuş performansında artış Askı uçuşu verimi 

Daha iyi manevra kabiliyeti  

Yapısal olarak daha kararlı  

Tablo 14: Yüksek ve Düşük Katılık Karşılaştırılması 

4.1.7 Uç hızı 

Yüksek Uç Hızı Avantajları Düşük Uç hızı Avantajları 

Daha düşük ana mil torku gereksinimi 

dolayısıyla ağırlıkta azalma 

Gürültü miktarında düşüş 

Yüksek otorotasyon kabiliyeti Askı uçuşu performansında artış 

Tablo 15: Yüksek ve Düşük Uç Hızı Karşılaştırılması 
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Helikopter rotoru uç hızına karar verilirken seçim parametreleri için Tablo-13 kullanılır. 

Grafikten okunan verilerde uç hızı seçimini sınırlan faktörler gürültü seviyesi, sıkıştırılabilirlik limiti, 

otorotasyon kabiliyeti olabilmesi için alt limitler mevcuttur. Dolayısıyla bizim tasarımımız bu limitleri 

aşmamalı ayrıca uç hızı 750 ft/s üzerinde olan helikopterler(standart rotor blade tasarımı için) 

standartlara uymayıp yüksek gürültülü olarak kabul edildiklerinden[prouty] ve tasarımımız için 

gürültü seviyesi önemli bir faktör olduğundan dolayı bu seviyenin altında kalınmasına özen 

gösterilmiştir. Ayrıca uç hızı pala ilerleyen tarafı ve pala gerileyen tarafındaki stall ve şok 

durumlarında birincil bir faktör olduğundan bu sınırların aşılmamasına dikkat edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 Pala Sayısı 

Ana rotor çapı ve dolayısıyla alanı momentum teorisi kullanılarak belirlendikten sonra pala elemanı 

sayısı belirlenmelidir. Bu sayısı belirlerken pala elemanı momentum kuramı kullanılarak yapılır.  

Yüksek Pala Sayısı Avantajları Düşük Pala Sayısı Avantajları 

Daha düşük titreşim Daha düşük ağırlık ve maliyet 

Uç girdapları gücünde azalma Bakım ve depolama kolaylığı 

 Daha düşük sürükleme 

Tablo 16: Yüksek ve Düşük Pala Sayısı Karşılaştırılması 

4.1.9 Pala Burulması 

Doğru bir şekilde kullanılmış pala burulması rotor performansında önemli bir parametre olan figüre of 

merit değerini yükseltir dolayısıyla uçuş verimimizde yükselmiş olur.  

Yüksek Pala Burulması Avantajları Düşük Pala Burulması Avantajları 

Pala gerileyen tarafında oluşan stall 

durumunu geciktirir 

Daha düşük titreşim 

Askı uçuşu performansını arttırır İleri uçuş pala yükünde azalma 

 Üretim kolaylığı 

Tablo 17: Yüksek ve Düşük Pala Burulması Karşılaştırılması 

Tasarım noktası= 688 ft/s 

Şekil 9: İleri hız ve Uç hızı İlişkisi 
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Şekil 10: Tasarım Noktası Grafikleri 

 

4.1.10 Sivrilme  

Yüksek Sivrilik Oranı Avantajları Düşük Sivrilik Oranı Avantajları 

Askı uçuşu performansını arttırır Düşük Maliyet 

 İleri uçuş pala yükünde azalma ve verim 

artışı 

Tablo 18 : Yüksek ve Düşük Sivrilik Oranları Karşılaştırılması 

4.1.11 Ok Açısı 

Yüksek Ok Açısı Avantajları Düşük Açısı Avantajları 

Gürültü seviyesini düşürür Düşük Maliyet 

Dinamik aeroelastik burulma  

Tablo 19: Yüksek ve Düşük Ok Açısı Karşılaştırılması 

 

Şekil 11 : Figure of Merit ile Sweep angle oranlamaları 

 

 

 

Tasarım noktası u = 

0.33 bizim 

helikopterimiz için 

 

Tasarım Noktası 
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4.1.12 Airfoil seçimleri 

Airfoil Yüksek Kamburluk Avantajları Airfoil Düşük Kamburluk Avantajları 

Düşük atak açılarında yüksek taşıma 

sağlar 

Düşük moment katsayısı 

 

Yüksek Pala Kalınlık Oranı Avantajları Düşük Pala Kalınlık Oranı Avantajları 

Yüksek Taşıma Katsayısı Yüksek Drag Divergence Mach Sayısı 
 

Airfoil seçimi olarak kuyruk ve ana rotor için NASA RC(4) airfoil yapısı seçilmiştir. Airfoil seçiminde 

önemli olan sürüklenme sabiti , mach drag divergence , itki sabitleri özellikleri airfoiltools.com da yer 

alan veriler kullanılarak kıyaslamalar sonucu seçilmiştir. Özellikle pala ilerleyen tarafında şok 

durumundan kaçınmak için aerodinamik tasarımların yanı sıra airfoil kesiti de önem kazanmaktadır. 

Bu noktada mach drag divergence değerine özellikle dikkat edilerek pala için şok ve stall durumundan 

kaçınmak amaçlanmıştır. Buna uygun seçilen airfoilin özellikleri ek … da figürde verilmiştir. 

• Airfoil pala boyunca aynı tip kullanıldı farklı tipte kullanılmama sebebi hem üretim 

kolaylığını arttırmak hem de iki farklı airfoil seçimi yapıldığında karşılaşılan hesaplama 

zorluklarını önlemek için tek tip seçim yapılmıştır. 

• Airfoil kompozit malzemelerden üretilecektir. Bu şekilde hem korozyon direnci çok yüksek 

olmakta hem de dayanıklılık/ağırlık performansı çok daha iyi olmaktadır. 

• Benzeri rakip helikopterlerin verilerine göre seçilen airfoil ortalama 18000 saatlik ömür 

kullanımına sahiptir. 

• Pala boyunda burulma, ok açısı ve sivrilme açıları kullanılarak airfoil üzerinde olabildiğinde 

homojen bir itki üretimi amaçlanmıştır bu dağılımı homojen hale getirdiğimizde ağırlık 

merkezi ve kaldırma merkezi arasındaki mesafe azaldığından titreşim miktarıda azalmaktadır 

buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan titreşim sönümleyicilerin miktarı da azalmaktadır. 

 

4.1.13 Yatay dengeleyiciler 

Yatay dengeleyiciler helikopterin ileri uçuşu sırasında daha stabil bir uçuş sağlamak için 

kullanılır. Boyutlarının belirlenmesinde prouty[] de yer alan chapter 8 ve 9’da yer alan denklemler 

kullanılmıştır. Dengeleyicilerin etkisi helikopterin hızı arttıkça artar bu yüzden uygun alan ve kesitte 

seçimler yapılmalıdır. Bu seçimler yapılırken görev profili ve helikopter yapısına uygun şekilde 

değerlendirmeler yapılır. Helikopterimiz de T kuyruk yapısı kullanılmıştır. Bazı helikopterler de aktif 

kontrollü dengeleyiciler bulunmaktadır. Ağırlık merkezi değişimini daha iyi kontrol ederek stabil 

uçuşu sağlamada kullanılmaktadırlar bizim tasarımımız da aktif kontrollü sistemlere gerek 

duyulmamıştır.  

