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1. Giriş

Gelişen ve değişen havacılık sektöründe tasarım, hava araçlarının performansından üretimine kadar

bütün hayati sürecini etkileyen bir kavramdır. Helikopter tasarımı pek çok parametrenin dikkate alınarak

yapılması gereken kritik bir süreçtir.

Havacılık sektöründe ciddi bir çalışma konusu olan ve tasarım süreçlerinin titizlikle yapılması gereken 

helikopter sınıfı araçların kullanımının birçok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır. Bu avantajları 

arasında kalkış ve iniş koşullarında piste ihtiyaç duymazlar. Ayrıca en zorlu arazi koşullarında bile 

arama, kurtarma ve nakliye amaçlı kullanılmaktadır. Dezavantaj olarak yüksek irtifalarda ve yüksek 

hızlarda uçamazlar. Bu avantaj ve dezavantajlar dikkate alınarak bir tasarım çalışması yapılması 

hedeflenmelidir. 

Çalışma kapsamında hafif sınıf bir helikopterin ön tasarım çalışması detaylandırılmıştır. Tasarım ve 

görev gereksinimleri dikkate alınarak planlanan çalışma süreci, bilimsel metotlara dayandırılarak 

desteklenmiştir. Süreç kapsamında literatür çalışmasına önem verilmiş ve öncelikle helikopter 

tasarımında sektörün ihtiyaçları ele alınmıştır. Her yıl pek çok kazanın yaşandığı helikopter 

sistemlerinde eksik ve hatalar saptanarak eklenmesi gereken sistem ve tasarım kriterleri belirlenmiştir.  

Çalışmanın disiplinli ve planlı ilerlemesi için proje yönetim süreçleri dikkate alınarak zaman yönetimi 

kavramı ön planda tutulmuştur. 

2. Tasarım Açıklaması

Tasarımın temelinde, belirtilen görev profilini en kısa sürede tamamlayacak düşük tedarik ve operasyon

maliyeti olan yüksek hızlı genel maksat helikopteri yer almaktadır. Görev tanımında belirlenen bir pilot

ve dört yolcu için kokpit tasarımı, antropometrik verilere dayandırılarak optimum hacimde

tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen helikopter çalışmasında; güvenilirlik, üretilebilirlik ve yenilikçi

teknoloji hedefi göz önünde bulundurularak tasarım yapılmıştır. Bu kapsamda, helikopter tasarımı

tanımlanan görev şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

2.1 Tasarım Gereksinimleri 

DEMİRKUŞ tasarım çalışması, belirlenen gereksinim dahilinde ortaya konulmuştur. Belirlenen görev 

profili ve gereksinimlerin yanı sıra özgün, yenilikçi ve yüksek performanslı helikopter elde edebilmek

için tasarım kapsamında ek gereksinimler oluşturulmuştur.  

Bu gereksinimlere bağlı olarak gereksinim matrisi oluşturulmuş ve gereksinimlerin etki oranları 

belirlenmiştir. Tablo 1’de parametre, etki oranı, gereksinimler ve bu parametrelerin raporda 

incelendikleri kısım gösterilmiştir.  

Şekil 1: Gereksinim Matrisi Yüzde Grafiği 
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Tablo 1: Gereksinim Matrisi 

Helikopter tasarım çalışması çoklu disiplin yönetimi gözetilerek, tüm parametrelerin iç içe incelenmesi 

gereken bir süreçtir. Ancak oluşturulan gereksinim matrisine bağlı etki oranları, çalışma kapsamında 

metodoloji ve önem gerektiren noktaların belirlenmesinde etkili olmuştur. 

2.2 Tasarım Metodolojisi 

DEMİRKUŞ helikopter tasarım çalışması kapsamında, sistematik ve planlı bir şekilde ilerlemek için 

tasarım metodolojisi oluşturulmuş ve metodolojiye bağlı kalınarak tasarım çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de gösterilen tasarım metodolojisi kapsamında, gereksinimlere bağlı olarak 

konfigürasyon seçimleri oluşturulan karar matrisleriyle belirlenmiştir.  

Tasarım değişkenleri, gereksinim ve konfigürasyona bağlı olarak helikopter boyutlandırılması yapılmış 

ve çeşitli aerodinamik parametreler ile birlikte performans hesaplamalarına geçilmiştir. İlk başta tahmin 

edilen ağırlık değerine yakınsadığı noktada tasarım çalışmasında titreşim, gürültü, maliyet gibi 

değerlendirme adımlarına geçilmiştir.  

Metodoloji kapsamında, tasarım çalışmasının iteratif süreçler bütünü olduğu söylenebilir. Ağırlık ve güç 

hesaplamaları iteratif süreçler kapsamında elde edilebilmektedir. Bu değerler beklenen değer aralığında 

elde edilene kadar tasarım parametreleri değişmeli ve helikopter tasarım süreci çoklu tasarım disiplini 

ile yönetilmelidir. 
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Şekil 2: Tasarım Metodolojisi 

2.3 Tasarım Konfigürasyon Seçimleri 

Tasarlanan hafif sınıf DEMİRKUŞ helikopterinde, alt sistem ve tasarım parametrelerinde pek çok 

konfigürasyon arasında oluşturulan karar matrisleri neticesinde konfigürasyon seçimleri yapılmıştır. 

Karar matrisleri, konfigürasyon çeşitleri arasından avantaj ve dezavantajları gözetilerek 

oluşturulmuştur. Şekil 3’te nihai tasarımda kullanılan konfigürasyon ve tasarım kararları gösterilmiştir. 
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Şekil 3: Tasarım Kararları 

Tasarım kararları sonucu elde edilen konfigürasyonlar, tasarım ve görev gereksinimlerine uygun olarak 

seçilmiştir. Ayrıca seçim kriterleri içerisinde üretilebilirlik, uygunluk ve maliyet durumları gözetilmiştir. 

2.4 Rakip Ürün Kıyaslaması 

Tasarım çalışması sürecinde, literatürde ağırlık ve performans parametrelerine bakılarak sunulan görev 

gereksinimlerine yakın helikopterler belirlenmiştir. Bu belirleme, tasarım çalışması kapsamında 

kullanılan istatistiksel yöntemlere ışık tutmuştur. 

Tasarım sonucunda elde edilen ağırlık, geometrik ölçü ve performans parametreleri; literatürde elde 

edilen helikopter özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırma rakip ürün analizi kapsamında 

avantaj ve dezavantajları belirlemektedir. Yapılan literatür araştırması elde edilen helikopterler ve 

tasarım çalışması sonucu elde edilen DEMİRKUŞ helikopteri özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Benzer Sınıf Helikopterler 
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DEMİRKUŞ ve rakip helikopterler incelendiğinde, aynı yolcu kapasitesinde DEMİRKUŞ 

helikopterinin ağırlık olarak avantajlı olduğu gözlemlenebilir. Performans parametreleri, rakip 

helikopterlere göre avantaj sağlamaktadır. Geometrik parametrelerin rakip helikopterlere göre büyük 

olması avantaj ve dezavantaj sağlamaktadır. Avantaj olarak yolcu konforunun artması, dezavantaj olarak 

helikopterin sürükleme kuvvetini artması gösterilebilir.  Ancak tasarım çalışması kapsamında bu avantaj 

ve dezavantaj dengeli bir şekilde ele alınarak optimum durum gözetilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca rakip ürün incelemesinde helikopterin daha yenilikçi teknoloji, düşük üretim maliyeti, titreşim, 

gürültü konularında avantajlı olduğu gözlemlenmiştir. 

2.5. Tasarım Özgünlüğü 

Tasarlanan DEMİRKUŞ helikopterinin tasarım süreçlerinde özgünlük en temel amaçlardan birisi 

olmuştur. Tasarım çalışması kapsamında belirlenen performans parametrelerinin, rakip ürünlerle 

kıyaslanarak özgün çalışma eldesi amaçlanmıştır. Ekibin merakı ve hayali tasarımın özgünlüğünün yapı 

taşıdır. Ortaya konulan hafif sınıf helikopter tasarım çalışmasında yenilikçi sistem politikası gözetilerek 

nitelikli helikopter sınıfında bir çalışma yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca tasarım çalışması havacılık 

sektörünün ihtiyaçları dahilinde yapılarak; kaza, hasar durum ve raporları gözetilerek yapılmıştır. Bu, 

helikopterin özgün tasarım olması adımında ve çözüm metodolojileri kapsamında önemli bir adımdır. 

Tasarım kapsamında kullanılan kontrol ve aviyonik sistemler, Aselsan ve Meteksan tarafından 

tasarlanan sistemlerdir. Bu helikopterin yerlilik oranını arttırmaktadır. 

Tasarım çalışması kapsamında IHST [27] tarafından 2016 yılında yayınlanan helikopter kaza istatistikleri 

incelenmiştir. Yapılan araştırmaya göre her yıl ortalama 100’ün üzerinde helikopter kazası meydana 

gelmektedir. Sistemde hata ve kaza ihtimalini en aza indirgemek için çözümler geliştirilmiştir. Bu 

kazaların bazı sebepleri ve çözüm önerileri Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3: Kaza Sebepleri ve Çözümleri 

3. Yapı ve Alt Sistemler

Helikopter; yapısı gereği ve operasyonlarını gerçekleştirmek üzere pek çok alt sistemden oluşmaktadır.

Bu alt sistemler helikoptere yapı kazandırmasının yanı sıra nitelikli helikopter sınıfında

değerlendirilmesini sağlamaktadır. Alt sistemler güç aktarma sistemi, kontrol-aviyonik sistemler, rotor

sistemi, itki sistemi, yapısal sistemler ve diğer alt sistemler olmak üzere başlıklar altında incelenmiştir.

Alt sistemlerin hacimleri ve konumları detaylı olarak açıklanmıştır.

3.1. Güç Aktarma Sistemi 

DEMİRKUŞ helikopterinin güç aktarma sistemi; şaft, dişli, yatak, kavrama, fren sistemi ve yağlama 

sistemlerinin bütününden oluşmaktadır. Tasarlanan helikopterde motor ve motora bağlı güç aktarma 

sistemi helikopterin üst kısmına konumlandırılmıştır. Motorla palalar arasındaki mesafeyi kısa tutularak 

güç aktarma sisteminin mümkün olduğu kadar hafif tasarlanabilmesi hedeflenmiştir. Helikopter tasarım 

sürecinde; motor ve pala sistemlerinin oluşturduğu titreşimlerden dolayı, güç aktarma elemanlarının 

burulma titreşimlerine olan etkileri incelenmiştir.  
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Ana rotor güç aktarma sistemi çeşitli dişli yapılarından oluşmaktadır. Ana rotor güç aktarım sistemi için 

ilk aşamada bir konik dişli redüksiyonu kullanılmıştır. İkinci aşama için ise hem konik dişliler hem de 

planet dişliler tercih edilmiştir. Planet dişlilerin ana avantajı; çoklu temas konumlarının, verimli ve 

daha kompakt bir hız düşüşüne yol açan büyük bir tork'u ayırmasıdır. Ayrıca, diğer dişli

konfigürasyonlarıyla kolayca elde edilemeyen yaklaşık 5:1'lik daha yüksek redüksiyon oranlarının 

kullanılmasını sağlar. Dişlilerin AISI 9310 yüksek mukavemetli dişli çeliğinden; dişli kutularının ise 

titreşimi sönümleme becerisinden dolayı magnezyumdan imal edilmesi planlanmıştır. 

