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GİRİŞ 

Tasarım Açıklaması  

Helikopterin çalışma özellikleri dikey olarak kalkışı inişi ve daha önce diğer uçaklarla mümkün 

olmayan uzun süreler boyunca havada asılı kalma yeteneği ve ayrıca uçağın düşük hava hızı koşulları 

altında kullanım özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Bu tasarımda da tasarım şartnamesinde 

bizden istediği isterlere dikkat etmeye özen gösterdik. 

Helikopterin azami kalkış ağırlığının, operasyon ve tedarik maliyetinin, mevcut türbin motor hafif 

sınıf helikopterler ile rekabet edebilir özelliklerde olması için gerekli tüm seçimlerimize bu alanda yön 

verdik. Bu projede tasarımı hedeflenen helikopter ise bu ihtiyaçlara karşılık verebilecek, yüksek irtifa 

ve zorlu koşullarda verilen görevleri gerçekleştirebilen notar sistemine sahip yüksek hızlı bir 

helikopterdir. 

4 yolcu ve bir pilot kapasitesi olan kokpit tasarımını ve bu tasarımın sürtünme açısından olumlu 

etkilemesini aynı zamanda sağlamlığı temel hedeflerimizdendi. 

Tasarımı özgün kılan yönü alışılmış anti-tork sistemlerinin yerine NOTAR sisteminin kullanılmasıdır. 

Bu sistem ülkemizde henüz tercih edilmemektedir fakat kullanımı çok mantıklı olacaktır. Anti-tork 

avantajları; herhangi bir helikopterde en sessiz Anti-Tork sistemidir, hiçbir harici dönen parça uçak 

çevresinde bir çalışma güvensizliğine izin vermez, hazırlıksız iniş alanlarına inerken vurulacak dönen 

parçalar bulunmaz. Bu yüzden anti tork seçilerek tasarım özgünleştirilmiştir. 

 

GÖREV PROFİLİ 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_h%C4%B1z%C4%B1


 

 

ANA ROTOR TASARIMI  

ANA ROTOR ÖZELLİKLERİ 

Helikopterimiz bizden istenilen gibi tek ana rotordan oluşmaktadır. Bu en çok tercih edilen helikopter 

rotor biçimidir. Taşıma tek bir ana rotordan karşılanmaktadır. TAR da ana rotorun karşı torku ise 

kuyruk bölgesinde yer alan kuyruk karşı tork sistemi tarafından karşılanır. TAR tercihi askı 

performansı ve düşük hızlardaki manevra kabiliyeti ile kararlı yapılarda avantaj sağlar. Tek rotorlu 

helikopterlerde rotor sistemi, ana rotor sistemi ve kuyruk rotor sisteminden oluşur. Helikoptere kalkış 

ve iniş kabiliyetini veren ana rotor sistemidir. 

ANA ROTOR MİMARİSİ 

Ana rotor, helikopterin hareketi için gerekli itki ve taşımayı üretir. Ayrıca helikopterin kontrolü için bu 

kuvvetlerin yönünü değiştirir. Ana rotor sistemi, yalpa çemberi, rotor göbeği, palalar ve tork tüplerden 

oluşur. Ana rotor sistemleri ise ana rotor pallerinin rotor başına bağlanma şekline ve hareketin nasıl 

gerçekleştiğine göre sınıflandırılır. Yarı rijit, rijit ve tam mafsallı rotor sistemleri olmak üzere üç temel 

sınıflandırma bulunmaktadır. Genellikle rijit olan kullanılır. 

 

 

Rijit rotor sistemi çok duyarlıdır ve rotor göbekleri ana rotor direğine sağlam bir şekilde monte 

edildiğinden, yarı rijit sistemler gibi direk çarpmasına karşı genellikle hassas değildir. Bu, rotor ve 

gövdenin tek bir varlık olarak birlikte hareket etmesine izin verir ve genellikle diğer rotor 

sistemlerinde bulunan salınımın çoğunu ortadan kaldırır. Rijit rotorun diğer avantajları arasında, rotor 

göbeğinin ağırlığında ve sürüklenmesinde bir azalma ve kontrol girdilerini önemli ölçüde azaltan daha 

büyük bir çırpma kolu bulunur. Karmaşık menteşeler olmadan rotor sistemi, diğer rotor 

konfigürasyonlarından çok daha güvenilir ve bakımı daha kolay hale gelir. Bu sistemin dezavantajı 

ise, türbülanslı veya rüzgarlı havada sürüş kalitesidir. Daha büyük yükleri emmeye yardımcı olacak 

menteşeler olmadığından, kabinde titreşimler diğer rotor kafası tasarımlarından çok daha fazla 

hissedilir.Üretim kolaylığı, tam mafsallı da yağlama sistemine gerek duyulurken rijit sistemde buna 

gerek duyulmaması, maliyet açısından iyi olması gibi nedenlerden dolayı rijit yataksız rotor 

(bearingless rotor) tercihi yaptık. 



 

 

Ana Rotor Kafası  

Palalar göbeğe 4'er adet cıvata ile bağlanır. Göbek, şaft üzerinde iki 

ayırma konisi çiftiyle merkezlenir ve sistemin tepesinde bulunan 

somun belirli bir torkta sıkılır. Bu somun bir kilit vasıtasıyla, 

gevşemeye karşı emniyete alınır. 

Yalpa Çemberi  

Yalpa çemberi mekanizması, kontrol girdilerini dönmeyen 

sistemden, rotordaki dönen parçalara aktarır. 

 

 

 

Ana Rotor Palaları 

Ana rotor palaları, esnek bir kiriş ve gecikme 

düzleminde nispeten rijit pala kesitinden oluşur. 

Rotorun yataksız tertibi bütün menteşeleri ve 

yatakları ortadan kaldırmaktadır. İki adet tork 

tüp, göbekte pivotlanır ve palaya elastik bir 

kaplin ile bağlanır.  

İyi bir “flare faktörü” elde etmek için, palaların 

ucuna çelik uç ağırlıkları eklenmiştir. Palanın hücum kenarı, aşınmalara karşı özel koruyucu bir bantla 

kaplanmıştır. 

 

KANAT PROFİLİ SEÇİMİ  

Bir helikopter kanadının tasarım aşamasında kanat profili şekli en kritik parametredir. Helikopterin 

aerodinamik performansı, bu çalışmada aerodinamik bir kanat profilinin optimizasyonu, hesaplamalı 

akışkan dinamiği kullanılarak gerçekleştirilir. 

Kanatlar yüksek hızlı helikopter tasarımının önemli bir parçasıdır. Kanatların, sağladıkları kaldırma 

kuvveti ile rotor yükünü azaltarak helikopterin perdövites durumuna geçmesini geciktirdiği ve 

çıkılabilecek maksimum hızı arttırdığı görülmüştür. 

Genel olarak, bir dizi tasarım gereksinimi içeren bir kanat profili için kullanılan seçme kriterleri 

şunlardır: 

  



 

 

• Yüksek kaldırma katsayısına (Cl) sahip olması  

• Düşük sürükleme katsayısına (Cd) sahip olması  

• Yüksek kaldırma-sürükleme oranına (en fazla Cl / Cd) sahip olması 

 • Yüksek kaldırma eğrisi eğimine sahip olması  

• Düşük eğim momenti katsayısına (Cm) sahip olması 

 Bu kriterler göz önünde bulundurulmuştur. bu sonuçları en faydalı şekilde elde etmek amaçlı 

kanatların aerodinamik performansını artırmak için analiz yapılır. 

 Yaygın olarak NACA0012, NACA0015 ve NACA23012 Airfoilleri kullanılır. 