Cg Merkezine Uzaklaştıkça Cg Merkezine Yaklaştıkça 

Büyük Moment Kolu Oluşur: 

• Düşük Alan Gereksinimi 

• Daha Hafif Yapı 

Her zaman rotor izinde 

• Kararlılıkta ani değişim 

olmaz 

Değişken Rotor izi Etkileşimi: 

• Askı uçuşunda düşük düşey 

sürükleme 

Daha küçük moment kolu 

• Yapısal açıdan daha kararlı 
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4.1.14 Dikey Dengeleyici 

Dikey dengeleyiciler helikopterler de zorunlu kullanıma sahip değildir. Zaten bir 

kuyruk rotorumuz olduğundan ve bu rotor gerekli eksende kontrolü sağladığından böyle 

bir dengeleyiciye zorunluluk bulunmamaktadır. Buna rağmen bir çok modern tasarımda 

bu dikey dengeleyiciler kuyruk rotorunda ihtiyaç duyulacak gücü azaltmak ve kuyruk 

rotoru desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Bizim helikopterimiz de yer alan fenestron 

kuyruk rotoru etrafındaki gövde yapısı dikey dengeleyici görevi görüp kuyruk rotorunu 

desteklemek için kullanılmıştır.  

 

2. Ağırlık Belirlenmesi ve Kırılımı 

 

 
Şekil 12: Ağırlık Gösterimleri 

 

 

𝑾𝑮 = 𝑾𝑬𝑴𝑷𝑻𝒀 + 𝑾𝑪𝑹𝑬𝑾 + 𝑾𝑷𝒀 + 𝑾𝑭𝑼𝑬𝑳 

 

 

Helikopter ağırlığı, paralı yük, mürettebat ağırlığı, boş ağırlık ve yakıt ağırlığının toplamına 

eşittir. Mürettebat ağırlığı her yolcu yükleriyle birlikte 100 kg ve toplam 4 yolcu vardır ve pilotun 

ağırlığı da 90 kg olmak üzere 490 kg’ dur. Ağırlık analizleri boş ağırlık ve yakıt ağırlığı olmak üzere 

iki başlık altında incelenir. 

 

İstenilen helikopterin ön tasarımının yapılabilmesi için mevcut helikopterler kıyaslanarak 

tahmini bir ağırlık çıkarılmıştır. Ön tasarım başlangıç noktası için ağırlık 1510,46 kg(MTOW) olarak 

belirlenmiştir. Daha sonra Prouty[] ağırlık kestirimi denklemleri kullanılarak EK-7’de gösterilen 

tablomuz hazırlanmıştır.  

 

Parça Ağırlık(lb)  X(in) Y(in) 

Ana rotor 174.46 234.1 155,88 

Kuyruk Rotoru 

pervaneler 

32.75 486,9 99,313 

Kuyruk 17.4 500,19 160,68 

Gövde 242,4 239,3 75,39 

İniş Takımı 95 235,8 53,04 

Motor Yuvası 32.7 236,56 125,68 
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İtki sistemi 150.55 272,04 116,27 

Güç Aktarım 150.46 256,56 123,72 

Kontrol Sistemi 224.1 228,72 101,47 

Yardımcı Elemanlar 68.6 193,3 125,68 

Aviyonikler 278 289,5 81,07 

Elektrik Sistemleri 159.2 314,9 65,09 

Hidrolikler 45 255,78 125,68 

Koltuklar ve Ekipman 55 169,01 67,94 

Havalandırma Sistemleri 56.7 193,03 125,7 

Yağ miktarı 38.9 229,2 84,5 

Boş Ağırlık 1820,72 243,6 93,62 

Mürettebat 198,41 187,74 75,39 

Yolcular 881,84 230,4 75,5 

Yakıt 450 231,56 122,54 

    

Toplam 3330,97 232.45 78,3 

Tablo 20: Parça Ağırlıkları ve Konumlandırılmaları 

 

 

Grafik 1: Ağırlık Kırınımı Pasta Grafiği 

Yukarıdaki pasta grafiğinde alt sistemlerin ağırlıklarının yüzdelik dağılımları gösterilmiştir.  
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Şekil 13: Helikopterde alt sistemlerin kütle merkezi konumlandırılması 

Şekil 13 de YouCop’ta bulunan alt sistemlerin kütle merkezi konumlandırılmaları gösterilmiştir.  

 

MALİYET ANALİZİ 

 

 

Temel satış fiyatı, ekipmanlar fiyat dağılımı ve işletme maliyeti olmak üzere maliyet hesabı 

üç ana başlık altında yapılmıştır. 

 

1.Temel Satın Alma Maliyeti 

 
Grafik 2:Maliyet ve MTOW İlişkisi 

Helikopter ilk satın alma maliyetinin çıkarılması için mevcut marketteki helikopterlerin 

MTOW ağırlıkları ile maliyetlerini elimizdeki veri tabanı ile kıyasladık. Hedef MTOW ağırlılığındaki 

helikopterimiz için ilk maliyet kestirimini rakip helikopterler kıyaslanarak hesapladık. Daha önceki 

kısımlarda verilen rakip helikopter veri tablosundaki helikopterin ömür devinim maliyetleri ve 

operasyonel maliyetleri incelenerek helikopterimizin ömür maliyetini hesapladık. Burada operasyonel 

maliyetler için performans hesapları ile hesaplanan yakıt tüketimi ve MTOW ağırlığı döngüsel olarak 
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yeniden hesaplanmıştır. Bu sayede optimizasyon yapıldı. Hata payları yaklaşım metotundan dolayı 

bulunmaktadır.  

2.Bileşenler Maliyet Dağılımı 

Toplam imalat adedi (tia) ve yıllık imalat oranı (yio) bileşen maliyetini hesaplamak 

için kullanılan iki temel parametredir. Tasarımımızda baz alınan ana helikopterlerden biri 

BELL 505 olduğu için onun toplam imalat adedini hedef olarak belirledik. Buna uygun olarak 

maliyet hesaplamamızı yaptık. Bell 505’ in toplam imalat adedi 200’dür.Tasarlanan 

helikopterde de bu adet baz alınacaktır. Yıllık imalat oranı olarak belirlediğimiz değer ise 

40’dır. Ağırlık da bileşenlerin maliyetini etkileyen diğer bir parametredir. 

Maliyet dağılım formülleri EK-6 da verilmiştir. 