Ana rotor mili, dinamik ve statik yükleri kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca ana rotor milinin, 

titanyum 6AI-4V malzemesinden üretilmesi planlanmıştır. Güç aktarma sistemi, motorun yaklaşık 435 

rpm olan hızını 23.162 rpm değerine düşürecektir.[4] Bu dönüş hızları havada asılı kalma durumu için 

verilmiştir.  

Kuyruk rotoru için geleneksel kuyruk rotoru yerine elektrikli bir kuyruk rotor konfigürasyonu tercih 

edilmiştir. Bu konfigürasyon dişli kutuları, tahrik milleri ve kuyruk rotor göbeği gibi geleneksel mekanik 

anti-tork bileşenlerinin tümünü ortadan kaldırmıştır ve yerine elektrikli motor ve fan koyulmuştur. 

Gücün çoğunluğu ana rotora aktarılacağı için de performans açısından verimlilik elde edilecektir. Ayrıca 

kuyrukla motor arasında şaft olmadığı için burulma kuvvetinin olumsuz etkilerinden kaçınılmıştır. 

Şekil 4: Dişli Kademe Oranları 

3.2. Kontrol ve Aviyonik Sistemler 

Kontrol ve aviyonik sistemlerin amacı, pilota helikopteri kontrol etme yeteneği sağlamak, tasarımı 

teknolojik anlamda en üst seviyeye getirmek, uçuş ve görev kabiliyetlerini geliştirmek için modern ve 

esnek bir sistem tasarlamaktır. Ekip üyeleri bu amacı, daha fazla kontrol yetkisi sağlayan ve pilot iş 

yükünü en aza indiren modern sensörler, uçuş ekranları ve kontrol mimarisini entegre ederek 

gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bunu yaparken maliyet, ağırlık, gerekli bakım maliyeti ve güvenilirlik 

parametreleri göz önünde bulundurularak hareket edilmiştir. Genel olarak kullanılması düşünülen 

sistemler aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 

3.2.1. MKB-331 Merkezi Kontrol Bilgisayarı 

DEMİRKUŞ helikopterinde kullanılan merkezi kontrol bilgisayarı, aviyonik 

sistemlerin tek merkezde yönetimini sağlayan bir görev bilgisayarıdır. Pilota görevi 

icrasında gelişmiş işlem kabiliyeti ile destek olarak pilotun iş yükünü azaltır. Aselsan 

tarafından tasarlanmıştır. [15] 

3.2.2. Yapısal Bütünlük ve Kullanım Takip Sistemi 

DEMİRKUŞ helikopterinde kullanılan yapısal bütünlük ve kullanım takip sistemi, 

helikopterin kritik bileşenlerinin performansı izleyen ve kontrol eden sensör tabanlı 

bir izleme sistemidir. Mekanik arızaları felaket arızalara dönüşmeden önceden tespit 

ederek kaza risklerini önler. Bilinçli bakım olanaklarına izin vererek kullanılan 

sistemlerin ömrünü uzatırken bakım maliyetlerini de düşürür. Aselsan tarafından 

tasarlanmıştır. [16] 
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3.2.3. Aviyonik Aktivasyon ve Gösterge Kontrol Paneli ADCP 

DEMİRKUŞ helikopterinde kullanılan aviyonik aktivasyon ve gösterge kontrol 

paneli, barometrik ayarlama, rota seçimi, radar yüksekliği ayarlama, sıfırlama, 

acil durum aktarıcı aktifleştirme, acil durum iletişim, acil durum ilklendirme 

işlevleri için Aselsan tarafından tasarlanmış bir aviyonik kontrol panelidir. [14]

3.2.4. ANS-600 Hava Ataletsel Navigasyon Sistemi 

DEMİRKUŞ helikopterinde kullanılan ANS-600 hava ataletsel navigasyon sistemi, 

gömülü özellikli küresel konumlama sistemi alıcısı olan navigasyon sınıfı fiberoptik 

dönüölçerli hava ataletsel navigasyon sistemidir. Üzerinde bulunduğu sisteme 

sürekli olarak doğrusal  ivme, doğrusal ve açısal hız, konum ve yönelim bilgilerini 

sağlamaktadır. Aselsan tarafından üretilmiştir. [13] 

3.2.5. VMFD-810 Video Çok İşlevli Gösterge 

VMFD-810 Çok işlevli merkezi kokpit ekran tasarımında aktif matris sıvı kristal 

ekran (AMLCD) teknolojisi kullanılmıştır. Sayısal video giriş görüntüleme, sayısal 

giriş / çıkış işleme, Görev bilgisayarı ile uyumlu, yüksek çözünürlük, kompakt 

tasarım, entegrasyon kolaylığı, konfigüre edilebilir bezel tuşları, yatay / dikey ekran 

seçimi, geniş aydınlatma aralığı, geniş görüş açısı gibi özelliklere sahiptir. Aselsan 

tarafından tasarlanmıştır. Sistem, tasarlanan DEMİRKUŞ helikopterinde kokpit ekranı olarak 

kullanılmıştır. [17] 

3.2.6. Radar Sistemleri 

Helikopterde tüm arazi ve navigasyon haritaları için bir hava radarı bulunur. Tasarlanan DEMİRKUŞ 

helikopterinde radar, helikopter gövdesi burun kısmına yerleştirilmiştir. 

3.2.7. DHS-300 Sayısal Dahili Haberleşme Sistemi 

 DHS-300 analog Dahili Haberleşme Sistemidir. Helikopter üzerinde yer alan 

telsizlerin, alıcıların ve sesli uyarı özelliğine sahip cihazların yönetimini, pilot ve 

yardımcı pilot ile haberleşme ara yüzünü sağlar. Gürültülü ortamlarda kullanıcıların 

sesli haberleşme ihtiyaçlarını sayısal olarak yüksek kalitede ve güvenilir şekilde 

karşılamaktadır. Tasarlanan DEMİRKUŞ helikopterinde haberleşme sistemi için 

kullanılmıştır. [18] 

3.2.8. Engel Tespit Sistemler 

Çarpışma önleyici sistem olarak Helikopter Engel Tespit Sistemi (HETS) 

kullanılmasına karar verilmiştir. Farklı bantlarda, yüksek verimli, yüksek ışın kaliteli, 

değişik güç aralıklarında çalışan Aktif HETS sistemi ile helikopterlerin kaza kırımında 

önemli bir yer tutan engelle çarpışma durumlarına yönelik ikazların pilotlara uygun 

zamanda verilmesini sağlayan bir sistemdir. Meteksan tarafından tasarlanmıştır. 

DEMİRKUŞ helikopterinde, bu sistem kaza ve hasar toleransını en aza indirgemek 

amacıyla kullanılmıştır. 

3.2.9. Yakıt Hidrolik Göstergesi 

DEMİRKUŞ helikopterinde kullanılan yakıt hidrolik göstergesi; tank yakıt miktarını, 

hidrolik basıncının ve yakıt denge durumunun pilota gösterimini sağlamaktadır. Görev 

bilgisayarına uygun, kolay entegre edilebilir gibi özelliklere sahiptir. [19] 
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3.2.10. Motor Göstergeleri 

Motor parametrelerinin gösterilmesi, kendine ait güç kaynağına sahip kompakt 

tasarım, görev bilgisayarı uygulamalarına uygun, kolay entegre edilebilir gibi 

özellikler sahiptir. DEMİRKUŞ helikopterinde kullanılan motor göstergeleri Aselsan 

tarafından tasarlanmıştır. [20] 

3.2.11. Otopilot Kontrol Paneli 

DEMİRKUŞ helikopterinde kullanılan Otopilot Kontrol Paneli, otopilot sisteminin 

üst fonksiyonları için operatör ara yüzü sağlamaktadır. Üst fonksiyon geniş kümesi 

dışında aynı zamanda baş açısı ve yükseklik ön ayarlaması kabiliyetlerini de 

sağlamaktadır. Operatör ara yüzü tasarımı "MIL-HDBK-1472F Human Factor 

Engineering" standardı referans alınarak Aselsan tarafından tasarlanmıştır. [21] 

3.2.12. Kokpit ve Uçuşa Yardımcı Göstergeler 

Helikopter uçuş ve operasyon adımlarında pilotun kokpit içerisinde pek çok parametreyi (yön, basınç 

sıcaklık vs.) okuması gerekmektedir. Bu yüzden kokpit içerisinde konumlandırılan göstergeler 

yardımıyla pilot bu parametreleri gözlemleyebilir. Bu yüzden tasarlanan DEMİRKUŞ helikopterinde 

uçuşa yardımcı göstergeler kokpit içerisinde kullanılarak uçuş operasyonlarının güvenliği arttırılmıştır. 

Kokpit konfigürasyonunda bulan göstergeler: Ses kontrol paneli, NAV/COMM, JAR-27 standartlarınca 

belirtilen aviyonikler (manyetik pusula, altimetre, hava hızı göstergesi), suni ufuk göstergesi, yakıt 

göstergesi, yakıt basınç göstergesi, transmisyon yağ sıcaklık ve basınç göstergesi, motor yağ sıcaklık ve 

basınç göstergesi, türbin gaz sıcaklık göstergesi, gaz üreteci takometre, rotor/türbin takometre, 

torkmetre, dış ortam sıcaklık göstergesi, ampermetre/voltmetre, kulaklık bağlantılı 3’lü(pilot, yardımcı 

pilot ve mürettebat) interkom, fan destekli havalandırma, ısıtıcı/sis önleyici, tavan ışık. 

3.2.13. Aviyonik Sistem Mimarisi 

Helikopter tasarım mimarisinde pilota uçuş bilgileri ana uçuş ekranından sağlanmaktadır. Ayrıca 

helikopter sistemlerine ait verileri göstermek için kokpitte ilgili parametreler için ayrık göstergeler yer 

almaktadır. Tüm göstergeler ilgili sensörlerden direk bağlantı ile veri almaktadır. Haberleşme ve 

navigasyon radyoları kontrolü seçmek üzere kokpitte bir adet kontrol birimi üzerinden yapılmaktadır. 