Helikopterimizde NACA0015 hafif sınıf helikopter kanat profiline daha uygun ve kalınlık açısından 

daha uygun olduğu için NACA0010 kanat profilinden vazgeçtik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HELİKOPTER ANA ROTOR SİSTEMİNDE TİTREŞİMİ AZALTMA METOTLARI 

Helikopterdeki titreşimin kaynakları arasında ana rotor, kuyruk rotoru, motor ve şanzıman yer 

almaktadır. Helikopterlerdeki titreşimli yükler esas olarak ana rotor sisteminden kaynaklanmaktadır. 

Bu titreşimler yapısal bileşenlerin yorgunluğuna, insan rahatsızlıklarına ve silah sistemlerinin 

etkinliklerinin azalmasına neden olmaktadır. Helikopter tasarımında titreşimi azaltma ve hafifletme 

için temelde aktif kontrol ve pasif kontrol olmak üzere iki farklı yaklaşım kullanılmaktadır.  

Uzun yıllardır geleneksel titreşim emici ve izolasyon cihazlarından oluşan pasif yaklaşımlar 

kullanılmaktadır. Fakat bu cihazlar belirli çalışma koşulları ve yükler için ayarlanmakta ve sisteme 

ilave ağırlık katmaktadır. Ayrıca, bu tür cihazlar ana rotor kaynağındaki titreşimi azaltmamaktadır. 

Bundan dolayı helikopterimizde aktif kontrol aracını seçtik. Kanatların bağımsız kontrolünde, üretim 

metotlarının ve imalatının zorluğu sebebiyle diğer seçenekleri eleyip geleneksel IBC kullandık. 



 

 

 

 

HAVA ALIĞI VE EGZOZ SİSTEMİ 

Helikopterler, 200 knot’a yakın hızlarda büyük sürükleme kuvvetlerine maruz kalabilirler. 

Kendileriyle aynı büyüklükteki bir uçağa göre 10-15 kat daha fazla bir sürükleme oluşturabilirler. Bu 

sürüklemenin üçte biri rotor bası girdaplarından olmak üzere başlıca; gövde sürüklemesi, motor 

sürüklemesi ve iniş takımlarından kaynaklanır. Yine helikopter rotorunun aşağı doğru yönlendirdiği 

havanın oluşturduğu download ‘dikey sağanak’ sonucu oluşturduğu sürükleme yükü hız arttıkça 

helikopter ağırlığının %5‘ine ulaşabilir. Düşük hızlı egzoz gazlarının rotor altındaki dairesel hareketli 

akımın içerisine girerek tekrar motor tarafından emilmesi de bir problemdir. Özellikle hover ve düşük 

hızlardayken artan giriş sıcaklığı motor performansını doğrudan etkilediği gibi giriş sıcaklığının 

dalgalanması torkta değişmeye kontrol ve stabilite(kararlılık) zorluklarına neden olmaktadır. Çözüm 

için egzoz hızı artırıldığında ise yüksek motor çıkış basıncı hover performansını azaltmaktadır. Artan 

seyahat hızlarında, ana rotor merkezi elemanlarının ve motor ve hava alığı dış yüzey geometrisinin 

sebep olduğu kararsız girdaplar dikey kuyrukta tekrarlı ve düzensiz momentler oluşturmaktadır. 

Bunları azaltmak için ana rotor merkez kapağı ‘Beanie’ ve akımı yönlendirmek için de ‘Horse Collar’ 

denilen elemanlar kullanılır. 

      

                                               BEANIE                                 HORSE COLLAR 

Egzoz sistemi tasarlanan sıcak hava tahliye kanalı (ejektör), kuyruk konisi kaplamasının sıcak egzoz 

gazları ile ısınmasını engellemek amacıyla, pala dönüş yönünde 30 derece açı ile bükülmüştür. Buna 

ek olarak, rotorun yarattığı aşağı yönlü akıştan (downwash) etkilenmemesi için merkez ekseni 

etrafında 15 derece döndürülmüş ve havayı biraz daha yukarı doğru yönlendirmesi sağlanmıştır. 



 

 

KUYRUK ROTOR ÖZELLİKLERİ  

Günümüz helikopterlerinde dört ana tip kuyruk rotoru veya anti-tork sistemi vardır. En yaygın olanı 

çok kanatlı rotor, Airbus'tan Fenestron, MD helikopterlerinden gelen NOTAR ve ardından chinook 

gibi kuyruk rotoru olmayan helikopterlerdir. Her biri ana rotor torkuna karşı koyar. Bir kuyruk rotor 

sistemi, helikopterin yerden kalktığında etrafında dönmesini durdurmak için tasarlanmıştır. Dört ana 

tip helikopter Tork Önleme sistemi vardır: Kanatlı Kuyruk Rotoru, Fenestron Kuyruk Rotoru, 

NOTAR, Sistem Yok. Tasarımımızı yaparken tercihimizi notar olarak gerçekleştirdik. 

 

NOTAR SİSTEMİ  

NO TAİL Rotor'un kısaltması olan NOTAR, orijinal olarak Hughes Helicopters tarafından geliştirilen 

ve şu anda MD Helicopters tarafından üretilen ve helikopterde kuyruk rotorunun kullanımını ortadan 

kaldıran nispeten yeni bir helikopter anti-tork sistemidir.  

 

Coanda etkisini kullanan konseptin iyileştirilmesi biraz zaman alsa da, NOTAR sistemi teoride basittir 

ve tıpkı bir kanadın kaldırma işlemini geliştirdiği gibi anti tork sağlamak için çalışır. Arka bomun 

hemen ilerisinde bulunan ve ana rotor transmisyonu tarafından tahrik edilen arka gövde bölümünde 

değişken aralıklı bir fan bulunur.  

 

Bu fan, düşük basınçlı havayı arka bagaj bomunun sağ tarafındaki iki yuvadan zorlayarak, ana 

rotordan gelen aşağı doğru akımın arka bomu sarmasına neden olur, bu da kaldırma kuvveti oluşturur 

ve böylece rotor yıkamasından gelen hava akışı miktarıyla orantılı bir anti tork ölçüsü oluşturur. Bu, 

doğrudan bir jet itici (aynı zamanda yönlü sapma kontrolü de sağlar) ve dikey dengeleyicilerle artırılır.  

 

Yön kontrolü, pilot ayak pedallarına bastığında gerçekleştirilir. Bunlar, kuyruk bomunun ucundaki 

dönen bir tambura ve hareketli dikey dengeleyicilere bağlıdır.  

 

Uçağın pilotun gerektirdiği şekilde dönmesine izin vermek için havada asılı halde Jet İtici kuyruk 

bomu tarafından üretilen itme kuvvetini artırmak veya azaltmak için yeterlidir. İleri uçuş sırasında, 

hareketli dikey dengeleyiciler kuyruğu hareket ettirmeye yardımcı olmak için bir dümen görevi görür.  



 

 

Bu tür bir sistemin verdiği his, pilota tipik kuyruk rotoru gibi keskin olmaktan çok 'Süngerimsi' 

gelmektedir.  

Tıpkı Fenestron gibi, NOTAR sistemi de standart bir kuyruk rotoruna göre benzer iyileştirmeler 

sağlar:  

 En sessiz Anti-Tork sistemi bulunur.  

 Hiçbir harici dönen parça uçak çevresinde bir çalışma güvensizliğine izin vermez.  

 Hazırlıksız iniş alanlarına inerken vurulacak dönen parçalar bulunmaz.  