Bileşen maliyetleri için 2021 yılı dolar değeri baz alınıp ortalama yıllık enflasyon 

değeri dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır. 

 

3.İşletme Maliyeti 

İşletme Maliyetleri Doğrudan ve Dolaylı olmak üzere iki grupta incelenir. 

 

3.1.Dolaylı İşletme Maliyetleri 

Dolaylı İşletme maliyetleri hem taşıt kaynaklı hem de yolcu kaynaklıdır. Ön tasarım 

sırasında ön görülmeleri ya da hesaplanmaları zordur bu yüzden ihmal edilmiştir. 

 

3.2.Doğrudan İşletme Maliyetleri (DOC) 

Doğrudan İşletme maliyetleri iki alt grupta incelenirler. Nakit DOC ve Sahiplik DOC. 

Nakit DOC, bakım, uçuş mürettebatı, yakıt ve yağ kaynaklı maliyetleri kapsarken sahiplik 

DOC, değer kaybı, gövde sigortası ve finans kaynaklı maliyetlerdir. Nakit DOC hesabı için 

Tihcenko yöntemi kullanılmıştır. 

 
Pr = Satış fiyatı 

Pfuel = Yakıt fiyatı 

Q = Yaktı sarfiyatı (gal/hr) 

Ncrew = Mürettebat sayısı 

Mcrew = Mürettebat saat ücreti 

 

Toplam helikopter ömrü olarak 10.000 uçuş saati öngörülmüştür. 
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4.3.Performans Analizleri 

 Helikopter performans analizleri düşey uçuş analizleri ve ileri uçuş analizleri olarak iki farklı  

uçuş profiline göre yapılır. Detay analizlerinde ileri seviye iterasyonlar ve analiz araçları kullanılır. Ön 

tasarım aşaması için analitik yaklaşımlar kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. Yine de matlab 

programı kullanılarak yapılan iterasyonların doğruluk derecesi arttırılmıştır.   

 

Denklem Açıklaması 

𝑽𝒊 = √
𝑻

𝟐𝒑𝑨
  

İndüklenmiş akış 

𝑷𝒊 = 𝐓 ∗ 𝑽𝒊 İndüklenmiş Güç 

𝛌𝒊 =
𝒗𝒊

𝑹𝛀
 =

𝒗𝒊

𝒗𝑻
 

İç akış faktörü (inflow factor) 

𝒗𝑻 =  𝑹𝛀 Kanat ucu hızı (tip speed) 

𝑪𝑻 =
𝑻

𝟏
𝟐 𝒑𝒗𝑻

𝟐𝑨
= 𝟒 ∗ 𝛌𝒊

𝟐 
İtki sabiti (thrust coefficient) 

𝑪𝑷𝒊 =
𝑷𝒊

𝟏
𝟐 𝒑𝒗𝑻

𝟑𝑨
=

𝟏

𝟐
𝑪𝑻

𝟑
𝟐 

İndüklenmiş Güç Sabiti (induced power 

coefficient) 

𝐌 =

𝟏
𝟐

∗ 𝑪𝑻
𝟑/𝟐

𝒌𝒊 ∗ 𝑪𝑻

𝟑
𝟐 +

𝒔
𝟐 ∗ 𝑪𝑫𝟎

 

𝑘𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑙 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑙𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 1.1 

Genel maksatlı helikopterlerde kabullenilmiş 

Figure of merit değeri 0.75 civarında[referans 

basic of helikopter Dynamics) 

𝑷𝑷 =
𝟏

𝟖
𝒑 𝑽𝑻

𝟑𝑵𝒄𝑹 ∗ 𝑪𝑫𝟎 
Profil Power 

𝒔 =
𝑵𝒄𝑹

𝑨
=

𝑵𝒄

𝝅𝑹
 

Solidity 

𝒗𝒊

𝒗𝒉
=  −

𝟏

𝟐
(

𝑽𝑪

𝒗𝒉
) + √

𝟏

𝟒
(

𝑽𝑪

𝒗𝒉
)

𝟐

+ 𝟏  

İndüklenmiş hız (tırmanış sırasında) 

P = 𝑷𝒊 + 𝑷𝒑 Tırmanma sırasında gerekli güç miktarı 

𝝁 =
𝑽

𝛀𝐑
 

Advance Ratio 

𝑻𝑻 = 𝑩𝑻(
𝑷𝑻𝑻𝑶𝑻𝑴

𝑳𝑩𝑶𝑶𝑴 ∗ 𝛀𝒎
) 

Kuyruk rotoru itkisi[basic of helikopter 

Dynamics] 

𝑾𝒇 = 𝑵 ∗ 𝑨𝑬 ∗ б√𝛉 + 𝑩𝑬 ∗ 𝑷 Yakıt tüketimi (specific fuel consumption) 

Tablo 21: Performans Analiz Denklemleri ve Açıklamaları 
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4.2.4  DÜŞEY UÇUŞ PERFORMANS ANALİZLERİ 

Düşey uçuş analizleri momentum kuramı ve pala elemanı kuramı birleştirilerek yapılır. Pala 

elemanı kuramında helikopter palası parçalara bölünerek her bir parçaya etki eden kuvvetler ve her bir 

parçanın üreteceği itki ayrı olarak hesaplanır. Daha sonra palaya etki eden sürtünmeler ve etkiyen 

diğer kuvvetler veya belirli kuvvet katsayıları varsa eklenerek en son pala başlangıç noktasından pala 

ucuna kadar integrasyon yapılarak palanın üreteceği veya etkisinde kalacağı kuvvetler hesaplanır. 

Bunların hesaplanması için ilk olarak içe akış oranı gibi ön tasarım parametelerinin belirlenmesi 

gerekir. Ayrıca rotor dönüş hızı(rpm) yine pala elemanı teorisinde önemli bir etkendir çünkü radyal 

dönüşten dolayı içe akış hızı ve pala boyunca dönüş hızı radyal dönüşten dolayı sabit değildir. Pala 

elemanı üzerine etkiyen kuvvetler şekil 14 da gösterilmiştir. Momentum teorisi ve pala elemanı 

kuramı birlikte kullanıldığında içe akış hızı denklem 4.1 kullanılarak hesaplanabilir. Denklemde  λ𝑐 

tırmanma hızı kaynaklı içe akışı gösterir bundan dolayı askı uçuşu sırasında λ𝑐 = 0 kabul edilerek 

denklemde ki değerler yeniden yerine yazılarak askı uçuşunda ki iç akış hızı hesaplanabilir. 