Ayrıca kokpitte acil durumlarda kullanılmak üzere, uçağın ana sistemlerinden tamamen bağımsız 

sensörlerden veri alan ve gösteren yedek uçuş göstergesi bulunmaktadır. Helikopterin ilerideki 

versiyonları için tanımlanacak müşteri gereksinimlerine uygun olarak modifiye edilebilmesi amacıyla 

helikopter aviyonik mimarisi, Şekil 5’te yer aldığı üzere oluşturulmuştur. 

Şekil 5: Aviyonik Sistem Mimarisi 
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3.2.14. Uçuş Kontrol Sistemi 

Uçuş kontrol sistemleri pilotun helikopter rotorunun kontrolünü sağladığı sistemlerdir. Kolektif, 

döngüsel ve karşıt tork olarak üç farklı kontrol girdisine sahiptir. Kolektif kontrol pilot koltuğunun sol 

tarafında yer alacaktır. Döngüsel kontrol kolu ise pilot koltuğunun ön kısmının altından yükselecektir.  

Tablo 4: Helikopter kontrol ve etkileri 

Şekil 6: Kontrol Elemanları 

3.3. Rotor Sistemi 

Helikopterin rotor sistemleri bu başlık altında incelenmiştir. Bu alt sistemler helikopter kalkış, havada 

kalış, uçuş ve iniş operasyonlarının tümünde kullanılan bir alt sistemdir ve helikopterin uçuşu için 

yüksek derecede önem arz eden bir sistemdir. Rotor alt sistemleri; ana rotor ve kuyruk rotor sistemi ve 

yakıt sistemi başlıkları altında incelenmiştir. 

3.3.1. Ana Rotor Sistemi 

Ana rotor sistemi, mükemmel lift/drag oranı ve yüksek kaldırma kuvveti sağlayan SC-1095 kanat 

profiline sahip 3 palalı tam mafsallı rotordan oluşur. Tam mafsallı rotor sisteminde, palaların 3 eksende 

de hareket yapmasına imkân veren menteşe ve yataklar mevcuttur. Her bir rotor kanadı, kanadın 

diğerlerinden bağımsız olarak hareket etmesini sağlayan bir dizi menteşe aracılığıyla rotor göbeğine 

bağlanır. Palalar boylamasına eksen etrafında pitch hareketi, dönme düzlemi içerisinde ileri-geri 

hareketi ve dönme düzlemine dik aşağı-yukarı çırpınma hareketi yapar. Dolayısıyla, hava aracı yüksek 

manevra kabiliyetine ve iyi bir kontrol cevabına sahip olur. Güvenilir bir sistemdir. Şaft, gövdenin üst 

kısmında ağırlık merkezi ile dikey eksende aynı hizada olacak şekilde konumlandırılmıştır. 

Şekil 7: Tam Mafsallı Rotor Sistemi 
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3.3.1.1 Pala Yapısı 

Helikopter palaları; iniş, kalkış ve tüm uçuş adımlarında helikopter performansını etkileyen helikopterin 

bileşenlerinden birisidir. Tasarımı yapılan helikopter palasında; yüksek performans, verim, dayanım ve 

düşük akustik gözetilerek tasarım metodolojisi uygulanmıştır. 

Pala tasarım çalışması kapsamında SC-1095 kanat profili kullanılarak, temel bir pala geometrisi 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu pala geometrisi, tasarım ve görev gereksinimlerine bağlı sınır şartları 

dahilinde aerodinamik olarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda pala boyunca oluşan basınç yükleri 

bulunmuş ve buradan elde edilen veriler yapısal inceleme içeriğinde kullanılmıştır.  

Yapısal inceleme ile birlikte basınç yükleri ve sınır şartlarına bağlı olarak, deformasyon ve eş değer von 

mises gerilmeleri belirlenmiştir. Bu gerilme değerleri kullanılarak, ön gerilmeli modal analiz çalışması 

yapılmıştır. Modal analiz çalışması 6 modda incelenerek frekans değerleri bulunmuştur. Pala tasarım 

süreçleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği, mukavemet, titreşim konularının bütününden oluşarak 

bunların temeline dayanmaktadır. 

Helikopter sistemlerinde ağırlık önemli bir kavram olduğu için, malzeme seçim kriterleri hafiflik ve 

dayanım gibi parametrelerden oluşmaktadır. Pala tasarımında alüminyum, kompozit ve titanyum gibi 

malzemeler kullanılmıştır. Pala yüzeyi karbon fiber kompozit olarak belirlenmiştir. Pala hücum 

kenarında oluşabilecek çarpmalara (kuş, taş vs.) karşı hasar toleransını en aza indirgemek için titanyum 

malzeme kullanılmıştır. Pala yüzeyinde bakır kaplama kullanılarak yıldırım çarpmasının engellenmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan yapısal incelemeler kapsamında, kompozit malzemeler ortografik 

malzeme olduğundan yönlerine bağlı özellikleri de incelemelere dahil edilerek seçim kriterleri 

genişletilmiştir. 

Şekil 8: Pala Yapısı 

3.3.1.2. Rotor Titreşim Sönümleme Sistemi 

Titreşim, helikopter sistemlerinin en çok maruz kaldığı yapısal durumlardan bir tanesidir. Titreşim 

kontrolü eğer sağlanmazsa helikopter kalkış durumundan itibaren ciddi titreşim yüküne maruz kalacak 

ve hasara uğrayacaktır. Yer rezonansı durumu ise dinamik kararsızlık durumu olduğundan dolayı 

helikopter sisteminde titreşim ve yer rezonans kontrolü için çeşitli sönümleyiciler kullanılması 

planlanmaktadır. Bu sönümleyicilere örneklerden birisi lead-lag sönümleme sistemidir. 

Tasarlanan helikopter sisteminin, yenilikçi teknolojiye sahip olması açısından titreşim sönümleme 

sistemi ağırlıklı olarak aktif sistemleri içermektedir. Aktüatörler ile birlikte titreşim sönümlenmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca pala tasarım metodolojisinde titreşim değerlerine bağlı yapılan optimizasyonlar 

ile birlikte titreşim frekansının azaltılması amaçlanmıştır.  
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3.3.2. Kuyruk Rotor Sistemi 

Yere yakın uçuşlarda emniyet sağlaması, düz uçuşlarda daha az güç ihtiyacı gerektirmesi ve hava 

aracına yüksek manevra kabiliyeti sağlamasından dolayı helikopter için fan tipi anti-tork sistemi 

tasarlanmıştır. Fan tipi tasarımının ana bileşenleri şunlardır: kanal (giriş ağzı, göbek, stator ve difüzör) 

fan, yatay ve dikey kuyruktur.  

Helikopterde Bell Reveals 429’daki gibi elektrikli motor tercih edilmiştir. Bu sayede kuyruk rotoru 

tahrik mili ve dişlileri kullanılmayarak ağırlık tasarrufu sağlanacaktır. Bu sistemin seçilmesindeki en 

temel sebepler daha az maliyetli, şaftlı kuyruk rotorundan daha hızlı ve daha az mekanik parçaya sahip 

olması ve sistemin önemli ölçüde daha sessiz çalışıyor olmasıdır.   

Bu sistemin avantajları olarak karbon emisyonunu azaltması, yakıt tüketiminin daha az olması ve daha 

az sayıda mekanik parça sayesinde hava aracının bakım ihtiyacını azaltması örnek verilebilir. Ayrıca 

helikopterde en çok yer kazası, ana rotora göre çok daha hızlı dönen kuyruk rotorundan 

kaynaklanmaktadır. Kontrol edilebilirliği daha fazla olan bu konfigürasyon sayesinde kaza 

olasılıklarının azaltılması hedeflenmiştir.  

Motor için fırçasız DC motor kullanılmıştır. Fırçasız DC motorlar doğru akımla çalışır. Dönüştürücü 

sayesinde, alternatif akımı, kuyruk rotorunun elektrik motoruna sağlanan doğru akıma dönüştürür. 

Genel havacılık kuralları için bir elektrik motoru için makul bir güç-ağırlık oranı değeri 6-8 kW/kg 

arasındadır. [11] 

3.3.2.1 Lityum İyon Batarya 

Elektrik motorlarına gereken tahrik gücü bataryalar tarafından sağlanmaktadır. Bu sebeple Lityum-İyon 

bataryalar, diğer bataryalar ile karşılaştırıldığında yüksek enerji yoğunluğu ve yüksek enerji verimliliği 

sergilediği için tercih edilmiştir. [45] 

Şekil 9: Elektrik Motor Konfigürasyonu 

3.4. İtki Sistemi 

İtki sistemi, helikopterin tüm uçuş adımlarında kullanılan ve araç için gerekli gücün sağlanmasında 

kullanılan sistemdir.  Bu adımda helikopterin motor seçimi, motor sisteminde bulunan hava alığı, egzoz 

tasarımları ve seçim kriterleri belirlenmiştir. 

3.4.1. Motor Seçimi 

Motor seçimi için, helikopter tasarım süreçlerinde gereken güç değerlerinin bulunması gerekmektedir. 

Motor seçiminden önce yapılan güç hesaplamaları sonucunda, helikopterin 4000 ft operasyon irtifası 

için gerekli olan güç miktarının 317 hp ve deniz seviyesindeki operasyonu için gerekli güç miktarının 

326 hp olduğu belirlenmiştir. 
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Bu güç hesaplamalarına bağlı olarak benzer güç değerlerindeki turboşaft helikopter motorları 

belirlenmiştir. Oluşturulan karar matrisi ile birlikte avantaj ve dezavantaj gözetilerek motor seçimi 

yapılmıştır. Bu karar matrisinde; model, güç değeri, ağırlık ve özgül yakıt tüketimi göz önünde 

bulundurulmuştur. Yapılan seçim sonucunda en uygun motorun Rolls-Royce C20J olduğuna karar 

verilmiştir. Seçilen bu motorun ağırlığı 161 lb, kalkış güç değerinin 420 hp ve özgül yakıt tüketimi ise 

0.65 tir. Bu motorun benzer güçlerdeki emsallerine göre hem motor ağırlığının hem de özgül yakıt 

değerinin gayet optimum seviyede olması, helikopteri ağırlık açısından gayet avantajlı bir konuma 

getirmektedir. 

Şekil 10: C20-J Turboşaft Motor 

3.4.2. Hava Alığı ve Egzoz 

Hava alığı, her irtifa ve sıcaklık koşulunda motora düşük bir basınç kaybıyla yeterli debide ve düzenli 

bir hava akışı sağlamaya yarar. Bu yapı motorun gereksinim duyduğu havanın yanında motor bölgesinde 

hava sirkülasyonunu sağlar. Helikopterin kritik parçalarından biridir.  