 

NOTAR anti-tork sistemi, uzun tahrik milleri, askı yatakları, ara dişli kutuları ve doksan derece dişli 

kutuları dahil olmak üzere bir kuyruk rotorunun tüm mekanik dezavantajlarını ortadan 

kaldırır. Helikopter aerodinamiğinin doğal özelliklerini kullanan NOTAR sistemi, güvenli, sessiz, 

duyarlıdır. 

Bu gibi nedenlerden dolayı tasarladığımız helikopterde NOTAR tercihini yaptık.  

VOLANT Helikopteri, jet iticinin hemen önündeki kuyruk bomunun ucunda yer alan kompozit yatay 

ve dikey stabilizatör grubundan oluşan bir kuyruğa sahiptir. Kuyruk bomunun alt ucuna bir kuyruk 

kızağı monte edilmiştir. Stabilizatörün yatay kısmı, kuyruk türbülansından dolayı gövdeye titreşim 

aktarımını en aza indiren elastomerik bir izolatör ile monte edilmiştir. Dikey uç plakalar, her iki uçta 

yatay dengeleyiciye monte edilir. 

Tasarladığımız helikopter, bir yalpalama kararlılığı artırma sistemi (YSAS) içerir. YSAS, kuyruk 

bölümünün sağ dikey dengeleyicisine monte edilir ve özellikle fırtınalı / çalkantılı hava koşullarında 

uçuş zarfı boyunca pilot iş yükünü önemli ölçüde azaltır. Sapma oranı verileri, trim dışı uçuşu 

düzelten sağ taraftaki dikey dengeleyiciyi çalıştırır. Manevralar ve düz uçuş sırasında pilot girdileri 

önemli ölçüde azaltılır. Sol taraftaki dikey sabitleyici YSAS'a bağlı değildir. 

Kuyruk Kanat Profili 

 

 



 

 

 

GÖVDE VE ALT SİSTEMLER TASARIMI 

GÖVDE 

Gövdede motor, şanzıman, aktarma organları, uçuş kontrol ekipmanları ve güç tesisi de yer 

almaktadır. Gövde aynı zamanda helikopterin pozisyon kontrolü ile yüzeyden kalkış ve yüzeye iniş 

süreçlerinin stabilizasyonunun sağlanmasına da yardımcı olur. Ayrıca gövdedeki kanatlar, kuyruk 

yüzeyleri, iniş takımları takılmasına uygun bağlantı noktalarına sahip olmalıdır. Bunun yanında bu 

elemanların kumanda, söküm, tamir ve değiştirme işlemleri için uygun yapıda olmalıdır. Gövdenin bu 

bağlantı noktaları iniş ve uçuş yüklerine karşı dayanıklı olmalıdır. Son olarak havaya minimum direnç 

gösterecek ve pilot için iyi görüş sağlayacak şekil ve yapıda olmalıdır.  

Arzulanan kapasite ve aerodinamiğe göre minimum sürükleme yaratacak bir forma sahip olmalıdır. 

Genellikle günümüzde çok rastlanan gövde yapıları yarı-monokok ve daha az rastlanan monokok 

yapılar şeklindedir. İki gövde yapısını göz önüne alınca yarı-monokok yapıyı tercih ettik. Monokok 

yapı tasarımımız açısından daha hafif bir helikopter elde etmemizi sağlayabilirdi fakat ağırlıkla 

beraber mukavemet de önemli bir unsur olduğundan aşağıda gösterilen açıklamalar sonucunda yarı-

monokok  yapıda karar kırılmıştır. 



 

 

 

Yarı Monokok Yapı 

Yapıya gelen yüklerin büyük bir kısmını taşıyan kaplama tarafından çevrelenen yatay ve uzunlamasına 

çerçevelerden oluşan yapıya yarı monokok yapı denir. Şekilde yarı monokok gövde yapısı 

gösterilmiştir. Bu tip yapıda dikey elemanlar çerçeve veya bulkhead olarak isimlendirilir. Birincil 

dikey elemanlar arasındaki şekil verici çerçeve(former) veya halkalar(ring) yapının düzgünlüğünü 

sağlarlar. Boylamasına elemanlar stringer olarak isimlendirilir. Stringerler metal kaplamayı 

sertleştirirler ve değişik yükler altında şişmesini veya yumulmasını engellerler. 

 

Şekil: Yarı-monokok gövde yapısı ve elemanları 

 

ALT SİSTEMLER 

UÇUŞ KONTROL SİSTEMİ 

Uçuş Kontrol Sistemi helikopter, uçuş sırasında müşterek kolu, döngüsel levye ve pedallar ile kontrol 

edilir. Kontrol çubukları ana rotor palalarının değişik istikamet açılarında çapraz etkileşim altında 

hücum açılarını değiştirerek itki ve yanal kuvvetleri oluştururken pedallar ise kuyruk rotorunun itki 

kuvvetini oluşturmaktadır. Kabinin altına yerleştirilmiş olan mikser mekanizması döngüsel ve 

müşterek kontrol girişlerini birleştirerek hidrolik destekleyici sisteme iletir. Hidrolik destek sistemi 

pilotun uyguladığı kontrol kuvvetleri arttırarak yalpa mekanizması üzerinden pala köküne dönme 

momenti olarak aktarmaktadır. Böylelikle pala kökünde hatve düzleminde oluşan dönme momentleri 

hücum açısı değişikliğine neden olur ve nihayetinde pilotun talep ettiği yöne doğru helikopter oluşan 

aerodinamik kuvvetler altında ilerler veya döner. 

Helikopter otomatik uçuş kontrol sistemleri (AFCS) 

Helikopterler için kullanılan otomatik uçuş kontrol sistemlerinin başlıca iki görevi başlangıçta kararsız 

olan sistemi dış bozuntulara rağmen denge durumunda ve fazla kompleks olmayan manevralar 

yaparken kararlılığı sağlayarak pilotun üzerindeki yükü azaltmak ve sisteme girilen komutu 

sağlamaktır. 

Kararlılık Arttırıcı sistemler (SAS)  

Kararlılık arttırıcı sistemler helikopteri bulunduğu denge durumunda oluşan bozuntulara karşı 

jiroskoptan gelen ölçümü geri besleme olarak kullanır. Buradan gelen sinyal aktüatör ile tabla 

assemblesine giriş olarak uygulanır. 



 

 

Otomatik kararlılık sistemi (ASE)  

Otomatik kararlılık sistemi istenen örnek olarak yunuslama ve yalpa sağlanması için kullanılır. Durum 

değişkenleri jiroskop tarafından ölçülür ve hızları türev alınarak hesaplanır.  

T625 Gökbey helikopteri ASELSAN cam kokpit ile birlikte dört eksenli çift yedekli otomatik uçuş 

kontrol sistemine sahiptir. IFR ve VFR tek pilot operasyonları, gece operasyonları ve bilinen 

buzlanma koşullarında uçuş için tasarlanmıştır. Biz de helikopterimize yukarıda verilen sistemleri ve 

T625 Gökbey helikopterinin tek mürettabatı kapsayacak şekilde olan VOLANT helikopterine uygun 

şekilde olan uçuş kontrol sistemini ekledik. 

AVİYONİKLER 

VOLANT helikopteri için aşağıdaki tabloda verilen aviyonikleri helikopterimize ekledik. 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/ASELSAN


 

 

 

AVİYONİK MİMARİ 

Aviyonik havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan 

terimdir. Aviyonik sistemleri arasında iletişim, navigasyon, birden fazla sistemin görüntü, yönetimi ve 

bireysel işlevleri gerçekleştirmek için helikopterde birçok sistem bulunmaktadır.  