λ =  √(
σ∗𝑎

16
−

λ𝑐

2
)

2

+
σ∗𝑎

8
∗ θ ∗

r

R
   − (

σ∗𝑎

16
−

λ𝑐

2
) =

v𝑖

Ω∗R
     (4.1) 

 

C𝑇 =
𝑇

𝑝∗𝐴(Ω∗R)2           (4.2) 

C𝑃 =
𝑃

𝑝𝐴(ΩR)3            (4.3) 

C𝑄 =
𝑄

𝑝∗𝐴(Ω∗R)2𝑅
          (4.4)

  

C𝑄 = C𝑃           (4.5) 

Verilen hesaplamalar uç kayıplarını ihmal ettiği için kısmi olarak hatalıdır Bu kayıp Pandtl uç kayıp 

fonksiyonu kullanılarak içe akış oranı yeniden hesaplanabilir.  

Grafik 3: Figure of Merit & İtki Sabiti 
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𝐹 = (
2

π
) cos−1 𝑒−𝑓          (4.6) 

λ =  √(
σ∗𝑎

16
−

λ𝑐

2
)

2

+
σ∗𝑎

8
∗ θ ∗

r

R
   − (

σ∗𝑎

16
−

λ𝑐

2
) =

v𝑖

Ω∗R
     (4.7) 

 

Yine askı uçuşu durumu için iç akış oranı( λ𝑐) 0 kabul olduğundan denklemde sadeleştirmeler 

yapılarak askı uçuşu durumu için hesaplar yapılır.   

Başka bir hata olan uç girdapları etkileşimi için ampirik bir düzeltme faktörü prouty(16) den alınarak 

kullanılır. 

𝐴𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑘 𝐷ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑚𝑒 Ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛𝚤 = 1.0702(𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑐 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)0.0382 

 

 

Şekil 14 : XXXXXXXXXXXXXXX 

Pala elemanı teorisi kullanılarak yapılan hesaplamalarda (ek…)  mevcut yaklaşımlarımızın 

4000 ft te askı uçuşu yapabilmesi için gerekli güç miktarı bulunmuştur. Motorun bu güç ihtiyacını 

karşılayabileceğinden emin olundu. Burada hesaplanan güç miktarı sadece ana rotorda askı uçuşu için 
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gerekli güç miktarı daha sonra referanslardan alınan yaklaşımlarda fenestron tip kuyruk rotorunun ana 

rotorun 1/6 sı kadar güç kullandığı var sayılarak başlangıç güç değerlendirmesi yapılmıştır. Bu güç 

değerlendirmesi ek sistemler(hidrolik, elektronik vb.) güç gereksinimini içermemektedir bu eklemeler 

ileri uçuş analizleri ile birlikte kuyruk rotorunun güç gereksinimi de hesaplandıktan sonra prouty 

yaklaşımları kullanılarak eklenecektir.  

 

4.2.5  İLERİ UÇUŞ PERFORMANS ANALİZLERİ 

Helikopter ileri uçuşunda ana rotor tilt açısı ile öne doğru eğilerek ileri hızlanmayı ve gerekli itkiyi 

sağlar.Şekil 15 gösterilen kuvvetler ileri uçuşta helikoptere etkiyen ana kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin 

analizi tablo 21 ve tablo 22 da verilen denklemler kullanılarak Matlab programında yazıldığında ileri 

uçuş analizi için elde edilmek istenen: 

• En yüksek hız  

• Maksimum menzil 

• Maksimum uçuş süresi 

• Otorotasyon Kabiliyeti 

• İtki/sürükleme oranı 

 

Grafik 5:Güç ve Hız İlişkisi 

Şekil 15:İleri uçuşta etkiyen kuvvetler Grafik 4: Hesaplama sonucu çıkması beklenen 

grafik 
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Helikopterin üzerine etkiyen sürüklenme kuvvetleri ve ileri hızlanma ile birlikte ihtiyaç 

duyacağı toplam güç miktarının grafik 5  de ki gibi bir çıktı alınması gerekmektedir. Elde edilen 

grafikler ise aşağıdaki gibidir.  

 

 

Elde edilen sonuçlara göre helikopter performans verileri: 

• En yüksek hız: 125 knot (231 km/saat) 

• En uzun uçuş süresi >3.8 saat (43 knot hızında) 

• En uzun menzil 398.37 km (1307000 ft ) 

• Görev gereksinimi olan asgari 2.5 saat uçuş süresini 82 knot hızıyla koruyabilmektedir. 

Denklem Açıklama 

 

𝑷 =
𝟏

𝟖
𝒑 𝑨𝒃 ∗ 𝑪𝑫𝟎 ∗ 𝑽𝑻

𝟑 [𝟏 + 𝒌 (
𝑽

𝑽𝑻
)

𝟐

]

+
𝟏

𝟐
𝒑𝑽𝟑𝒇 ∗ 𝒌𝒊𝑽𝒊𝑻 

İleri uçuş için gerekli güç hesabı 

Grafik 6: Helikopter Dayanıklılığı Grafik 7: Helikopter Menzili 

Grafik 8: Hava Hızına Karşı Kaldırma 

Sürükleme Oranı 
Grafik 9: Otorotasyon İniş Hızı 
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𝑽𝒊 =
𝑻

𝟐𝒑𝑨
∗

𝟏

√𝑽𝟐 + 𝑽𝒊
𝟐

 
Eğer rotor tilt açısı çok küçükse ihmal edilir ve 

iç açış şekildeki gibi yazılabilir. 

𝑷𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑷𝒊𝒎 + 𝑷𝑷𝑴 + 𝑷𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎 + 𝑷𝒊𝑻 + 𝑷𝑷𝑻

+ 𝑷𝒂𝒖𝒙 

Helikopterin Toplam Güç gereksinimi tüm 

induced power, parasite power, profile power ve 

yardımcı sistemlerin güç gereksinimi toplamı 

kadardır. 

Tablo 22: İleri Uçuş Performans Denklemleri 

3. Gürültü Azaltıcı Çözümler 

Helikopterlerde iniş, kalkış ve uçuş sırasında yaratılan gürültünün uçuş konforuna ve çevreye olan 

rahatsızlık etkilerinin azaltılması oldukça önemlidir. Kuyruk rotorundan kaynaklı gürültü, tasarlanan 

helikopterde dikey kanat içine gömülmüş fan kuyruk rotoru (Fenestron) kullanılarak azaltılacaktır. 

Pala ucunu modifiye ederek ses azaltma yöntemi en ucuz yöntemlerden biri olduğu için o da tasarım 

helikopter için diğer bir gürültü azaltıcı çözüm olacaktır. Bu yöntemle gürültü 3-5 dB arasında 

azaltılabilecektir.10 dB’lik ses düşümünün %50 oranında gürültü azalması algısı yarattığı düşünülürse 

bu yöntem iyi sonuçlar vermektedir. Genel olarak palanın ucundaki geometriyi değiştirmek, havanın 

akışının ve girdaplarının değişimini sağlar ve böylece gürültü karakteristikleri değişir. 