Helikopterde toplamda 2 adet hava alığı mevcuttur. Hava alığı eliptik olarak tasarlanmıştır. Bunun en 

büyük sebebi de havayı motora alırken daha yumuşak geçişle havayı motorun içerisine alır. Hava alığı, 

gövde boyunca meydana gelen doğal akış çizgileriyle çakışacak şekilde yerleştirilmiştir. Aynı zamanda 

helikopterin üst kısımlarına yerleştirilmesiyle birlikte dışarıdan gelebilecek yabancı cisimlerin içerisine 

girmesini önleyecektir.  

Egzozlar ise, motorlardan çıkan akışı helikopterin uzunlamasına olan eksenine 30° açı olacak şekilde 

yerleştirilmiştir, böylece sıcak gazlar kompozit kuyruğu veya ana rotor palalarını etkilemez.  

Aynı zamanda rotorun meydana getirdiği aşağı yönlü akıştan (downwash) etkilenmemesi için merkez 

ekseni etrafında 15° döndürülmüş ve havayı biraz daha yukarı doğru yönlendirilmesi sağlanmıştır. 

Egzoz sistemine, dışarıdan gelebilecek parçacıkların motora girmesini ve motorlara zarar vermesini 

önlemek için kum filtreleri takılmıştır. Egzozu tahliye edici yapı helikopterde Şekil 11’de görüleceği 

üzere 2 adet kullanılmıştır. [40] 

Şekil 11: Hava Alığı ve Egzoz 
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3.5. Yapısal Sistemler 

3.5.1. İskelet Yapı 

Tasarlanan DEMIRKUŞ helikopteri; yüksek manevra ve operasyon kabiliyetine izin vermek için yapısal 

olarak sağlam ve geniş şekilde tasarlanmıştır. Yapı, yarı monokok olarak; ana bölme, kiriş, destek 

elemanlarından oluşmaktadır. Tasarlanan yapı, gövde ve kuyruk yapılarını içermektedir. Şekil 14’te 

gövde yapısı gösterilmektedir.  

3.5.1.1. Yük Yolları 

DEMİRKUŞ helikopterinde uçuş operasyonu esnasında motordan gelen yüklerinin ve iniş 

operasyonlarında yerden gelecek tepki kuvvetlerinin gövdeye aktarılarak yapının korunması 

amaçlanmalıdır. Gövde tasarımında, yarı monokok yapı içerisinde yük yolları tanımlanarak sistem 

dayanımı arttırılmıştır. Ayrıca kuyruk tarafında meydana gelebilecek rüzgâr, basınç gibi yükler yük 

yolları vasıtasıyla gövde üzerinde karşılanması hedeflenmiştir. Şekil 12’de yük yolları gösterilmiştir. 

Şekil 12: Yük Yolları 

3.5.1.2. Gövde İskelet Yapısı 

DEMİRKUŞ gövdesi uçuş ve operasyonlar için gerekli aletler, kokpit, yolcu, motor gibi elemanları 

üzerinde bulunduran helikopterin ana yapısından birisidir. Gövde yapısı pilot ve yolcuların bulunduğu 

bölümler için geniş tutularak konfor gözetimi sağlanmıştır. Ayrıca yapı, gövde üzerine gelebilecek 

titreşim yüklerini en aza indirgeyebilmek için tasarlanmıştır. Tasarım kapsamında yarı monokok yapı 

tasarımı dayanımı arttırmış ve karşılanan eğilme, çekme ve basma gibi yük kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra gövde yapısı FAA sertifikasyonu kapsamında 60 derecelik dönüş 

operasyonlarında 2g yüke dayanım gösterebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yük faktörü grafiği Şekil 13’te 

gösterilmiştir. 

Şekil 13: Dönüş Operasyonu İçin Yük Faktörü 
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3.5.1.3. Kuyruk Yapısı 

Kuyruk yapısı, fan tipine sahip olduğu için kuyruk tasarımı yapılırken dairesel kafes sistemi 

oluşturulmuştur. Ayrıca kuyruk ve gövde bağlantısını sağlayan kuyruk çubuğunun iletimden 

kaynaklanabilecek tüm hataları en aza indirgemek amacıyla kafes kiriş sistemi şeklinde tasarlanmıştır. 

Kuyruk yapısında 3 ana bölme yapısından oluşan kuyruk çubuğu dayanımı arttırmak için gövde ana yük 

taşıma elemanına bağlı uzunlamasına kirişlerden oluşmaktadır. Bu yapı helikopterin hafif ve dayanımlı 

olması konusunda etkili bir araçtır.  

3.5.1.4. Gövde Motor Bağlantı Yapısı 

Motor sistemini helikopter gövdesine montajlayabilmek için gövdenin üst yapısında ince kirişler ile 

kafes yapısı oluşturulmuştur. Bu yapı motor sistemini barındırarak motordan gelen yüklerin iletilmesi 

konusunda önem taşımaktadır. 

Şekil 14: Gövde İskelet Yapısı 

3.5.2 İniş takımı 

İniş takımı, helikopterin iniş ve kalkış operasyonlarında kullanılan elemandır. İniş takımı konfigürasyon 

seçimi yapılırken tekerlekli ve kızak tipi konfigürasyonları barındıran karar matrisi oluşturularak seçim 

yapılmıştır. Helikopterin boyutları ve yapısı göz önünde bulundurulduğunda kızak tipi iniş takımının en 

verimli sonuçlar verdiği görülmüştür. Kızak tipi iniş takımının avantajları mekanik olarak tasarımı 

basittir, daha hafiftir, daha az bakım gerektirir ve daha az maliyetlidir. İşlevsellik kavramı da göz önünde 

bulundurularak güvenlik ve yapısal taleplere uyum sağlayacak bir iniş takımı tasarımı yapılmıştır. 

Tipik kızaklı iniş takımı, 2 adet yan boru ve iki kızak borusundan oluşur. Kızak iniş takımı, ön, arka ve 

yan boru profillerini “T” tipi boru braketlerin cıvatalarla birbirilerine bağlanmasından meydana 

gelmektedir. Yük taşıyan boruların hasar görmesini önlemek için kızak borularının altında 

değiştirilebilir aşınma plakaları bulunur.  

Şekil 15: İniş Takımı 
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Helikopterin ağırlık merkezine göre yer temas noktalarının konumu 2 denge açısı olan pitch ve roll 

açıları göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Helikopterin iyi yanal kararlılığını sağlamak için, roll 

açısı 60 derecenin altında ve pitch açısı 30 derecenin altında olmalıdır. [44] 

Şekil 16: İniş Takımı Kararlılık Açıları 

3.5.2.1 İniş Takımı Sönümleme Sistemi 

Yer rezonansı tehlikesinin görülmemesi için, iniş sisteminin yeterli derecede sönüm sağlayan 

sönümleyici elemanlara sahip olması gereklidir. Sönüm elemanları gövde-iniş sistemi arasında 

bulunmalıdır ve olası bir yer rezonansı durumunda sistemin kararlı olmasını sağlamalıdır. Kararlılığın 

sağlanabilmesi için iniş takımına birtakım sönümleyiciler yerleştirilmiştir.  

Sönümleyicili kızakta, 4 adet elastomer izolatör ve 4 adet hidrolik sönümleyici silindirler 

bulunmaktadır. Kullanılan sönümleyici elemanlar hem gövde frekanslarını düşürmekte hem de gerekli 

olan gövde sönümlerini sağlayabilmektedir. Elastomer izolatörlerin, kızağa bağlanabilmesi için ek ara 

parçalar tasarlanmıştır. Böylece kızağın bütünlüğü bozulmadan, izolatörlerin sisteme eklenmesi 

mümkün olmuştur. Ayrıca gövde ile kızak arasına sönümlemeyi daha da artırmak için hidrolik 

damperler kullanılmıştır. Hidrolik damperler kızak-gövde arasına; gövdenin yanlarına ve kızağa 

konulacak bir takım tutucu aparatlarla bağlanmaktadır. 

Şekil 17: İniş Takımı Sönümleme Sistemi 

3.5.3. Bağlantı Elemanları 

Bağlantı elemanları, helikopter tasarım süreçlerinde göz ardı edilen konulardan birisidir. Ancak tasarım 

yapılırken kullanılacak bağlantı elemanlarının ağırlığı, yapıya sağladığı montaj ve mukavemet 

durumları göz önünde bulundurulduğunda helikopter tasarım süreçlerinde bağlantı sistemlerinin 

metodolojiye eklenerek incelenmesi gerekmektedir. 

Tablo 5, geleneksel perçinli gövde paneli ile lazer ışın kaynağı ile bağlanmış gövde paneli arasındaki 

farkı göstermektedir. Bu karşılaştırma sonuncunda ağırlık ve parça sayısının az olması gibi 

avantajlarından dolayı helikopter parçalarının birleştirilmesi için bağlantı yöntemi olarak lazer ışın 

kaynağının kullanılmasına karar verilmiştir.  
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Tablo 5: Bağlantı Elemanı Özellikleri [39] 

Ayrıca helikopter üretim süreci parça üretiminden montaj sonrası bütüne gidildiği için, pek çok bağlantı 

elemanı kullanılması söz konusudur. Bağlantı elemanları arasında; perçin, cıvata, kaynak gibi bağlantı 

sistemleri kullanılması öngörülmektedir. Bu bağlantı elemanları helikopter sisteminde gereken 

noktalarda kullanılacak olup, dayanımlı ve az sayıda olacak şekilde tasarlanması hedeflenmiştir. 

3.6. Diğer Sistemler 

Bu adımda helikopterin diğer alt sistemleri gösterilmiştir. Bu adım hidrolik sistemi, elektrik sistemi, 

yağlama sistemi, yıldırım önleme ve buzlanma önleyici sistem başlıklarını içermektedir. 

3.6.1. Hidrolik Sistem 

Helikopterde kontrolü zor kuvvetlerinin üstesinden gelmek için hidrolik aktüatörler kullanılmıştır. Tipik 

bir hidrolik sistem, servo olarak da adlandırılan aktüatörlerden, genellikle ana rotor şanzımanı tarafından 

çalıştırılan bir pompadan ve hidrolik sıvıyı depolamak için bir rezervuardan oluşur. Sistemi izlemek için 

kokpitte bir basınç göstergesi vardır. Kabinin altına yerleştirilmiş olan mikser mekanizması cyclic ve 

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

pilotun uyguladığı kontrol kuvvetleri arttırarak yalpa mekanizması (çemberi) üzerinden pala köküne 

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

momentleri hücum açısı değişikliğine neden olur. Bu güçlendirilmiş uçuş kontrolleri, pilotun iş yükünü 

azaltır. Hidrolik sistem arızası durumunda, pilot hala helikopteri kontrol edebilir. 