Helikopter aviyonik mimarileri iki ana başlıkta sınıflandırılabilir. Bunlar Birleşik Mimari ve Entegre 

Modüler Aviyonik (EMA) Mimarisidir. EMA mimarisi, birleşik mimariden üstün özelliği olan 

bünyesindeki sistemlere ilişkin arızaların kontrol altında tutulmasını/ tespitini sağlaması ve hata 

toleransı düşük olduğundan biz de helikopterimizde bu mimariyi kullanmaya karar verdik. 

HELİKOPTER YAKIT SİSTEMLERİ 

Bir helikopterdeki yakıt sistemi iki bileşenden oluşur: tedarik ve kontrol. 

Yakıt Besleme Sistemi 

Besleme sistemi bir yakıt deposu veya tanklarından, 

yakıt miktar göstergelerinden, bir kapatma valfinden, 

yakıt filtresinden, motora giden bir yakıt hattından ve 

muhtemelen bir primer ve yakıt pompalarından 

oluşur. Yakıt tankları genellikle uçak gövdesine 

CG'ye mümkün olduğunca yakın monte edilir. Bu 

şekilde, yakıt yandıkça CG üzerinde ihmal edilebilir 

bir etki olur. Yakıt deposunun altında bulunan bir 

tahliye vanası, pilotun depoda birikmiş olabilecek 

suyu ve tortuyu tahliye etmesini sağlar. Bir yakıt 

deliği, depoda bir vakum oluşumunu engeller ve bir 

taşma tahliyesi, yakıtın depoyu yırtmadan 

genleşmesine olanak verir. 



 

 

Yakıt, bir acil durum veya yangın durumunda motora yakıt akışını tamamen durdurmak için bir araç 

sağlayan bir kapatma valfi aracılığıyla yakıt deposundan hareket eder. Kapatma valfi, tüm normal 

işlemler için açık konumda kalır. 

Yerçekimi olmayan besleme yakıt sistemlerinin çoğu, hem bir elektrikli pompa hem de mekanik bir 

motor tahrikli pompa içerir. Elektrikli pompa, motor pompasına giden pozitif yakıt basıncını korumak 

için kullanılır ve ayrıca mekanik pompa arızası durumunda yedek görevi görebilir. Elektrikli pompa, 

kokpitteki bir anahtarla kontrol edilir. Motor tahrikli pompa, motora yakıt sağlayan ve motor her 

çalıştığında çalışan birincil pompadır. Bir yakıt filtresi, motora ulaşmadan önce yakıttaki nemi ve 

diğer tortuları giderir. Bu kirleticiler genellikle yakıttan daha ağırdır ve pilot tarafından tahliye 

edilebilecekleri yakıt filtresi karterinin dibine yerleşirler. Bazı yakıt sistemleri, primer adı verilen elle 

çalıştırılan küçük bir pompa içerir. Bir astar, motor çalıştırılmadan önce yakıtın doğrudan silindirlerin 

giriş portuna pompalanmasına izin verir. Astar, karbüratördeki yakıtın buharlaşmasının zor olduğu 

soğuk havalarda faydalıdır. 

Yakıt Tankı Kapasitesi  

Yakıt tankı kendinden sızdırmaz tank (self-sealing tank) olarak düşünülmektedir. Bu tanklarda, 

takviye kumaş katmanları ve sertleştirilmiş kauçuğun arasında bulunan, yakıtla temas ettiğinde yakıt 

emebilen, şişebilen ve genişleyebilen işlenmemiş doğal kauçuk bulunur. Yakıt deposu delindiğinde, 

yakıt katmanlara sızarak işlenmemiş katmanın şişmesine ve böylelikle yakıt sızıntısını engellemeyi 

sağlar. 

Özgül azami mesafe ve seyir süresi motorun özgül yakıt tüketimi (birimi ise kilogram saatteki beygir 

gücü,  kg/h - HP ) ile belirlenmektedir. Ve özgül yakıt tüketimi SFC = Wf/ T ilişkisinden 

hesaplanabilir. 

 

 

Yakıt Tankı Konumlandırması  
Yakıt tankı konumlandırması için üç seçeneğimiz bulunmaktadır; 

1. Rotor hubunun altı, 

2. İniş takımlarının üstü yani gövdenin yolcu kısmının alt tarafı, 

3. Kuyruk ve gövde birleşimi arası (yolcu koltuklarının arkasındaki alanın kuyruğa bağlandığı 

kısım) 



 

 

Bu üç durumdan biri tercih edilmelidir. İlk durumda rotor hubunun altında motor olacaktır bu yüzden 

yakıt tankına alan kalmamaktadır. İkinci durumda sert bir iniş durumunda yakıt tankının üzerine binen 

stresten dolayı patlama olasılığı oldukça yüksektir, bu riskler en aza indirmek için yakıt tankı 

sağlamlaştırılabilir fakat risk yine de oldukça fazladır. Son durum hem helikopterde alan kullanımı hem 

de risk açısından en güvenli yer olarak düşünülmüştür. Zaten tasarım açısından geçmişte tasarlanmış 

NOTAR sistemli helikopterlere (MD Helikopterleri) bakıldığında yakıt tankı için en uygun konumun 3. 

Seçenek olduğu görülmektedir. Bu yüzden yakıt tankı kuyruk ve gövde birleşimi arasına yani yolcu 

koltuklarının arka kısmında olacak şekilde planlanıp tasarıma bu yönde devam edilmiştir. 

 

 

 

İNİŞ TAKIMLARI  

Kızaklar ve tekerlekler, helikopter iniş takımı için seçimlerdir. Görevler için bunlardan hangisinin 

doğru seçim olduğuna karar verirken dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Kızakların bir 

dezavantajı, yer yönetimi biraz daha zor hale gelir. Yerden tutma tekerlekleri (Bell 206 için olduğu 

gibi) işi kolaylaştırabilir, ancak yine de birkaç kişi gerektirir. Güç destekli römorkörler ve taşıyıcılar, 

tek bir kişinin büyük bir helikopteri kendi başına hareket ettirmesine yardımcı olabilir. Helikopter ne 

kadar büyükse, kızaklarla başa çıkmak o kadar zor olur. Bu nedenle, büyük helikopterlerde tekerlek 

kullanır. Bu, pervane itme kuvveti oluşturmak için toplu bir adım kullanarak ve ileriye (hatta geriye 

doğru) eğmek için bir döngüsel adım kullanarak bir uçak gibi taksi yapmayı mümkün kılar. Bu şekilde 

yerde taksi yapmak, havada taksi yapmaktan çok daha az rotor aşağı akımına neden olur ve bu nedenle 

taksi yolunun yanında park edilmiş diğer uçakların üzerine düşme tehlikesi daha azdır, etrafa daha az 

enkaz savrulur ve yerde toz veya kar varsa daha iyi görüş sağlanır. Tekerlekler ayrıca yuvarlanma 

kalkışlarında ve inişlerde bariz avantajlara sahiptir. Böylelikle tasarladığımız helikopter için tekerlekli 

iniş takımını seçtik. 



 

 

 

 

HELİKOPTER GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ 

Tek (ana) rotorlu helikopterlerde, güç iletim sistemlerinin genel bir tasarım şeklinden bahsetmek 

mümkündür. Tasarım farklılıkları ile sınıflandırılabilecek helikopterler, burulma titreşimleri söz 

konusu olduğunda, hesaplanan temel doğal frekansın, ana şaftın çalışma aralığının altında ya da 

üstünde olması haline göre, esnek veya sert sistem olarak sınıflandırılabilir. Tasarladığımız 

helikopterde yüksek güvenlik parametresini ön planda tuttuğumuz için esnek sistemlerden 

yararlanmayı tercih ettik. 