 

   

Şekil 5: Gürültü Azaltma Yöntemleri   Şekil 6: Helikopterdeki Gürültü Kaynakları 

 

Grafik 6: Azami Kalkış Ağırlığı - Gürültü Seviyesi İlişkisi 
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4. Yer Rezonansı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mafsallı rotorlu helikopterler (genellikle üç veya daha fazla ana rotor kanadı olan tasarımlar), 

helikopter yerdeyken belirli rotor hızlarında meydana gelen yıkıcı bir titreşim fenomeni olan yer 

rezonansına tabidir. Yer rezonansı, helikopterin gövdesinin, dengesiz bir rotor tarafından 

yoğunlaştırılabilen doğal bir frekansa sahip olmasından kaynaklanan mekanik bir tasarım sorunudur. 

Dengesiz rotor diski, gövdenin rezonans frekansıyla aynı frekansta (veya bunun katlarında) titreşir ve 

motor sisteme güç eklediğinden harmonik salınım artar, yapı veya yapılar başarısız olana kadar 

titreşimlerin büyüklüğünü (genliğini) arttırır. Bu durum, bir helikopterin birkaç saniye içinde kendi 

kendini imha etmesine neden olabilir. Bir köşede (ve genellikle tekerlek tipi iniş takımıyla) zeminle 

sert temas, ana rotor kafasına bir şok dalgası gönderebilir ve bu, üç kanatlı bir rotor diskinin 

kanatlarının normal 120°'lik ilişkilerinden hareket etmesine neden olabilir. Bu hareket, çekme 

menteşesi boyunca meydana gelir ve kanatlar arasında 122°, 122° ve 116° gibi bir şeyle 

sonuçlanabilir. İniş takımının başka bir parçası yüzeye çarptığında, dengesiz durum daha da 

kötüleşebilir. Devir düşükse, zemin rezonansını durdurmak için tek düzeltici eylem, kelebeği hemen 

kapatmak ve kanatları düşük perdeye yerleştirmek için kolektifi tamamen indirmektir. Devir normal 

çalışma aralığındaysa, Pilot helikopteri yerden uçurmalı ve kanatların kendilerini otomatik olarak 

yeniden fazlandırmasına izin vermelidir. Ardından, normal bir touchdown yapmalıdır. Eğer pilot 

havalanır ve kanatlar yeniden hizalanmadan önce helikopterin yüzeye sıkıca yeniden temas etmesine 

izin verirse, ikinci bir şok kanatları tekrar hareket ettirebilir ve zaten dengesiz olan durumu 

ağırlaştırabilir. Bu, şiddetli, kontrol edilemez bir salınımlara yol açabilir. Bu durum rijit veya yarı rijit 

rotor disklerinde çekme menteşesi olmadığı için oluşmaz. Ek olarak, kızaklı tip iniş takımı, tekerlek 

tipi iniş takımı kadar zemin rezonansına eğilimli değildir, çünkü kauçuk lastiklerin rezonans frekansı, 

rijit bir iniş takımının durumunun aksine, tipik olarak dönen rotorunkiyle eşleşebilir. Tasarlanan 

helikopterde kızaklı bir iniş takımı ve yarı rijit rotor yapısının kullanılması, seçim kriterlerimizin yer 

rezonansını engelleyici yönde bir tasarımı sağladığını belirtebiliriz. 

 

4.5 Uçuş ve Yer Güvenliği 

Uçuş ve yer güvenliğine yönelik sunulmuş olan tasarımsal çözümler şu şekildedir: 

Şekil 16: Yer Rezonansı Gösterimi 
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→ Fenestron kuyruk tasarımı ile hem kuyruk rotorunun kendisini çarpışma hasarından hem de 

yer personelini geleneksel bir eğirme rotorunun oluşturduğu tehlikeden korumak 

amaçlanmıştır. 

→ HUMS sistemi kullanılarak helikopter üzerinde bulunan sensörlerle helikopterin durumu 

kontrol edilebilecektir. 

→ Uçuş sistemi olarak tercih ettiğimiz fly-by-wire sistemi ile pilotun üzerindeki yük kaldırılacak 

olup, pilotun uçuşu daha iyi kontrol etmesi sağlanacaktır. 

→ Helikopterin alt sistemlerinin bulundurmuş olduğu sensörler sayesinde herhangi bir hasar 

durumunda pilot uyarılmış olup, kontroller sağlanacaktır. 

→ Ana rotor çapı ve hızları otorotasyona göre hesaplanmış olup, herhangi bir motor arızası 

durumunda ana rotor dönmeye devam edecek olup helikopter güvenli bir şekilde iniş 

yapabilecektir. 

→ Yer rezonansını önleyecek tasarımsal kriterlerimiz arasında pala sayısının 2 olması, yarı rigid 

rotor sistemine sahip olmak ve iniş takımı olarak kızaklı iniş takımının kullanılması da bir 

çözüm sunar. 

→ Yakıt tankının içine yerleştirmiş olduğumuz dalgakıran sistemi sayesinde uçuş esnasında 

yakıtın çalkalanması önlenecektir. 

→ Yakıt tankı malzemesi olarak cam elyaf seçilmiştir bunun nedeni ise herhangi bir yangın 

durumunda alevin engellenmesini sağlamaktır. 

→ Yakıt borularının malzeme seçimi onların yırtılmaz ve dayanıklı olması şartını yerine 

getirilmesine uygun olarak seçilecek olup herhangi bir kaza durumunda yakıt tankında 

oluşacak delinmelerini engellemek amaçlanmıştır. 

→ Helikopter üzerinde bulunan ışıklandırma sistemi sayesinde gece güvenli bir uçuş sağlanmış 

olacaktır. 

→ İlk darbeyi ( kuş çarpması gibi ) ön camımız alacağı için iki katlı polikarbonat kullanılmıştır. 

→ Helikopter kapılarının boyutları yolcuların inme ya da binme esansında güvenliğini 

sağlayacak şekilde antropometrik veriler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. 
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5 Görseller:

 

Şekil 17: Gövde Bölümü Gösterimi 

  

Şekil 18:Kokpit Bölümü ve Aviyonikler 

 

Şekil 19: Ana Rotor Sistemi 
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Şekil 20: Hava Alığı ve Egzoz 

 

Şekil 21: Yandan Görünüm 
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Şekil 22: Önden Görünüm 

 

Şekil 23: Üstten Görünüm 
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Şekil 24: Yan Görünüm: kırımızı bölme kargo kısmı 

6 Değişiklikler: 

Ana transmisyon sisteminde kademe sayısı iki kademeden üçe çıkarılmıştır. Bu sayede güç aktarım 

oranı daha dengeli hale getirilerek dişli tasarımı bu şekle getirilmiştir. Kargo bölmesi kabin içi 

ergonomisini sağlamak amacıyla yolcu koltuklarının altında olması yerine yolcu kabinin arkasında bir 

bölmeye yerleştirilmiştir. Yeni bir pala tasarımı yapılmıştır. Palalara belli bir ok açısı verilerek gürültü 

seviyesinde azalmaya gidilmiştir. Gövdenin belli kısımlarında malzeme değişikliğine gidilmiştir. 