Şekil 18: Hidrolik Sistemi [50] 

3.6.2. Yakıt Sistemi 

Yakıt sistemleri; yakıt tankı, yakıt pompası, yakıt boruları, yakıt filtresi, yakıt göstergeleri ve motora 

bağlanan bir yapıdan oluşur. Görevin yakıt ihtiyacı, 15 dakikalık rezerv dahil olmak üzere yaklaşık 330 

lb 'dır. Helikopterde merkezi yakıt kontrol sistemi kullanılarak motorun güç üretmesi için gerekli olan 

yakıt miktarı sağlanmış olur. Yakıt tankı ağırlık merkezine yakın olacak şekilde kabin döşemesi altında, 

köpük yapılarla destekli karbon kompozit bölme içerisine yerleştirilmiştir. Dengeyi daha iyi sağlamak 

için 2 adet tankta depo edilecektir. Böylece yakıtın kullanılması ile ağırlık merkezinin değişiminin uçuş 

performansına etkisi minimize edilecektir.  
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Yakıt tankları kendinden sızdırmazlık (self-sealing tank) karakteristiğe sahiptir. Bu tanklar kauçuk ve 

takviye kumaş katmanlarından oluşur. Yakıtla doğrudan temas halinde olan iç tabaka yakıt ile tepki 

vermeyecek şekilde vulkanize edilir.[24] Dış tabaka ise yakıtla temas ettiğinde yakıtı emebilen, şişebilen 

ve genişleyebilen işlenmemiş doğal kauçuktur. Yakıt deposu delindiğinde, yakıt katmanlara sızarak 

işlenmemiş katmanın şişmesine ve böylece deliği kapatarak yakıtın sızıntı yapmasını engeller. [23] Yakıt 

tankının içi bölmelere ayrılarak uçuş esnasında çalkalanma engellenmiş olur. 

Şekil 19: DEMİRKUŞ Yakıt Deposu Konumu & Yakıt Sistemi [50] 

3.6.3. Elektrik Sistemi 

Elektrik sistemi, helikopter sistemlerinin çalıştırılması ve kontrolü için ihtiyaç duyulan elektrik 

enerjisinin üretimini ve dağıtımını gerçekleştirir. Helikopterin sistemleri 28VDC elektrik ile çalışır. 

Helikopterin güç ihtiyacı harici güç, batarya gücü ve jeneratör gücü olmak üzere 3 kaynaktan 

sağlanacaktır. Helikopter yerde iken bu enerji ihtiyacı harici güç kaynağı tarafından sağlanmaktadır. 

Harici güç uygulandığında güç, ana dağıtım ünitesi, acil durum dağıtım ünitesi ve jeneratör dağıtım 

ünitesine verilecektir.  

Batarya gücü; bataryayı ilk çalıştırma için gereken gücü sağlar. Aynı zamanda uçuş sırasında acil durum 

dağıtım ünitesi ve ana dağıtım ünitesine yedek güç sağlar. Batarya uçuş esnasında jeneratör tarafından 

şarj edilmektedir, aynı zamanda harici güç yoluyla şarj edilir. Jeneratör gücü; jeneratör ünitesi yerleşik 

gücü üretir. Bu ünite helikopterin ana elektrik gücü kaynağıdır ve 150A/30VDC güç üretmektedir. Bu 

ünite üzerinde bulunan Jeneratör Kontrol Ünitesi (JKÜ) tarafından kontrol edilmektedir. Jeneratör 

tarafından üretilen güç, ana dağıtım üniteleri ile JKÜ, transmisyon ateşleme, motor ateşleme, yakıt 

kapatma valfı, pitot tüp rezistans, motor durum göstergeleri, gösterge aydınlatma vb. elektrik 

dağıtılacaktır.  

3.6.4. Yağlama Sistemi 

Yağlama sistemi motorun hareketli parçalarının yağlanmasını ve soğutulmasını sağlayan sistemlerdir. 

Yağ pompası, yağ filtresi, yağlama hatları, yağ soğutucusu, yağ deposu, karter vb. ekipmanlardan oluşur. 

Yağ, hareketli parçaların (krank mili, bağlantı çubukları vb.) sürtünmesini önleyerek parçaların ömrünü 

uzatır. Helikopterlerde kullanılan yağlama sistemi, birbiri üzerinde kayan elemanların sürtünmesini 

azaltmak (dişliler, yataklar) ve güç iletim sistemini soğutmak için kullanılır. 

3.6.5. Yıldırım Önleme Sistemi 

Yıldırım, bir hava aracının güvenli çalışması için en önemli tehditlerden biridir. Helikopter, ana rotor 

kanatlarına ve kuyruk rotor kanatlarına yıldırım çarpması yaşayabilir ve bu da rotorlu aracı ve 

bileşenlerini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu sebeple tasarladığımız helikopter sisteminde yıldırım 

önleyici sistem bulunması istenmektedir. Yıldırım önlemek için pala üzerine bakır kaplama dahil 

edilerek sistemin yıldırımdan etkilenmesi azaltılmak istenmiştir. 
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3.6.6. Buzlanmayı Önleyici Sistem 

Buzlanma yerde olabileceği gibi havada olma ihtimali de vardır. Helikopterlerde buzlanmayı 

önleyebilmek için havacılık sektöründe genel olarak De-Icing ve Anti-Icing yöntemi olmak üzere iki 

metot kullanılır. Helikopter havadayken motor kompresöründen alınan sıcak hava ile birtakım borular 

vasıtası ile helikopterin çeşitli yerleri ısıtılır. Bu şekilde soğumuş su damlaları buharlaşarak buzlanma 

engellenir. Bu gibi görevlerinden dolayı Anti-Icing yöntemi tasarımda kullanılacaktır. Ayrıca elektrikli 

ısıtıcılarda buzlanmayı önlemek için önemli araçlardır. Çok soğuk ve karlı bir günde pilotun görüş 

aralığını her daim optimum seviyede tutabilmek için helikopterde ısıtmalı cam kullanılmıştır. 

3.7. Alt Sistemlerin Hacimleri ve Konumları 

Boş durum ile tam yüklü durum arasındaki CG hareketini en aza indirmek için yolcuların, ekipmanın, 

yakıt depolarının, motorun ve rotorların konumlandırılmasına büyük önem verildi. Alt sistemler 

tasarlanırken hacimlerinin olabildiğince küçük olup helikopter hacmini etkilememesi düşünülmüş ve 

güvenilir, üretilebilir ve yenilikçi olması hedeflenmiştir. Tasarımı yapılan alt sistemler CAD 

programında çizilip hacim değerleri tahsis edilmiştir. Hazır olarak alınıp kullanılacak alt sistemler için 

ise teknik özellik sayfasından hacim değerleri tahsis edilmiştir.  

Helikopterin güvenli ve dengeli bir şekilde uçmasını sağlamak için, ağırlık merkezi belirlenen belirli 

sınırlar içinde olmalıdır. Bu sınır 30-35 cm’lik bir uzaklıktır. Bu nedenle, Helikopterde kullanılan alt 

sistemlerin ağırlık merkezine göre konumlandırılmıştır. Konumlandırma yapılırken alt sistemin 

büyüklüğü ve görevi göz önünde bulundurulmuş ve birbirlerinin çalışma performanslarını 

etkilememeleri için aralarında gerekli boşluk bırakılmıştır.  

İlk olarak, yolcular bırakıldıktan sonra helikopterin ağırlık merkezinde bir değişim olmaması için yolcu 

koltukları ağırlık merkezini değiştirmeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Ana rotor ise dikey eksende 

ağırlık merkezi ile aynı hizaya konmuştur. Böylelikle helikopteri kararsız duruma sokacak herhangi bir 

moment oluşması engellenmiştir. Kuyruk rotor sistemi kuyruğa konumlandırılmış ve güç aktarma 

sistemi de diğer alt sistemlere zarar vermeyecek şekilde ana rotor alt tarafına yerleştirilmiştir.  Aynı 

şekilde iniş takımı da ağırlık merkezi ile aynı hizaya gelecek şekilde helikopter gövdesinin altına monte 

edilmiştir. Yakıt tanklarının uçuş sırasında boylamasına CG hareketini en aza indirmek için toplam 

helikopter CG'sine yakın tutulmuştur.  

Alt sistemler helikoptere yanal eksende simetrik olacak şekilde yüklenerek kararlı bir yapı 

oluşturulmuştur. İskelet yapı CG’si ile helikopter CG’sinin çakışmasına da özen gösterilmiştir. Ağırlık 

bileşenlerinin CG konumları Tablo 6'da gösterilmektedir. Uzunlamasına ve dikey eksende helikopterin 

ana rotor bağlanma noktası referans alınarak orijin noktası kabul ediliştir. Dikey eksende zemine doğru, 

uzunlama ekseninde helikopterin burnuna doğru olan eksenler artı olarak kabul edilmiştir. 

Tablo 6: Alt Sistem Kütle, Hacim ve Konumları 
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Şekil 20: Alt Sistem Yerleşimi 

3.7.1. Kargo bölümü 

Kargo bölmesi olarak yolcu kabinin arkasında bulunan bölge kullanılacaktır. Yakıt depolarının kabin 

altına konumlandırılmasıyla beraber kargo bölmesi olarak yolcu kabinin arkasında bulunan bölgenin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Ek olarak yolcular bagajlarını koltuklarının arkasına koyabilecekleri 

alanlar bırakılmıştır. CAD ortamında kargo bölümünün hacim değeri 0.45 m3 olarak elde edilmiştir. 

3.8. Kokpit ve Yolcu Yerleşimi 

Kokpit tasarımı yapılırken 90 kg ağırlığındaki birinin antropometrik verilerine dikkat edilerek tasarım 

gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda ergonomik koşullarda göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan kokpit 

tasarımına aşağıdaki Şekil 21’de olduğu gibi ekran yerleştirilirken pilotun rahatlıkla ulaşabileceği 

yerlere en uygun göstergeler yerleştirilmiştir. 

Helikopterin aerodinamik uçuş hareketleri uçuş kontrol alt sistemleri tarafından sağlanır. Genellikle 

helikopterlerde, döngüsel (cyclic), kolektif (collective) ve anti tork pedalları kullanılır. Yapılan 

tasarımda da kokpit kısmında yukarıda bahsedilen uçuş kontrol alt sistemleri kullanılmıştır. 

Şekil 21: Kokpit Göstergeleri 
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Bunlardan döngüsel kontrolde ana rotor palaları birbirinden bağımsız 

olarak hareket eder aynı zamanda palalarının eğim açısı değişimleri 

birbirinden bağımsızdır. Helikopterin ileri geri ve yanal hareketini 

sağlayan sistemdir. Kolektif kontrol ise ana rotor palalarının eğim 

açılarının kontrolünü sağlar. Döngüsel kontrolden farkı ise bütün 

palalar bir arada hareket eder ve eğim açıları eşit olarak değişir. 

Bunun sonucunda rotordan üretilen toplam taşımayı arttırır veya 

azaltır. [22] Helikopter tarafından gerçekleştirilen tırmanma, alçalma 

ve düz uçuşa göre sistem kontrol edilir. Anti tork pedalları ise kuyruk 

rotorunun eğimini değiştirerek kuyruk rotorunun itme gücünü arttırıp 

azaltmaya ve helikopterin yaw ekseninde kontrolünü sağlar. 