Esnek Sistemler  

Burulma titreşimleri söz konusu olduğunda esnek sistemler, ya da temel burulma modu frekansı 

mastın çalışma aralığından düşük olarak hesaplanan sistemler, tasarımlarının doğ.ası nedeni ile 

güvenli sistemlerdir.  

Esnek sistem kullanımının avantajları:  

Temel burulma titreşim modu, helikopterin çalışma devrinden aşağıda olduğundan tasarım koşulları 

bakımından en güvenilir sistem olmasının yanında; 

 − Sistemdeki düşük frekanslı burulma titreşimlerinin daha rahat gözlenebilir hale gelmesi, 

 − Tek yönlü kavramaların bu sistemlerde güvenle kullanılabilmesi,  

− Sisteme yerleştirilen ve sistem hızlanırken herhangi bir kritik hızdan geçerken tek yönlü kavrama 

dışında ek bir önlem gerekmemesi,  

− Sert sistemlere nazaran daha düşük ağırlıkta olması, olarak sıralanabilir.  



 

 

 

VOLANT Drive System (aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir) : 

Ana rotor statik direk/taban – Dönmez ve direk destek yapısına sağlam bir şekilde monte edilmiştir. 

Ana rotor, ana rotor şanzımanı ve ana rotor şanzıman tahrik mili için destek sağlar. 

Ana rotor tahrik mili – Torku ana rotora iletir. Kaldırma yüklerinin ana şanzımana yüklenmesi 

engellenerek şanzıman parçalarının itme yükü ortadan kaldırılır. 

Ana rotor şanzımanı – Yolcu / kargo kompartımanının üzerindeki temel uçak gövdesi yapısına monte 

edilen ana rotor şanzımanı, bağımsız bir hava soğutmalı yağlama sistemi ile yağlanır. 

Tek yönlü kavrama – Tek yönlü kavrama, motordan gelen gücü ana rotor şanzıman tahrik miline iletir. 

Ana rotor şanzıman tahrik mili – Ana rotor şanzıman giriş miline bağlanır. 

Yağ soğutucusu – Yağ soğutucuları, üst ve alt kısmı olan iki bölümlü soğutuculardır. Üst kısım 

şanzıman yağlama yağını soğutmak için kullanılır ve alt kısım motor yağlama yağını soğutmak için 

kullanılır. 

Yağ soğutucusu / üfleyici - Ana tahrik milinden tahrik edilen kayış, motora ve şanzıman yağı 

soğutucularına ve motor bölmesine ortam havası sağlamak için hava giriş kaplamasından soğutma 

havasını çeker. 

NOTAR fan şanzıman tahrik mili – Ana rotor şanzımanından NOTAR fan şanzımanına tork iletir. 

NOTAR şanzımanı – NOTAR şanzımanı, NOTAR fanına güç iletimi için ana iletim çıkış hızını artırır. 

NOTAR fan ara bağlantı tahrik mili – NOTAR fan iletimini NOTAR fanına bağlar. 

NOTAR fan – Kapalı bir değişken hatveli kompozit kanat fanı, anti-tork kontrolü için kompozit 

kuyruk bomunu basınçlandırmak için düşük basınçlı, yüksek hacimli bir hava akışı üretir. 

 



 

 

 

Ana Şanzıman Tahrik Sistemi 

 

MOTOR SEÇİMİ 

VOLANT helikopterinde turboşaft motor seçimi olarak TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından 

üretilen ilk milli helikopter motorumuz olan TS1400 motorunu seçmiştik fakat helikopter üzerinde 

yapılan değişikliklerden dolayı değişen ağırlık ve kalkış gücü göz önüne alındığında motor seçimini 

LTHEC T800 olarak değiştirdik. 

LHTEC T800, döner kanat uygulamaları için bir turboşaft motorudur. Rolls-Royce ve Honeywell'in 

ortak girişimi olan LHTEC (Hafif Helikopter Türbin Motor Şirketi) tarafından üretilmektedir. Ticari 

ve ihracat versiyonu CTS800'dür.  

 

CTS800 şunları sunar: 

 1.360shp-1.700shp'yi kapsayan yüksek 

teknolojili motor ailesi 

 Gelişmiş teknolojiye sahip ikiz makaralı 

kompresör, dairesel yanma odası ve 

kanatlı dört aşamalı türbini birleştiren 

modüler bir tasarıma sahiptir. 

 Hız düşürme dişli kutusuna sahip ticari 

olarak onaylanmış CTS800-4n varyantı 

 Kurulu güçte %35 artış, 'sıcak ve yüksek' 

performansını artırıyor 

 Çift kanallı Tam Yetkili Dijital Motor 

Kontrolü (FADEC) sistemine sahiptir ve 

onu günümüzde çalışan en güvenli 

motorlardan biri yapar 

 Entegre partikül ayırıcı girişi sayesinde dünyanın en zorlu ortamlarında çalışma. 

 

 



 

 

Genel Özellikleri 

 Tür: Turboşaft 

 Uzunluk: 31,5 inç (0,80 m) 

 Kuru Ağırlık: 315 pound (143 kg) 

Bileşenler 

 Kompresör: 2CFHP 

 Türbin : 2HP, 2PT 

Verim 

 Maksimum Güç Çıkışı: 1.563 shp (1.166 kW) 

 Özgül Yakıt Tüketimi : ~0.459 lb/hp/h (279 g/kW/h) 

 

ÜRETİM METOTLARI VE MALZEME SEÇİMİ 

İniş takımları yorulma direnci ve kırılma tokluğundan dolayı çelik,  

 

Motor çekme dayanımı, sürünme dayanımı ve 

yüksek sıcaklığa dayanabilmesi için süper 

alaşım,  

 

Ana rotor kafası için talaşlı imalat yöntemi ile 

üretilmiş alüminyum,  

 

Rotor kanatları cam elyaf takviyeli malzeme,  

 

Rotor göbeği, tek parça dövme sert titanyum, 

 

Gövdede alüminyum ve çelik gibi yaygın olarak kullanılan geleneksel metal ve metal alaşımları ile 

karşılaştırıldığında hafiflik, uzun yorulma ömrü, iyi korozyon dayanımı, sahip olduğu ısıl genleşme 

özelliği ve boyutlarını yüksek oranda koruyabilmeleri nedeniyle kompozit malzemeler,  

 

Ek kanat yapısındaki pervanelerde hafifliğinden dolayı alüminyum alaşımı,  

 

Ana rotor pal ve pal bağlantı çenesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından 

geliştirilmekte olan karbon ve cam elyaf epoksi prepreg malzemesi kullanılmıştır. 

Havacılık malzemeleri kullanılacağı ana kadar birçok üretim aşamasından geçer ve üstelik birçok 

üretim yöntemine sahiptir. Bunlar şunlardır: Ergitme, kokil döküm, savurma döküm, sürekli döküm, 

dövme, ısıl işlem, talaşlı imalat yöntemleri, CNC tezgahlarda işleme, metal eklemeli imalat, 

alaşımlama, kompozitler için infiltrasyon yöntemi  

Bizde helikopterimizde bu üretim aşamalarını kullandık. Bazı malzemeler de yeni üretileceği için 

üretim metotlarına ayrıntılı şekilde ulaşılamamıştır (epoksi prepreg). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Turbine
https://en.wikipedia.org/wiki/Thrust_specific_fuel_consumption


 

 

HELİKOPTER BOYUTLANDIRMASI 

 

VOLANT, pilot ve yardımcı pilot için 160 derece dikey engelsiz görüş sağlar.

 

VOLANT, pilot ve yardımcı pilot için 230 derece yatay engelsiz görüş sağlar. (Görünüm yukarıdan 

aşağıyadır.) 