Ağırlıkta azalma sağlayacağı için termoplastik malzeme kullanılmasına karar verilmiştir. Titreşimi 

azaltmak ve pala üzerindeki stall durumlarına karşı önlem almak için pala burulmaları eklenmiştir. 

7 Ekler (Bu bölüm sayfa sayısına dâhil değildir): 

• EK 1: Tasarımın genel özellikleri (Tablo 23) 

Tablo 23: Tasarımın Genel Özellikleri 

Tasarımın Genel Özellikleri 

Azami Kalkış Ağırlığı [kg] 1510.46 

Boş Ağırlık [kg] 825.5 

Yakıt Kapasitesi [kg] 204.11 

Faydalı Yük Kapasitesi [kg] 685 

Helikopter Genel Boyutları [m]  

Uzunluk(m) 10,93 

Yükseklik(m) 2,69 

Genişlik(yatay dengeleyici uzunluğu ile)(m) 2,1 

Ana Rotor Özellikleri ( Yarışma Şartnamesi 4. Bölümde belirtilen ilgili 

özellikler)  

 

Disk Yüklemesi(lb/ ft^2/) 3,87 

Pal Yüklemesi  

Açısal Hız  (rad/s) 41.36 
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Chord (veter) (ft) 1,08 

Uç hızı (ft/s) 688 

Pala Profili  NASA RC(4)-10 laminar flow airfoil 

Burulma Açısı (derece) -11.1 

Pala Sayısı 2 

Lock Sayısı 2 

Kuyruk Rotor Özellikleri ( Yarışma Şartnamesi 4. Bölümde belirtilen ilgili 

özellikler) 

 

Konfigüyasyon Tipi Fenestron 

Pala Sayısı 8 

Çap(ft) 4 

Veter (ft) 0.44 

Açısal Hız(rad/s) 267.03 

Uç hızı (m/s)  160.2 

Kanat Profili  NASA RC(4)-
10 laminar 
flow airfoil 

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

Model  

Ağırlık  

Yakıt Tüketimi  

Boyutları  

 

• EK 2: Helikopter performans özeti (Tablo 24) 

Tablo 24: Helikopter Performans Özeti (Deniz Seviyesi, Azami Kalkış Ağırlığı) 

Helikopter Performans Özeti ISA ISA+20°C 

Azami Hız VH [KIAS] 125 kts 119 

En iyi menzil hızı VBR [KIAS] 79 kts 75,23 

En iyi havada kalış hızı VBE [KIAS] 53 kts 50 

Azami Tırmanma Hızı @ VBE [ft/min] 2580 1856,1 

Askı Tavanı (HOGE) [ft] 9352 6059 

Askı Tavanı (HIGE) [ft] 13000 9353 

Servis Tavanı [ft] 18000 15319 

Azami Menzil [km] 475.4  >450 

Azami Havada Kalış Süresi [h] >3.8 >3,9 
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EK-3: Helikopter Data Base 
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EK-4: 1981 ve 2006 yıllarında yapılmış çalışmalara göre Türkiye`deki Antropometrik veriler 
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EK-5 : Finansal Analiz 

 

Grafik 7 : Helikopter Parça Fiyatları 

Grafik 11’te bir helikopterde yer alan genel parçaların üretim fiyatını göstermektedir. Yukarıdaki 

grafikte her bir helikopter bölümünden 1000’er parça üretilmiş ve ona göre genel bir fiyat aralığı dolar 

cinsinden verilmiştir. 

 

 

Grafik 8 : Rakip ürünlerin saat başına değişen fiyatları (Dolar) 

Grafik 12’de piyasada yer alan yolcu helikopterlerin saat başına değişen fiyatlarını (Dolar) 

karşılaştırmalı bir şekilde göstermektedir. 

 

Grafik 9: Rakip ürünlerin sabit fiyatları (Dolar) 
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Grafik 13‘te piyasada yer alan yolcu helikopterlerin sabit fiyatlarını (Dolar) karşılaştırmalı bir şekilde 

göstermektedir. 

EK – 6 : Bileşenler Maliyet Dağılımı Formülleri 

Ana rotor maliyeti: 

 

 
 

WMR = Ana rotor ağırlığı  

Kyokmat = Yoke malzeme faktörü 

• Alüminyum 1 

• Çelik 1.7 

• Titanyum 2.3 

• Kompozit 2.8 

Kbldmat = Pala malzeme faktörü 

• Metal          1 

• Kompozit   1.6 

 

Kuyruk rotor maliyeti: 

 

 
 

WTR = Kuyruk rotor ağırlığı  

Kyokmat = Yoke malzeme faktörü 

• Alüminyum   1 

• Çelik              1.7 

• Titanyum       2.3 

• Kompozit      2.8 

 

Kbldmat = Pala malzeme faktörü 

• Metal             1 

• Kompozit       1.6 

 

Gövde Yapı Maliyeti 

 

 
 

WFS = Gövde ağırlığı  

Kmat = Gövde malzeme faktörü 

• Metal      1 

• Kompozit   1.6 (metal tarzı montaj) 

• Kompozit   1.1 (Büyük kür edilmiş parçalar) 
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İniş Takımı Maliyeti 

 

 
 

WLG = İniş takımı ağırlığı  

Klgtyp = iniş takımı cinsi  

• Kızak            1 

• Sabit teker    1.5 

• Açılıp Kapanabilir 2 

 

Güç Yapı grubu maliyeti: 

 

 
 

Motor Yerleşim maliyeti: 

 

 
 

Aktarma Sistemi Maliyeti: 

 

 
 

Uçuş Kontrol Sistem Maliyeti: 

 

 
 

Kcontyp = Uçuş kontrol tip faktörü  

• Mekanik = 1 

• Fly-by-wire = 1.5 

 

 

Ekipman Sistemler Maliyeti:  

 
 

Ktype = Ekipman tip faktörü 

• Mekanik = 1 

• Elektronik (EFIS, IIDS) = 4 

 

Hidrolik Sistem Maliyeti: 
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Elektrik Sistem Maliyeti: 

 

 
Aviyonik Sistem Maliyeti: 

 

 
 

İklimlendirme Sistem Maliyeti: 

 

 
 

Kecu = Çevresel Kontrol Birimi Faktörü 

• ECU olmadan = 1 

• ECU ile = 1.9 

 

Final Montaj Maliyeti:  

 

 
 

Kfusmat = Gövde malzeme faktörü 

• Metal = 1 

• Kompozit = 0.9 

MTOPLAM = MMR +MTR + MF + MLG + MPS +MEINS + MDS + MFC + MINS + MHYD +MEL 

+MAV + MFE + MACAT + M FA 

 

Ek-7 : Prouty[] ağırlık kestirimi denklemleri 

Parça Formül  

Ana rotor palaları  𝑊𝑏𝑀 = 4.448(0.026 ∗ 𝑁𝑏0.66 ∗ 𝑐 ∗ 𝑅1.3 ∗ (ΩR)0.67) 