Yapılan tasarımda döngüsel, kolektif ve anti tork pedalları Şekil 22’deki gibi kokpite yerleştirilmiştir. 

Helikopterlerde rotorlardan dolayı gövdede titreşim meydana gelir. Titreşimi izole etmek için aktüatör 

kullanılarak dinamik kuvvet oluşturulur. Genelde bir aktif takoz sistemi; bir pasif takoz (kauçuk veya 

hidrolik), titreşim sensörü, elektronik kontrol ünitesi ve aktüatörden oluşur. Aktüatör, gelen titreşime 

göre ters fazda bir dinamik kuvvet oluşturarak titreşimi olabildiğince minimum seviyede tutmaya 

yarar.[30] Yapılan tasarımda pilot ve yolcu koltuklarına aktüatör yerleştirilmiştir. Bunun sonucunda uçuş 

sırasında pilot ve mürettebatın olumsuz koşullardan etkilenmesinin önüne geçilmiştir.  

Benzer şekilde yolcu yerleşimi yapılırken yolcuların antropometrik verilerine ve ergonomik koşullara 

önem verilmiştir. Kokpit kısmında 1 adet pilot koltuğu kabin kısmında ise karşılıklı bir şekilde toplamda 

4 adet koltuk mevcuttur. Aynı zamanda yolcular helikoptere bineceği vakit adımlı olan sabit kızaktan 

destek alarak rahat bir şekilde helikoptere girerler. Ayrıca yolcuların kullandığı basamak iniş takımına 

yer rezonansı için avantaj sağlamaktadır. 

Şekil 23: Yolcu Koltukları 

3.9. Üretim Metotları ve Malzeme Seçimi 

Hava aracı tasarım süreçlerinde kullanılacak malzeme belirlenmesi, ağırlık ve dayanım gibi 

parametreleri etkileyeceğinden metodoloji içerisinde incelenmesi gereken önemli gereksinimlerden 

birisidir. Malzeme seçimi yapılırken; seçilen malzemenin yoğunluğu, elastisite modülü, gerilme 

mukavemeti ve kilogram başına maliyeti gibi parametreler göz önünde bulundurulur.  

Yapılan literatür çalışmasına göre son dönemde yapılan helikopterlerin malzeme seçiminde kompozit 

kullanımının arttığı gözlemlenmiştir. Kompozit kullanımındaki artışın en önemli sebebi 

mukavemet/ağırlık oranının yüksek olmasıdır. Aynı zamanda kompozit kullanımı sayesinde yapılardaki 

parça ve bağlama elemanı sayılarında da oldukça düşüş görülmektedir. Bir diğer özelliklerinden biri de 

metaller gibi korozyona uğramayışlarıdır.  

Şekil 22: Pilot ve Lövye 
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Aynı zamanda helikopterde bal petekleri de kullanılmıştır. Bal petekleri hem çok mukavemetli hem de 

çok hafiftir ve çatlağın ilerlemesini zorlaştırırlar. En büyük özelliklerinden biri de uçuş anında oluşan 

kesme kuvvetlerini taşıyıp rotor palalarında meydana gelebilecek titreşimleri sönümlerler.[5] Bu gibi 

koşullar göz önünde bulundurulduğunda yapılan helikopter tasarımı malzeme seçiminde kompozit 

malzemelerin türevine ağırlık verilmiştir.  

Günümüzden örnekler verecek olursak kompozitlerin yaygın olarak kullanıldığı helikopterlerden biri 

olan Sikorsky S-76 da kevlar, kevlar peteği ve termoset reçineler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 

kompozitin en önemli özelliklerinden biride ciddi miktarda ağırlık tasarrufu sağlarken aynı zamanda 

titreşimleri de sönümlemeye yarar. Aynı zamanda tamamen kompozitten yapılan MBB BK117 

helikopterinin 1/3’ü aramid fiber ve cam fiber epoksi matris kompozitten, 2/3’ü ise karbon fiber epoksi 

matrisinden oluşmaktadır. [9] Tablo 7’de görüldüğü üzere helikopter sistemlerinde kullanılan 

malzemelerin yoğunluk, elastiklik modülü, maliyet ve çekme mukavemetleri özellikleri verilmiştir.  

Tablo 7: Malzeme Özellik Tablosu 

Tablo 8’de ise tasarımı yapılan DEMİRKUŞ helikopterinde kullanılan malzemeler ve üretim metotları 

verilmiştir. 

Tablo 8: DEMİRKUŞ Malzeme ve Üretim Metotları 

Şekil 24: DEMİRKUŞ Alt Sistem Malzeme ve Dağılımları 
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4. Performans ve Hesaplamalar

4.1 Ana Rotor Tasarımı

Helikopter tasarım metodolojisine bakıldığında, süreç çeşitli kabuller ve optimizasyon süreçlerini

kapsamaktadır. Tasarım sürecine temel olarak başlanması gereken adımlardan biri ana rotor tasarımıdır.

Bu bölümde helikopter sisteminde kullanılan ana rotorun genel tasarım parametreleri sunulmuştur.

Ayrıca bu kısımda bulunacak parametreler helikopterin genel aerodinamik parametrelerinin seçim

kriterlerini ve değerlerini kapsamaktadır.

Tasarım çalışması için belirlenmesi gereken temel parametre helikopterin brüt ağırlığıdır. Tasarım 

gereksinimleri göz önünde bulundurularak azami kalkış ağırlık değeri 1500 kg (3307 Ib) olarak 

belirlenmiştir. Yapılan bu ağırlık tahminleri tasarım sürecinin ilerleyen adımlarında çeşitli parametre 

değerlerine bağlı olarak yapılan iterasyonlar ile ağırlık kestirim değerlerine ışık tutmaktadır.  

Helikopterin boş ağırlığı ilk başta tahmin edilen azami kalkış ağırlığının %60 değeri (literatürel oran) 

olarak varsayılmaktadır. Boş ağırlık ilk tahmin olarak 900 kg (1948.2 Ib) olarak varsayılmıştır. 

Helikopterin havada asılı kaldığı durumda, ana rotor Mach sayısı literatürde edinilen bilgiye göre 0.65 

değerini aşmamalıdır.[32] Bu nedenle belirlenen Mach sayısı ve ses hızı parametrelerine bağlı olarak 

maksimum tip hızı bulunabilir. Daha sonra rotor yarıçapı değerinin bulunması için disk yüklemesi 

değerinin bulunması gerekmektedir. Literatürde benzer helikopterlerin ağırlık ve disk yüklemesi 

grafiğinde bu parametre belirlenmiştir. Bu parametre belirlendikten sonra azami kalkış ağırlığına bağlı 

olarak rotor yarıçapı değeri belirlenebilir. Belirlenen tip hızı ve rotor yarıçapı değerine bağlı olarak 

açısal hız değeri kolaylıkla bulunabilir. 

Yapılan bu işlemlerin ardından pala solidity değeri bulunmalıdır. Bu değer itki katsayısı ve pala 

yüklemesi değerlerine bağlı olarak değişmektedir. İtki katsayısı değeri itki, tip hızı, yoğunluk ve alan 

gibi parametreler bağlıdır. Pala yüklemesi değeri ise yapılan literatür araştırmasına göre; ilk tahmin 

olarak yüksek hızlı helikopterlerin pala yüklemesi aralığı seçilmiştir. Bu değer 0.065 ile 0.07 

arasındadır. [28] 

Pala sayısı helikopterin tasarım parametrelerine göre optimum noktada seçilmelidir. Helikopter ağırlığı 

ne kadar büyükse palalarının kaldırma kuvvetleri o kadar büyük olmalıdır. Ayrıca pal sayısına bağlı 

olarak yüzey alanları değişim göstermektedir. Tüm bu parametreler göz önünde bulundurularak 

tasarımda 3 pala kullanılması uygun görülmüştür. Sabit en boy oranında pala sayısına bağlı olarak 

çizdirilen grafik Şekil 25’de görülmektedir.  

Şekil 25: Pal Sayısı ve Rotor Yarıçap Grafiği 
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Tablo 9’da ana rotorun ilk tahmin parametreleri gösterilmektedir. Tüm bu parametreler; Excel ortamında 

hesaplanmış, tablo ve grafiklerle detaylandırılmıştır. 

Tablo 9: Ana Rotor Tasarım Tablosu 

4.1.1 Kanat Profili Seçimi 

Helikopterin ana rotorunda kullanılabilecek çok sayıda kanat profili bulunmaktadır. Bu kanat profilleri 

arasından simetrik olmayan kanat profili seçimi yaptık. Bunun sebebi simetrik kanat profilleri, sıfır eğim 

momentine sahip olmasına rağmen düşük maksimum kaldırma katsayısına sahiptir. Bu da düşük bir stall 

marjına yol açar ve helikopterin manevra kabiliyetini kısıtlar. Bu sebepleri göz önünde bulundurarak 

SC 1095 kanat profilini kullanmaya karar verdik. Seçilen kanat profilinin yüksek performans sağlaması 

göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca seçilen kanat profilinin özellikleri ekte gösterilmiştir. 

4.2 Kuyruk Rotoru Tasarımı 

Kuyruk rotoru, gövde üzerindeki ana rotorun ürettiği torka karşı bir anti tork kuvveti üretir. Aynı 

zamanda sapma dengesini ve helikopterin sapma ekseninde kontrolünü sağlar. Kuyruk rotorunun diğer 

bir avantajı kararlılıktır. Örneğin burun sola savruluyorsa, kuyruk rotoru ek bir tırmanma performansı 

sağlayacaktır. 

Kuyruk rotoru tasarımı çeşitli parametrelere bağlı olarak yapılır. Kuyruk rotoru yarıçapı azami kalkış 

ağırlığına bağlı olarak bulunan bir parametredir. Kuyruk rotorunun rpm değeri ana rotorun rpm değeri 

ile ilişkilidir. Ana rotor rpm değerinin yaklaşık 4.5 katı olarak kabul edilebilir. Kuyruk rotoru açıklık 

oranı değeri yapılan literatür araştırması kapsamında 4.5 ile 8 arasında bir değer olması gerektiğinden 

6.5 değeri seçilmiştir.  