 

 

 

 

 



 

 

Helikopter boyutlandırması, helikopterimize en uygun bulunan NOTAR’lı helikopterler sınıfında yer 

alan MD 902 Explorer helikopteri verileri baz alınarak yapılmıştır. 

HELİKOPTER GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI VE GÜRÜLTÜNÜN GİDERİLMESİ 

En sık karşılaşılan problemlerden biri helikopterlerin çalışırken bıraktığı bir iz olan (foot print) ses 

izidir. Gerek sivil gerekse askeri havacılıkta uçuş gizliliği ve güvenliği için gürültünün azaltılması ve 

ayrıca diğer kullanımlarda iniş, kalkış ve uçuş sırasında yaratılan gürültünün uçuş konforuna ve 

çevreye olan rahatsızlık etkilerinin azaltılması oldukça önemlidir 

 

Şekil 1'de gösterildiği gibi helikopter gürültü kaynaklarının başlıcaları: pala-girdap etkileşimi 

gürültüsü, yüksek frekanslı geniş bantlı gürültü, yüksek hızlı impulsif gürültü (pala kesit kalınlığı 

gürültüsü), motor gürültüsü, kuyruk rotoru gürültüsü, ana rotor/kuyruk rotoru etkileşimi gürültüsü, 

pala-iz bölgesi etkileşimi gürültüsü ve transmisyon gürültüsüdür. 

 

Literatür araştırmasının sonucunda, bir sessiz helikopter tasarım ve analiz projesinde pasif gürültü 

azaltma yöntemlerinden pala ucu şekil değişikliğinin uygulanması ve buna göre farklı pala 

geometrilerinin tasarımı ve detaylı analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Öncelikle helikopterin 

rotorunun ön tasarımında, var olan helikopterler incelenerek, istenilen helikopterin sınıfı belirlenir ve 

genel parametreleri seçilir. Helikopterin istenilen askıda uçuş ve ileri uçuş performansları göz önüne 

alınarak ağırlığı, maksimum uçuş hızı gibi ana parametreleri ve rotor yarıçapı, pala kesiti, kanat 

profili, pala veter uzunluğu, pala sayısı, palaların hatve açıları gibi rotor karakteristikleri belirlenerek 

kavramsal tasarım yapılır. Bu kavramsal tasarım sırasında öncelikle ideal bir rotor tasarımı için 

momentum ve pala elamanı momentum teorileri kullanılır 

 



 

 

HELİKOPTERLERİN UÇUŞ HALLERİ  

Helikopterlerin performanslarının tam olabilmesi için aşağıda bulunan tüm hareketleri başarı ile 

yapabilmeleri gerekir.  

1)Havada asılı kalma (Hover)  

Havada asılı kalma halinde aerodinamik olarak oluşan taşıma kuvveti helikopterin ağırlığına eşittir. 

 Dikey Uçuş 

 Kalkış  

 İniş 

3) Yatay Uçuş 

 İleri Uçuş 

 Geri Uçuş 

 Yana Uçuş  

4) Otorotasyon  

5) Dönme 

OTOROTASYON  

Otorotasyon ana rotor sisteminin motor gücü yerine kısmi 

rüzgâr tarafından döndürüldüğü uçuş durumudur. Otorotasyon, 

helikopterin her iki motor arızasında emniyetli bir şekilde iniş 

yapabilmesini veya pilotun hızlı bir alçalma tesis edebilmesini 

sağlayan araçtır. Kararlı otorotasyonda, helikopter sabit inen 

hızda kaymaktadır.  

Otorotasyon esnasında irtifa potansiyel enerji olarak kullanılır, 

alçalma ve yere temas esnasında kinetik enerjiye dönüştürülür. 

Otorotasyon esnasında helikopter alçalırken hava akışı rotor 

diskine aşağıdan girmektedir.  

Otorotasyona Giriş ve İniş Karakteristikleri  

Emniyetli bir otorotasyon inişi, yoğunluk irtifası, helikopter 

ağırlığı, iniş için uygun bir alana yakınlık ve rüzgârın yönü ile 

şiddeti gibi değişkenlere bağlıdır. Otorotasyon alçalması 

esnasında rotor hızı; ağırlık, irtifa, uygulanan yük faktörü ve işari hava hızı gibi sayısız parametrelerin 

değişmesi nedeniyle limitlerin üzerine çıkılabilir.  

Otorotasyon alçalma karakteristikleri hız ve rotor hızının (NR) fonksiyonudur.  

Otorotasyon alçalma karakteristikleri pratik olarak yoğunluk irtifası ve toplam ağırlıktan 

etkilenmezler. 



 

 

 

Motor ve Rotor Takometre Göstergeleri 

Motor arıza yaptığında (motor dönü hızı ana rotor dönü hızının altına düştüğünde) helikopterimizde 

bulunan serbest bırakma düzeneği devreye girer ve ana rotor pallerinin motorun yavaşlatıcı etkisinden 

kurtularak serbestçe dönmesini sağlar. Aslında serbest bırakma düzeneği, motorun dakikadaki devir 

adedi (ERPM – Engine Rotation Per Minute), rotorun dakikadaki devir adedinden (RRPM – Rotor 

Rotation Per Minute) düşük olduğu bütün durumlarda helikopterimizde devreye girerek ayırım 

işlemini gerçekleştirmektedir. Helikopterimiz için belirlediğimiz normal RRPM aralığı, helikopter 

gösterge panelinde bulunan Motor/Rotor RPM göstergesinde YEŞİL, bir yay ile dikkat edilmesi 

gereken sahalar SARI, aşılmaması gereken değerler ise KIRMIZI renkle gösterilmiştir. 

PERFORMANS ANALİZLERİ 

Asgari ve Azami Hız  

Helikopterin azami ve asgari hızları belirli irtifada brüt ağırlık altında gerekli güç ve kullanılabilir güç 

eğrilerinin kesişmesinden elde edilir. Azami hızdan daha büyük ileri uçuş hızları sağlanamaz çünkü 

seviye uçuşu sağlayacak güç mevcut değildir. Helikopter askıda kalabiliyorsa asgari hız sıfırdır.  

Tetiklenmiş güç değişimi ve profil gücün hızla değişimi ihmal edilerek sınırlı mevcut güç altında 

azami hız aşağıdaki bağlantıdan kestirilebilir: 

 

Azami hızda gerekli güç askı halindeki güce yaklaşık olarak eşittir. Dolayısıyla azami hız aşağıdaki 

bağıntıdan da hesaplanabilir. 

 

Azami İrtifa  

Helikopterin mevcut gücü gerekli güce eşit olduğu şartı sağlayan hal azami uçuş irtifasını belirler. 

Belirtilmeli ki yüksek irtifalarda yatay düzgün uçuş sağlanamayabilir. Azami irtifa ayrıca tırmanma 

oranının sıfıra eşit olduğu irtifadır. Helikopterde verilebilecek hizmet sınırı tırmanma oranının sıfır 

veya küçük bir değerine (genellikle 0.5 m/s) kadar kabul edilir. Azami irtifayı belirleyen faktörler 

motor gücünün irtifaya bağlı azalması, gerekli gücün irtifa ve brüt ağırlık ile artması, ve gerekli gücün 

hızla değişimidir. 

 



 

 

Azami Menzil ve Seyir Süresi  

Brüt ağırlıkta ve belirli bir uçuş şartında helikopterin azami menzili, özgül mesafenin toplam yakıt 

ağırlığına bağlı integrali alınarak hesaplanmaktadır. 