Ana rotor göbek ve menteşeler 
WhM = 4.448(0.0037 ∗ 𝑁𝑏0.28 ∗ 𝑅1.5 ∗ (ΩR)0.43 (0.67 ∗ 𝑊𝑏𝑚 +

𝑔𝐽

𝑅2
)

0.55

) 

Yatay Dengeleyici WH  = 4.4488(0.72 ∗ 𝐴𝐻
1.2 ∗ 𝐴𝑅𝐻

0.32) 

Düşey Dengeleyici Wv = 4.448(1.05 ∗ Av
0.94 ∗ ARv

0.53(KuyrukRotoruDişliSayısı)0.71) 

Kuyruk Rotoru WTR = 4.448(1.4 ∗ RT
0.09 (

MaksimumGuc

Ω
)) 

Gövde 
WF = 4.448(6.9 (

WG

1000
)

0.49

LF
0.61 (swet)0.25) 

İniş Takımı 𝑊𝐿𝐺 = 4.448(40(
WG

1000
)0.67(TekerBacakSayısı)0.54) 

Motor beşiği WN = 4.448(0.041 ∗ WENG
1.1(MotorSayısı)0.24 + 0.33SwetN

1.3) 

İtki Alt Sistemi WPSS = 4.448(2WENG
0.59(MotorSayısı)0.2) 

Yakıt Sistemi WFS = 4.448(0.43(Kapasite)0.77(Tank Sayısı)0.59) 

Aktarma Sistemi 𝑊𝐷𝑆 = 4.448(13.6(𝑇𝐻𝑃𝑅)0.82(
𝑟𝑝𝑚𝐸𝑁𝐺

1000
)0.037(

𝑇𝑅𝐻𝑃𝑅

𝑇𝐻𝑃𝑅

Ω𝑀

Ω𝑇

)0.68
𝐷𝑖ş𝑙𝑖𝑘𝑢𝑡𝑢𝑠𝑢𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤0.066

Ω𝑀
0.64  



    

53 

 

Kokpit Kontrolleri 
WCC = 4.448(11.5 (

WG

1000
)

0.4

) 

Kontrol Sistemi 
WSC = 4.448(36 ∗ Nb ∗ c2.2 ∗ (

ΩR

1000
)3.2) 

Yardımcı Güç Ünitesi 𝑊𝐴𝑃𝑃 = 667.2 

Ekipmanlar 
𝑊𝐼𝑁𝑆 = 4.448(3.5 (

𝑊𝐺

1000
)

1.3

) 

Hidrolik sistem 𝑊𝐻𝑌𝐷 = 4.448(37 ∗ 𝑁𝑏0.63 ∗ 𝑐1.3 ∗ (
ΩR

1000
)2.1) 

Elektrik sistem 
WEL = 4.448 (

9.6(THPR)0.65

(
WG

1000
)0.4

) − WHYD 

Aviyonikler                222 Düşük 

WAV =    667 Ortalama  

              1780 Yüksek  

Döşeme             4.448 ∗ 6(
𝑊𝐺

1000
)1.3        𝐷üşü𝑘 

WFE = 4.448 ∗ 13(
𝑊𝐺

1000
)1.3       𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 

           4.448 ∗ 23(
𝑊𝐺

1000
)1.3        𝑌ü𝑘𝑠𝑒𝑘 

 

İklimlendirme buzlanmaya 

karşı sistem 
WACAT  =  (

WG

1000
) 

İmalat varyasyonu 𝑊𝑀𝑉 = 4(
𝑊𝐺

1000
) 

Toplam Ağırlık WEMPTY = WbM +WhM + WH +WV+ WTR + WF 

+WN +WLG + WENG +WPSS +WFS + WDS + WCC + 

WSC +WAPP + WINS +WHYD +WEL + WAV +WFE 

+WACAT + WMV  

 

 

EK-8 Titreşim Sönümlendirici 

Adı Amacı Konumu 
Sarkaçlı Soğutucular 

 

 

Ayarlı kütle sönümleyicidir. 

Sarkaçlı soğutular titreşimi 

sönümlemeden çok soğurma 

ilkesi esas alınmaktadır. 

Sönümleyiciler titreşim 

enerjisini ısıya dönüştürerek 

titreşim genliğini azaltmaktadır. 

Soğutular ise enerjiyi 

depolamaktadır ve bu depolanan 

enerjiyi belli bir süre sonra 

titreşim sistemine geri 

iletmektedir. Dar bir frekans 

aralığıyla sınırlı değildir. 

İçten yanmalı motorlarda 

kullanılan aktarma 

organlarındaki burulma titreşim 

genliğinde azaltmayı 

sağladığından bu kısımda yer 

almaktadır. 

Kabin şok emici Şok darbelerini emmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu işlemi 

şokun kinetik enerjisini dağılan 

başka bir enerji formuna 

dönüştürerek yapmaktadır. 

Pnömatik ve hidrolik 

amortisörler, yastık ve yaylarla 

birlikte kullanılmaktadır. 
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Bifilar sönümleyici 

 
 

Ana rotor palalarındaki titreşimi 

%90 oranında sönümlemektedir. 

Ana rotor palalarında bulunur. 
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9. Kodlar 

clear 

clc 

close all 

  

minvel= 0;% input ('Minimum True Airspeed For Analysis 

(kts) : '); 

maxvel= 140;%input ('Maximum True Airspeed For Analysis 

(kts) : '); 

velocity=minvel:maxvel; 

alfa_deg=10;%input ('Angle Of Attack (Degrees): '); 

alfa=alfa_deg*pi/180; %angle of attack (rad) 

velc=0;%8.33; %Climb Velocity in (ft/s) 

rho=0.051;%input ('Density Of Air in (lbs/ft^3) : '); 

m=3350;%input ('Mass Of The Helicopter in (lbs) : ');  

r= 16.6;%input ('Radius Of The Main Rotor Blade (ft) : '); 

rtr=2;%input ('Radius Of The Tail Rotor Blade (ft) : '); 

chord=1.08;%input ('Chord Of The Main Rotor Blade (ft) : 

');  

chordtr=0.4375;%input ('Chord Of The Tail Rotor Blade (ft) 

: ');   

nb=2;%input ('Number Of Blades Of The Main Rotor : ');  

nbtr=2;%input ('Number Of Blades Of The Tail Rotor : ');  

dtr=19;%input ('Distance From The Tail Rotor Shaft To The 

Center Of Mass Of The Helicopter (ft) : ');   