Kuyruk rotorunun chord değeri hesaplanırken, rotor yarıçapı ve açıklık oranına bağlı olarak 

bulunmuştur. Ayrıca kuyruk tipi daha önce bahsedildiği gibi yapılan karar matrisi ile fan tipi kuyruk 

seçilmişti. Bu seçime bağlı olarak kuyruk rotoru pal sayısı 6 olarak belirlenmiştir. Pilotun vereceği 

komut vasıtasıyla bu 6 pala açısal bir şekilde hareket ederek yaw eksenindeki hareketi ve anti-torku 

tanımlar. Yapılan hesaplamalar ve kuyruk rotorunun parametreleri ekte gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Kuyruk Rotoru Özellikleri 

4.2.1 Kanat Profili Seçimi 

Bu bölümde kuyruk rotorunda kullanılan kanat profili seçimi yapılmıştır. Kuyruk profilinde sıfır eğim 

noktasına sahip simetrik kanat profili kullanılması tercih edilmiştir. Oluşturulan kanat profili havuzunda 

performans olarak en yüksek değerleri sağlayacak kanat profili seçilmesine özen gösterilmiştir. Yapılan 

çalışma kapsamında kuyruk rotorunda kullanılacak kanat profilinin NACA 0012 olmasına karar 

verilmiştir. Ayrıca seçilen kanat profilinin özellikleri ekte gösterilmiştir. 

4.2.2. Fan Tipi Kuyruk Kanal Tasarımı 

Tasarım yapılırken literatürden yararlanılarak bu boyuttaki bir helikopter için uygun fan çapı ve kirişinin 

bir tahmini yapılmıştır. Giriş ağzı, difüzör açısı vb. gibi tasarım parametreleri daha sonra literatüre dayalı 

olarak seçilmiştir. Fan tasarımı için yüksek aerodinamik verimlilik hedeflenmiştir. Ayrıca yatay 

kuyruk, dikey kuyruğun üstüne konumlandırılarak downwash durumundan etkilenmesinin önüne 

geçilmiştir. 

Giriş: Giriş dudağı, havanın içeri alınmasını sağlayan emme kuvvetini oluşturan yuvarlak bir 

bölümden oluşur. United Technology Research Center (UTRC) tarafından gerçekleştirilen deneysel 

sonuçlar, fan çapının %5−7'si kadar bir dudak yarıçapının olması gerektiğini göstermektedir. Mevcut 

konfigürasyon için seçilen dudak yarıçapı fan çapının %7'sidir. [51] 

Fan Göbeği: Göbek, fan palalarından ve stator kısımlarından oluşur. Fan pala sayısı 6 olarak 

belirlenmiştir. stator kanatları, fanın aşağı akışındaki girdap bileşenini azaltarak verimini artırmaya 

yardımcı olur. Stator kanatlarının sayısı ise literatürden elde edilerek fan tipi kuyruk için 10 alınmıştır. 
[53]

Difüzör: Difüzörün rolü, akış ayrılmasını önlerken, geleneksel kuyruk rotorlarında tipik olan iz 

daralmasını önlemektir. Difüzyon açısı, literatürde önerilen değerlere dayalı olarak 5◦ seçilmiştir. [52] 
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Şekil 26: Fan Tipi Kuyruk Kanal Tasarımı 

4.3. Helikopter Boyutlandırma Yöntemi 

Helikopterin genel boyutlandırılması ön tasarım çalışması yapılırken hızlı ve basit olması 

amaçlanmalıdır. Ayrıca ön tasarım sürecinde helikopterin genel boyutlandırması yapılırken kapsamlı 

bir analiz geçekleştirilemez. Bu nedenle tasarım aşamasında uygun bir konfigürasyon oluşturmak için 

bazı yarı deneysel tasarım araçlarını kullanmak gerekir. Genellikle kullanılan araçlardan biri de mevcut 

helikopterlerin istatiksel verilerine dayanarak bir tasarım trendi çalışması yapmaktır. Bu metodu 

kullanmak için görev gereksinimlerini karşılayacak benzer helikopterlerin literatür taraması yapılmıştır. 

Tablo 1’de bulunan benzer helikopterlerin verilerini kullanarak bir tasarım trendi oluşturulmak 

istenmiştir. Bu verileri kullanarak, ortak olan bir eğilimi Excel programı yardımıyla sonuçlandırılmış ve 

denklemi oluşturulmuştur. Gövde yüksekliği, gövde uzunluğu, iniş takımı genişliği ve kuyruk rotor kolu 

gibi genel boyutlar bu aşamada istatiksel verilere dayanarak belirlenmiştir. Helikopterin genel 

boyutlarını hesaplamada kullanılan grafikler oluşturulan denklemlerle birlikte Şekil 27’de 

görülmektedir. 

Şekil 27: Helikopter Boyutlandırma Grafikleri 
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4.4. Ağırlık Kırılımı 

Belirlenen görev gereksinimlerine bağlı olarak bulunan çeşitli tasarım değişkeni parametreler tasarımın 

temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Burada tasarım değişkeni parametreler yapılan ilk ağırlık tahmini 

ile birlikte ana ve kuyruk rotor boyutlandırma hesaplamalarında kullanılmaktadır. Rotor 

boyutlandırması yapıldıktan sonra rotorların güç hesaplamaları yapılıp bu güç değerlerine göre ağırlık 

kırılımları gösterilmektedir. Bu kısımda iteratif adımlar izlenerek optimizasyon süreci gözetilmiştir. Bu 

metodun adımları sırasıyla Tablo 11’de gösterilmektedir.  

Tasarım gereksinimleri göz önünde bulundurularak azami kalkış ağırlık değeri 1500 kg (3307 Ib) olarak 

belirlenmiştir. Yapılan bu ağırlık tahminleri ilerleyen adımlarda çeşitli parametre değerlerine bağlı 

olarak yapılacak iterasyonlarla ağırlık kestirim değerlerine ışık tutacaktır. Helikopterin boş ağırlığı ilk 

başta tahmin edilen azami kalkış ağırlığının %60 değeri (literatürel oran) olarak varsayılmaktadır. Boş 

ağırlık ilk tahmin olarak 900 kg (1948.2 Ib) olarak varsayılmıştır. 

Tablo 11: Ağırlık Kestirimi İterasyon Tablosu 

İstatistiksel verilere göre çizilen disk yüklemesi grafiğinde bu parametre belirlenmiştir. Pala yüklemesi 

değeri ise yapılan literatür araştırmasına göre; ilk tahmin olarak yüksek hızlı helikopterlerin pala 

yüklemesi aralığı seçilmiştir. Bu değer 0.065 ile 0.07 arasındadır. Bu verilere göre diğer parametreler 

iterasyona dahil edilip hesaplanmıştır. 
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Şekil 28: Disk Yüklemesi Grafiği 

Tablo 12: Ağırlık Kestirimi İterasyonu Parametre Tablosu 

Helikopter tasarımı yapılırken pek çok parametreyi etkileyen durumlardan birisi de güç hesaplamaları 

adımıdır. Ağırlık kırılımının ilk kısmında motor seçimi yapabilmek için güç hesaplamaları yapılmıştır. 

Ayrıca güç hesaplamaları oldukça geniş kapsamda incelenmiş olup, öncelikle askıda kalış durumunda 

gerekli güç değeri tahmini yapılmıştır. Yapılan bu tahmine göre ağırlık iterasyonu yapıldıktan sonra 

4.iterasyonda değerler %10 farka yakınsamış olup, helikopterin her bir alt sistemini de kapsayan genel

ağırlık kırılımı gösterilmiştir.

Tablo 13: Ağırlık Kestirimi İterasyonu Güç Tablosu 
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Ağırlık kırılım metodoloji döngüsüne göre yapılan performans hesaplamalarında görev profili boyunca 

tüketilen yakıt ilk tahmine yakın gelmiştir. Bu yüzden tekrar iterasyon yapılmamıştır. Bunun temel 

nedeni ise DEMİRKUŞ’un tasarımının ilk adımında benzer helikopterlerin olduğu istatiksel verilere 

dayalı olarak tahminler yapılmıştı. Bu şekilde gerçeğe daha yakın tahminler yapılabilmektedir ve süreci 

daha da hızlandırmaktadır. 

4.5. Performans Analiz Yöntemleri 

Helikopterin performansı; uçuş ve operasyon durumlarını etkileyen, tüm tasarım süreç ve 

parametrelerini kapsayan incelemeler bütünüdür. Ayrıca helikopter tasarım parametrelerinin doğru 

değerlendirilmesi ve temel uçuş performansının ilk tasarım aşamalarında tahmin edilmesi, maliyet 

etkinliği açısından oldukça önemlidir.  

Şekil 29’da helikopter performans analiz metodolojisi gösterilmiştir. Oluşturulan metodoloji 

kapsamında, helikopter performansı incelenmiş, gerekli kabul ve iteratif süreçler ile performans analiz 

yöntemleri belirlenmiştir. 

Şekil 29: Performans İnceleme Metodolojisi 

Performans inceleme metodolojisi; solidity, en boy oranı, disk yüklemesi, pala yüklemesi, figüre of 

merit, maksimum kalkış ağırlığı ve SFC değerlerini kabul ederek başlatılmıştır. Görev profiline bağlı, 

momentum teorisini kullanılarak yapılan maksimum gerekli güç ve yakıt kapasitesi hesaplama 

adımlarından sonra, ağırlık değer hesabı yapılmalıdır. Yapılan hesaplama tahmine yakınsayana kadar 

çeşitli iterasyon süreçleri gözetilir.  

Yakınsama eldesinden sonra elde edilen güç, menzil, tırmanma hızı, havada kalış süresi, yakıt tüketimi 

ve irtifa değerleri gibi parametreler helikopterin performans parametresini oluşturmaktadır. Ayrıca 

helikopterin tasarım süreçlerinin takibinde yapılan kararlılık analizleri, gürültü emisyon seviyesi ve 

titreşim analizleri performans analiz süreçlerine dahildir. Yöntem olarak iteratif sürçler bütünü olan 

performans analiz süreçleri, gereksinimleri karşılayana kadar devam ettirilir. Örneğin kararlı olmayan 

bir helikopter tasarımı, tekrar başa döndürülerek tasarım süreçlerinde optimizasyonların yapılmasını 

içerir. 

4.5.1. Sürükleme Tahmini 

Prouty[42] tarafından belirtilen yöntemlere dayalı olarak toplam düz plaka alanı 9.46 ft2 olarak 

tahmin edilmiştir. Ayrıca önceki kısımlarda yapılan boyutlandırmalara dayanılarak CAD çizimi 

yapılmıştır. Elde edilen bu geometri üzerinde yapılan CFD analizleri sonucunda, gövdenin 

sürüklemesi belirlenmiştir. Burada elde edilen sürükleme tahminine dayalı olarak yapılan uçuş 

performansı analizlerinin doğruluğu artmaktadır. Yapılan bu analizler ekte sunulmaktadır. 
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4.5.2. Performans Metodolojisi 

Helikopterin performans özelliklerinin belirlenmesinde pek çok parametre ve durum göz önünde 

bulundurulmalıdır. Helikopter performans hesaplamalarının bu seviyesinde, Leishman[32] ve Wayne 

Johnson’a [28]  bağlı kalarak görev profilindeki farklı bölümler için güç katsayılarını hesaplanmıştır. 