 

Maksimum Motor Gücü 

Maksimum ileri uçuş hızı, ya da askı tavanın da maksimum motor gücüne ulaşılır. Bu güç 

değerlerinden hangisi daha büyük ise maksimum motor gücü olarak seçilir. Kullanıcı bir motor 

tanımladıysa, bu durumda tanımlanan motorun maksimum gücü esas alınır. 

Maksimum Tırmanma Hızı 

a hızındaki minimum güç değeri ile maksimum motor kalkış gücü arasındaki fark tırmanma için 

harcanabilecek maksimum gücü verir. Bu güç değeri yükseklik arttıkça azalacaktır.  

 

Askı Tavanı: Askı güç gereksiniminin, olabilecek güç değerine eşit olduğu yüksekliktir.  

Servis Tavanı: Maksimum tırmanma hızının 30.5 m/s(100ft/s) olduğu yüksekliktir. 

Lock numarası  

 

Rotorun katılık oranı 

 

Palalar arasındaki açı farkı 

 

Pala kesitine etki eden Mach sayısını ses hızı a’ya göre hesaplanması 

 

 

 

 



 

 

Ağırlık Analizi  

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

 

 

Ağırlık analizleri iki grupta toplanır. İlki boş ağırlık hesabı, ikincisi ise yakıt ağırlığı hesabıdır. 

Boş Ağırlık 

Ana rotor palaları: 

 

Ana rotor göbek ve menteşeler: 

 

Yatay Dengeleyici: 

 

Kuyruk rotoru: 

 

Gövde:  

 

İniş takımı:  

 



 

 

Motor beşiği: 

 

İtki alt sistemi:  

 

Yakıt sistemi: 

 

Aktarma sistemi: 

 

Kokpit kontrolleri: 

 

Kontrol sistemi: 

 

Yardımcı güç ünitesi:  

 

Ekipmanlar: 

 

Hidrolik sistem: 

 



 

 

Elektrik sistemi:  

 

Aviyonikler: 

 

Döşeme: 

 

İklimlendirme buzlanmaya karşı sistem: 

 

İmalat varyasyonu: 

 

Boş Ağırlık: 

Bileşen ağırlıklarının toplamı, boş ağırlığı verir. 

 



 

 

Mürettebat Ağırlığı:  

Bagajlarıyla birlikte 4 yolcu (her biri 1ookg) ve 1 pilot (90kg) 

Yakıt Ağırlığı: 

Yakıt tankı kapasitesi bölümünde formülü ve hesaplanması verilmiştir. 

 

Ağırlık Merkezinin Belirlenmesi 

Karmaşık bir sistemin ağırlık merkezi belirlenirken şu yöntem kullanılır. Öncelikle her bir alt sistemin 

referans eksenine göre momenti alınır ve sistem kütlesine bölünür. Çıkan sonuç basitçe konum 

vektörünü vermektedir. Veya matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilir  

  

mi her bir alt sistemin ağırlı, mT sistemin toplam kütlesi ve e konum vektörüdür 

 

MALİYET ANALİZİ  

Maliyet hesaplamaları, istatiksel verilerden elde edilmiş ampirik denklemlerin yardımıyla yapılır. 

Maliyetler üç ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar temel satış fiyatı, ekipmanlar fiyat dağılımı ve 

işletme maliyetidir. Hesaplamalarda kullanılan ampirik denklemler, temel satış fiyatı için 1994, 

ekipmanlar fiyat dağılımı için 2001 yılları $ değerini verir. Enflasyon artışı dikkate alınarak tasarım 

yılına göre elde edilen katsayı ile maliyetler çarpılmaktadır. Mürettebat ücretleri ve yakıt fiyatındaki 

değişimler de maliyet hesaplamalarını etkileyen diğer faktörlerdendir. 

Temel Satın Alma Maliyeti  

Standart ekipman ile birlikteki satış fiyatına temel fiyat denilir. Temel fiyatla birlikte tercihe bağlı 

(opsiyonel) ekipmanlar ile birlikte fiyat, ekipmanlı fiyat olarak tarif edilir. 

Helikopter temel fiyatını belirleyen en önemli parametre boş ağırlıktır. Boş ağırlıktan başka, motor ve 

rotorların tipi ve sayısı gibi temel fiyatı etkileyen başka parametreler de vardır. 

  

 



 

 

 

 

Motor Tipi  

 Piston 1.0  

 Piston (Dişli süper şarjlı) 1.398  

 Piston (Türbine dönüştürülmüş) 1.202  

 Gaz Türbini 1.794  

 

Motor Sayısı  

 Tek 1.0  

 Çoklu 1.344  

 

Ana Rotorlar  

 Tek 1.0  

 Çift 1.031  

Ülke  

 ABD Ticari 1.0  

 Rusya 0.362  

 Fransa/Almanya 0.891  

 İtalya 1.056  

 ABD Askeri 0.883 81 

 İniş Takımı  

 Sabit 1.0  

 Açılır Kapanır 1.115 

 

İşletme Maliyeti  

İşletme maliyetleri doğrudan ve dolaylı işletme maliyetleri olarak iki grup da incelenirler.  

 



 

 

Dolaylı İşletme Maliyetleri  

Dolaylı işletme maliyetleri, taşıt kaynaklı ve yolcu kaynaklı olarak iki alt gruba ayrılırlar. Taşıt 

kaynaklı maliyetler, yer özellikleri, kontrol ve iletişim ile yer hizmetleri kaynaklı maliyetlerdir. Yolcu 

kaynaklı maliyetler ise sorumluluk, sigorta, hizmet ve komisyon maliyetleridir. Dolaylı işletme 

maliyetleri, işletmede yıllık maliyetler içerisinde tanımlanırlar ve bağlı olduğu parametreler açısından 

ön tasarım sırasında hesaplanmaları ya da öngörülmeleri zordur. O yüzden ön tasarım sırasında ihmal 

edilirler. 

Doğrudan İşletme Maliyetleri (DOC)  

Doğrudan işletme maliyetleri iki alt grup da incelenirler: Nakit DOC ve Sahiplik DOC.  

Nakit DOC, bakım, uçuş mürettebatı, yakıt ve yağ kaynaklı maliyetler iken sahiplik DOC, değer 

kaybı, gövde sigortası ve finans kaynaklı maliyetlerdir. Nakit DOC, Tihcenko yöntemiyle 

hesaplanabilir. 

 

Pr = Satış Fiyatı  

Pfuel = Yakıt Fiyatı  

Q = Yakıt sarfiyatı (gal/hr)  

Ncrew = Mürettebat sayısı  

Mcrew = Mürettebat saat ücreti  

Toplam helikopter ömrü 10000 uçuş saati olarak öngörülmüştür.  

Sahiplik DOC toplam DOC’un %74 olarak kabul edilir. Buna göre 

 

 

  



 

 

Düşey Uçuş Performansı  

Düşey uçuş performansı, pala elemanı 

momentumu kuramı ile hesaplanır.  

 

             

Yerel yüklerin hesaplanabilmesi için ilk olarak 

yerel hızların belirlenmesi gerekir. 

Pala elemanı üzerindeki hızlar: 

Görüleceği üzere, düşey hız bileşeni, Up, 

düşey tırmanma hızı ile içe akış hızının 

toplamına eşittir. 

                 

Dolayısıyla içe akış açısı ve efektif hücum 

açısı şu şekilde olur: 

               

 

 

 

Yerel taşıma ve sürükleme yükleri 

                 

Pala elemanı momentum kuramı içe akış oranı 

denklemi 

 

                              

Askı uçuşu için içe akış oranı denklemi 

Düşey tırmanma hızının sıfır olması durumu 

askı uçuşunu ifade eder. 