  

cd0=0.011;%input ('Main Rotor Blade Airfoil Drag 

Coefficient in Zero Angle Of Attack (cd0) : '); 

cd0tr=0.012;%input ('Tail Rotor Blade Airfoil Drag 

Coefficient in Zero Angle Of Attack (cd0 tr) : '); 

g=32.17; %Gravitational Acceleration 

rpm=395;%input ('RPM of The Main Rotor : '); 

rpmtr=2550;%input ('RPM of The Tail Rotor : '); 

hpav=430;%input ('Available power in hourse power : ');  

Pav=hpav*17696; %Available Power in (lb*ft^2/s^3) 

mf=450;%input ('fuel mass (lbs) : '); 

sfchp=0.697;%input ('specific fuel consumption (lb/(hp*h) 

: '); 

sfc=sfchp/17696; 

n=1;%input ('Load Factor For Turn Radius (Use Maximum Load 

Factor To Find Minimum Turn Radius : '); 

f=25;%input ('Equivalent Flat Plate Area Of The Fuselage 

(ft^2) : ');  

k=1.15;%input ('Induced power factor (Preferred Value is 

1.15) : '); 
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kk=4.7;%input ('Correction parameter (Preferred Value is 

4.7) : ');  

omega=rpm*2*pi/60; %Main Rotor Rotational Speed (rad/s) 

omegatr=rpmtr*2*pi/60; %Tail Rotor Rotational Speed 

(rad/s) 

vtip=r*omega; %Main Rotor Blade Tip Speed (ft/s) 

vtiptr=rtr*omegatr; %Tail Rotor Blade Tip Speed (ft/s) 

  

a=pi*r^2; %Area of The Main Rotor (ft^2) 

atr=pi*rtr^2; %Area of the Tail Rotor (ft^2) 

sigma=nb*chord/(pi*r); %Solidity of The Main Rotor  

sigmatr=nbtr*chord/(pi*r); %Solidity of The Tail Rotor 

w=m*g; %Weight of The Helicopter (lb*ft/s^2) 

cw=w/(rho*a*vtip^2); %Coefficient of Weight 

  

shp=17696; %hp to (lb*ft^2/s^3)  

Pc=w*velc; %Climb Power (lb*ft^2/s^3) 

hpc=Pc/shp; %Climb Power (hp) 

cpc=Pc/(rho*a*vtip^3);  %Climb Power Coefficient 

  

  

for j=1:length(velocity) 

v=velocity(j)*1.6878; %forward velocity in ft/s 

  

miu=v*cos(alfa)/vtip; %Main Rotor Advance Ratio 

miutr=miu*vtip/vtiptr; %Tail Rotor Advance Ratio 

  

landa=sqrt(cw/2); %Initial Guess Of The Main Rotor Inflow 

Ratio 

  

for i=1:50 

    landa=miu*tan(alfa)+cw/(2*sqrt(miu^2+landa^2)); %Main 

Rotor Inflow Ratio 

end 

  

cpi=(k*cw^2)/(2*sqrt(miu^2+landa^2)); %Main Rotor Induced 

Power Coefficient 

cp0=sigma*cd0/8*(1+kk*miu^2); %Main Rotor Profile Power 

Coefficient 

cpp=0.5*f/a*miu^3; %Parasite Power Coefficient Of The 

Helicopter 

Pi=cpi*rho*a*vtip^3; %Main Rotor Induced Power 

P0=cp0*rho*a*vtip^3; %Main Rotor Profile Power 

Pp=cpp*rho*a*vtip^3; %Parasite Power Of The Helicopter 

  

  

ttr=(Pi+P0+Pp)/(omega*dtr); %Tail Rotor Required Thrust 
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cttr=ttr/(rho*atr*vtiptr^2); %Thrust Coefficient Of The 

Tail Rotor 

landatr=sqrt(cttr/2); %Initial Guess Of The Tail Rotor 

Inflow Ratio 

  

for i=1:50 

    

landatr=v*sin(alfa)/vtiptr+cttr/(2*sqrt(miutr^2+landatr^2)

); %Tail Rotor Inflow Ratio 

end 

  

cpitr=(k*cttr^2)/(2*sqrt(miutr^2+landatr^2)); %Tail Rotor 

Induced Power Coefficient 

cp0tr=sigmatr*cd0tr/8*(1+kk*miutr^2); %Tail Rotor Profile 

Power Coefficient 

  

Pitr=cpitr*rho*atr*vtiptr^3/550; %Tail Rotor Induced Power 

P0tr=cp0tr*rho*atr*vtiptr^3/550; %Tail Rotor Profile Power 

  

Ptr=Pitr+P0tr; %Tail Rotor Power 

  

cp= cpi+cp0+cpp+cpitr+cp0tr+cpc; %Total Required Power 

Coefficient 

P=Pi+P0+Pp+Ptr+Pc; %Total Required Power 

shp=17696; 

hpi=Pi/shp; %Induced Power In HP  

hp0=P0/shp; %Profile Power In HP 

hpp=Pp/shp; %Parasite Power In HP 

hptr=Ptr/shp; %Tail Rotor Power In HP 

hp=P/shp; %Total Required Power In HP 

  

descend(j)=-cp/cw*vtip*60; %Vertical Autorotation Rate Of 

Descend (ft/min) 

  

endurance(j)=mf/(P*sfc); %Endurance Of The Helicopter 

(Hour) 

  

range(j)=mf*v/(P*sfc/3600); %Range Of The Helicopter (ft) 

  

rc(j)=(Pav-P)/w; %Rate Of Climb ft/s 

  

  

ld(j)=w*v/P; %L/D Of The Helicopter 

  

radius(j)=v^2/(sqrt(n^2-1)*g); %Turn Radius For specific 

Load Factor 
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plot(velocity(j),hpi,'g.','DisplayName','Induced Power') 

hold on 

  

plot(velocity(j),hp0,'b.','DisplayName','Profile Power') 

hold on 

  

plot(velocity(j),hpp,'c.','DisplayName','Parasite Power') 

hold on 

  

plot(velocity(j),hptr,'r.','DisplayName','Tail Rotor 

Power') 

hold on 

  

plot(velocity(j),hp,'m.','DisplayName','Total Power') 

hold on 

  

plot(velocity(j),hpav,'k.','DisplayName','Available 

Power') 

hold on 

title('Power Curve') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Power (hp)') 

legend('show') 

end 

  

figure 

plot(velocity,descend,'c.') 

title('Autorotation Descend Rate') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Descend Rate (ft/min)') 

  

figure 

plot(velocity,ld,'c.') 

title('Lift to Drag Ratio vs Airspeed') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('L/D') 

  

  

figure 

plot(velocity,rc,'c.') 

title('Rate Of Climb') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Rate of Climb (ft/s)') 
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figure 

plot(velocity,range,'c.') 

title('Range Of The Helicopter') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Range (ft)') 

  

figure 

plot(velocity,endurance,'c.') 

title('Endurance Of The Helicopter') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Endurance (hour)') 

  

figure 

plot(velocity,radius,'c.') 

title('Turn Radius') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Turn Radius (ft)') 

  

 

 

 