               

İleri Uçuş Performansı 



 

 

Düşey uçuş performans hesaplamalarında 

olduğu gibi ileri uçuş performans 

hesaplamalarında da pala, sonlu sayıda 

elemana bölünerek, her bir elemanın 

geometrisi ve üzerine gelen hız bileşenleri ve 

yerel yükler hesaplanır.  

Düşey uçuş hesaplamalarından farklı olarak 

ileri uçuşta palanın radyal doğrultuda 

elemanlara bölünmesinin yanında, rotor 

diskinin de azimut boyunca sonlu sayıda 

elemana bölünmesi gerekir. 

Pala çırpınma açısı  

Pala üzerinde oluşan taşıma, atalet ve pala 

merkezkaç kuvvetlerinin doğal bir sonucu 

olarak, aşağıdaki gibi pala, çırpınma menteşesi 

etrafında dönerek uygun bir β açısı civarında 

dengeye gelecektir. 

Azimut boyunca çırpınma açısı değişimi  

β açısı azimut boyunca aşağıdaki gibi bir 

salınım yapar.  

          

 

Boylamasına doğrultuda rotor ileri uçuşu 

 

 

Yanlamasına doğrultuda rotor ileri uçuşu 

 

İleri uçuş hızı yatay bileşeni ve dikey bileşeni 

                  

Buradaki θF açısı, göbek düzleminin ilgili uçuş 

şartları için ne kadar ileri doğru eğilmesi 

gerektiğinin ifadesidir. Bu açı aynı zamanda, 

gövde açısı ile yerleştirme ana mil eğilme 

açısının toplamıdır. 

                     

Bu açının değeri ancak dengeleme (Trim) 

analizleri sonucunda belirlenebilir. 

 

Uç hız  

İleri uçuş hızının, açısal hızdan kaynaklanan 

pala ucundaki çizgisel hıza oranına, uç hız 

oranı (advance ratio) denir.  

                   



 

 

Pala üzerindeki hız 

 

Üstünde nokta olan β çırpınma açısının zamana 

göre türevidir.             

 

 

 

Gövde sürüklemesi 

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

Bu yüzden önemlidir.  

f düzlemsel sürükleme alanıdır. 

 

İleri Uçuş Dengeleme (Trim) Analizi  

İleri uçuş sırasında helikopter üzerindeki toplam kuvvet ve momentlerin sıfır olması gerekir. İleri uçuş 

performans modülünde, tüm parametreleri belirli bir helikopterin rotorunun, istenen uçuş şartlarında, 

verilen kontrol açıları ile ürettiği yük ve momentler ve güç hesabı yapılmaktadır. Helikopter üzerinde 

ana rotordan başka, kuyruk rotoru, gövde, yatay ve düşey dengeleyiciler de çeşitli kuvvet ve 

momentlerin oluşmasına sebep olurlar. 

Dengeleme analizinde, helikopter üzerindeki kuvvet ve momentlerin dengelenebilmesi için gerekli 

olan kontrol açıları bulunur. Aşağıda bir helikopter üzerindeki tüm kuvvet ve momentler 

gösterilmiştir. 

 



 

 

 

 

 

Beş bilinmeyenli beş denklem yukarıdaki gibidir. Bilinmeyenler: θ 0, θ1c, θ1c, θ F ve φ F’dir. 

Tüm bilinmeyenlerin başlangıç değeri sıfır olarak alınır. 

 

 



 

 

CAD TASARIM GÖRÜNTÜLERİ 

 

 

 

  



 

 

İÇ YERLEŞİM PLANI 

 

 

İç yerleşim için 3 farklı yerleşim planı mevcuttur. Tasarım isterleri göz önüne alınarak 1 pilot ve 5 

yolcu taşıma kapasiteli VIP yerleşimi tercih edilmiştir. Fakat tasarım isterlerinde 4 yolcu kapasitesi 

istediğinden ve gereksiz ağırlık yapmaması için 5 yolcu planını 4 olarak değiştirilmiştir. Arka 

koltuklardan biri çıkarılarak 4 yolcu kapasitesine indirgenerek yolcu bagajı için yer açılmıştır. 

 

DEĞİŞİKLİKLER 

 Helikopterimizde genel konvansiyonel tasarıma uygun olmadığı için kanat (BOX-WING) ve ilave 

pervaneler  çıkarılmıştır. 

 Ana rotor sistemi tam mafsallı sistemden rijit sisteme geçilip nedeni ana rotor sistem bölümünde 

belirtilmiştir. 

 Ana rotor pal açısı NACA0010’dan NACA0015 ile değiştirilmiştir. 

 Motor konumu NOTAR sistemine daha uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. 

 Motor seçimini TS-1400 motorundan LHTEC T800 motoruna geçilmiştir. 

 Helikopter boyutlandırılması MD 902 Explorer verileri baz alınarak yapılmıştır. 

 Yakıt tankı konumu rotor hubu altından NOTAR’lı helikopterler için daha uygun olan kuyruk 

gövde birleşim arasına yerleştirilmiştir. 

 

  



 

 

İNSAN SİSTEMLERİ ARAYÜZÜ 

 

NOTAR helikopterleri piyasada az bulunduğu için yine MD 902 Explorer helikopterinin insan 

sistemleri ara yüzü baz alınmıştır. 

 

EKLER 

Tasarımın Genel Özellikleri 

Yakıt Kapasitesi [kg] 317 kg 

Helikopter Genel Boyutları [Uzunluk, Genişlik, Yükseklik] 10.4 m, 2.23 m, 3.66 m 

Ana Rotor Özellikleri (Çap, Pal Sayısı, Kanat profili, Rotor 

Tipi, Burkulma Açısı)  

10.34 m, 5, NACA0015, Rijit, 12◦  

Kuyruk Rotor Özellikleri (Tip,Uzunluk, Kanat Profili, ) NOTAR, 5.68, NACA4412 

Motor Özellikleri (Model, güç, ağırlık, yakıt tüketimi) LHTEC T800,1.166 Kw (maksimum 

güç çıkışı),143kg(kuru ağırlık),~0.459 

lb/hp/h (279 g/kW/h) 

 

 

 

 

Ağırlık, lb (kg) 

9 

9 
Yükseklik in. (cm) 

Dirsek-el kavrama erişimi, in. 

(cm) 

Baş parmak ucu erişimi, in. 

(cm) 

Bacak erişimi uzunluk, in (cm) 

PARAMETRELER 
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KISALTMALAR 

AFCS: Otomatik uçuş kontrol sistemi 

ASE: Otomatik kararlılık sistemleri 

SAS: Kararlılık arttırıcı sistem 

DME: Mesafe ölçüm cihazı 

ADF: Otomatik yön bulucu 

EFIS: Elektronik uçuş bilgilendirme sistemi 

ISA : Uluslararası Standart Atmosfer  

MTOW: Azami Kalkış Ağırlığı  

OGE : Yer Tesiri Dışı  

ÖTR : Ön Tasarım Raporu  

RPM : Dakikadaki Devir Sayısı  

VBE : En İyi Havada Kalış Hızı  

VTOL : Dikey Kalkış ve İniş  

VY : En İyi Tırmanma Hızı  

SMN: NOTAR  

TAR: Tek Ana Rotor  

EMA: Entegre Modüler Aviyonik Mimari 

Nb: Rotor Pala Sayısı 

ꭥAR: Rotor Açısal Hızı 

RAR: Rotor Yarıçapı,  

C: Rotor Pala Veteri,  

A: Aerodinamik Profilin Eğimi,  

ꭥTw: Palanın Burulma Açısı  

Tip: Pala Ucunun Hatve Açısı

T: İtki Kuvveti 

Q: Rotor Torku 