Bulunan güç katsayılarını her bölüm için indüklenmiş gücü, parazit gücü, profil gücü ve tırmanma 

gücünü bularak toplam güç hesaplanmıştır.  

Performans hesaplamaları yapılırken yer çalıştırma, kalkış, tırmanma, düz uçuş, iniş, yer çalıştırma, 

kalkış, düz uçuş, alçalma ve iniş olmak üzere 10 farklı görev bölümü için ayrı ayrı hesaplama 

yapılmıştır. Ayrıca görev bölümünde istenilen rezerv yakıt için en iyi havada kalma hızında 15 dakika 

uçuş için gerekli hesaplamalar da yapılmıştır. 

• Güç katsayıları hesaplanırken, ampirik düzeltme faktörü askı uçuşunda κ=1.15 ve ileri uçuş

bölümünde κ=1.2 kabul edilmiştir. [28], [32]

• Yer çalıştırma bölümlerindeki güç hesabı yapılırken motor rölantide %100 RPM rotor hızında

ICAO standartlarına göre motorun verebileceği maksimum gücün %7’si olarak kabul

edilmektedir.

• Askı uçuşu, tırmanma, alçalma ve düz uçuş durumlarında gerekli olan toplam güç, güç

kayıpları dikkate alınarak ana rotor gücü yaklaşık %10 artırılarak elde edilmektedir.

• Tırmanma ve alçalma bölümlerinde 24.2 ft/s en iyi tırmanma hızında uçuş gerçekleştiği

düşünülerek hesaplamalar yapılmıştır. Ayrıca tırmanma ve alçalma bölümlerinde kat edilen

mesafeler iler uçuştaki menzile dahil edilmiştir.

Her bölüm için yapılan hesaplamalarda sırasıyla her görev için harcanan yakıt miktarı çıkarılarak 

sıradaki uçuş bölümü için yeni ağırlık ile hesaplama yapılmıştır. Yolcu bırakma bölümündeki ağırlık 

azaltımı da hesaba katılmıştır. Yapılan hesaplamalar ekte sunulacak olan matlab kodu yardımıyla 

hesaplanmıştır.  Matlab kodu sonucunda her görev bölümü için ayrı güç değerleri, alınan mesafe ve 

görev boyunca geçen süreler Tablo 14’te gösterilmektedir. Ağırlık kırılımında tahmin ettiğimiz yakıt 

tüketimi 330 lb iken görev profili hesabında yakıt tüketimi 315.25 lb olmaktadır. 15 lb yakıtın depoda 

fazladan kaldığı düşünülerek hesaplamalara devam edilmiştir. 

Tablo 14: Görev Profili Performans Tablosu 

Görev profili performansı: Gereksinimler kapsamında, görev profili performansı incelenmiş ve 

performans içeriğinde tüm operasyon adımları için hız, süre gibi performans parametreleri bulunmuştur. 

Bulunan performans parametreleri Tablo 14’te gösterilmektedir. 

4.6. Diğer Performans Parametreleri Hesabı 

Bu bölümde helikopterin menzil, havada kalış süresi tırmanma oranı ve irtifa değerleri sunulmuştur. 

Bahsedilen bu parametreler helikopterin performansını etkileyen ve tasarım metodolojilerinde 

optimumu gözetilmesi gereken parametrelerdir. 
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4.6.1. Menzil- Havada Kalış Süresi 

Menzil ve havada kalış süresi temel olarak ağırlık, güç ve motorun özgül yakıt tüketim değerleriyle 

ilişkilidir. Helikopterin maksimum menzile gidebilmesi için yüksek hıza sahip olması gerekmektedir. 

Havada kalış süresinin maksimum olabilmesi için helikopterin minimum güç aralığında uçuş yapması 

gerekmektedir. Bu yüzden uçuş operasyonlarında optimum durum gözetimi yapılarak menzil ve havada 

kalış sürelerinin verimli olması amaçlanmalıdır. 

Menzil hesabı yapılırken motor seçiminden sonra tekrar hesaplanan güç değerleri kullanılmıştır. Yapılan 

menzil hesaplaması sonucu menzil hızı ISA standartlarında 165 ft/s ve ISA standartlarında menzil 

357.83 nmi olarak bulunmuştur. Hesaplama ISA ve ISA (+20 °C) için yapılmış ve tabloda ekte 

gösterilmiştir. Yapılan menzil hesabı rakip analizi yapıldığında bize oldukça güçlü bir avantaj 

sağlamaktadır. 

Havada kalış süresi için hız, güç-hız grafiğinde Preq ve Pavailable eğrileri çizildiğinde Preq eğrisinin 

minimum konumundaki hızına verilen isimdir. Bu noktadaki hız minimum güçte gereken hızdır. Bu bize 

sistemin havada en uzun süre kaldığı hızı göstermektedir. Bu hız 92 ft/s olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

eğride Preq ve Pavailable eğrilerinin kesiştiği nokta helikopterin azami hız değerini göstermektedir. Bu değer 

222 ft/s olarak bulunmuş ve ekte gösterilen grafikte detaylandırılmıştır.  

Helikopterin havada kalış süresi helikopterin minimum güç değeri ve yakıt ağırlığı ile ilişkili bir 

parametredir. Bu parametre hesaplanırken en iyi havada kalış grafiğinde minimum güç değeri 141.9 

olarak belirlenmiştir. Bu değere ve yakıt yüküne bağlı işlemler tamamlandığında helikopterin havada 

kalış süresinin ISA standartlarında 3.75043 saat olarak belirlenmiştir. Bu değer rakip analizinde 

yakınsak bir değer sağlamaktadır ve verilen görevleri yerine getirebilecek süreden daha fazladır. Bu 

işlemler hem ISA hem ISA (+20 °C) için yapılmış ve Şekil 30-31-32’de gösterilmektedir 

Şekil 30: ISA Şartlarında En İyi Menzil Hızı Grafiği 
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Şekil 31: ISA+20 °C Şartlarında En İyi Menzil Hızı Grafiği 

Şekil 32: En İyi Havada Kalış Hızı Grafiği 

4.6.2. Tırmanma Oranı 

Tırmanma oranı çeşitli iterasyonlarla elde edilen bir değerdir. Tahmini girilen tırmanma oranı değerine 

göre hesaplanan toplam güç değeri, daha önce tasarım için hesaplanmış toplam güç değerine yakınsadığı 

noktadaki maksimum tırmanma oranı değeri performans parametresi olarak değerlendirilmiştir. Yapılan 

iterasyon sonucu helikopterin maksimum tırmanma oranı 24.2 ft/s olarak bulunmuştur. Bu değer 

literatürdeki benzer sınıf helikopter değerlerine uygundur. 

4.6.3. İrtifa değerleri 

Bu bölümde helikopterin uçuş operasyonlarında çıkabileceği maksimum irtifa değerlerinin hesabı 

gösterilmiştir.  IGE irtifası (in-ground effect) olarak tanımlanır ve yerin etkisinin bulunduğu irtifa 

durumudur. Bu askıda kalma irtifası bulunurken kullanılan motora bağlı olarak askı tavanı (HIGE) irtifa-

ağırlık grafiğine bakılarak irtifa değerine karar verilmiştir. ISA ve ISA (+20 °C) koşulları için ayrı ayrı 

bulunan IGE irtifası ISA koşulunda 17063.1 ft olarak belirlenmiştir.  
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OGE irtifası (out-ground effect) yer etkisinin bulunmadığı irtifa olarak tanımlanabilir ve bu irtifa değeri 

ISA koşulunda 12098.6 ft olarak bulunmuştur. Bu değer ISA (+20 °C) koşulu içinde bulunmuştur. Askı 

tavanı(HOGE) irtifa-ağırlık grafiğine bakılarak irtifa değerine karar verilmiştir. 

Servis irtifası tırmanış oranının 100 ft/dk'ya düştüğü irtifa olarak tanımlanmaktadır. Bu irtifa ISA 

koşulunda 19907.3 ft olarak bulunmuştur. Servis tavanı değeri servis tabanı grafiği yardımıyla 

bulunmuştur. Burada belirtilen grafikler ekte sunulmaktadır. 

IGE, OGE ve servis irtifalarının bulunduğu grafikler ve ISA-ISA (+20 °C) standartlarındaki değer 

tablosu Tablo 15’te gösterilmektedir. 

Tablo 15: Menzil ve Havada Kalış Süreleri Hesaplama 

4.7. Alt Sistemlerin Güç Gereksinimleri ve Kayıp Hesapları 

Helikopterde üretilen gücün tamamı, hareket esnasında meydana gelen kayıplar sebebiyle 

kullanılamamaktadır. Alt sistemlerin birçoğunda görülen bu kayıpların motor ve güç iletim 

sistemlerinde bulunan mekanik elemanlar oluşturmaktadır. Bu durum genel sistemin güç verimini 

azaltmaktadır. Güç kayıplarının en doğru tahmini deneysel olarak yapılabilmektedir. Güç kayıplarının 

ana kaynakları şunlardır: Dişli kutusu ve güç aktarma sistemi kayıpları, elektrik motoru, sürücü sistemi 

soğutma fanları, jeneratörler, hidrolik pompalar, helikopterde parazit ve profil sürüklemesinden 

kaynaklanan güç kaybıdır. Kablolarda güç kaybını engellemek için sistemler birbirine yakın 

konumlandırılmış ve kablolardan oluşacak güç kaybının önüne geçilmiştir. 
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4.7.1. Motordaki Kayıplar 

Motor, genellikle üreticinin test değerlerindeki aynı gücü vermeyecektir. Bunu hesaba katmak için, – 

Prouty [42] tarafından sunulan verilere dayanarak bir motor gücü kaybı tahmin edilmiştir. Motor gücü, 

aşağıdaki nedenlere bağlı olarak bazı kayıplara uğrar. Bu yaklaşımlar sonucunda toplam motor gücü 

%25’lik kayıp ile 420 hp iken kullanılabilir motor gücü 317 hp olmuştur. 

Tablo 16: Güç Kayıpları Tablosu 

Bu yaklaşımlar sonucunda toplam motor gücü % 25’lik kayıp ile 420 hp iken kullanılabilir motor gücü 

317 hp olmuştur. 

4.7.2. Güç Aktarım Sistemindeki Kayıplar 

Öncelikle, rotorun motora yakın konumlandırılması güç aktarım sistemindeki kayıpları en aza indirmek 

açısından önemlidir. Güç aktarım sistemindeki kayıplar genellikle dişlilerin birbiri ile etkileşiminden 

kaynaklanmaktadır. Güç kayıplarının belirlenebilmesi için kullanılan denklemler Tablo 17’de 

gösterilmiştir. Kuyrukta ise elektrikli motor kullanılarak bu kayıpların önüne geçilmiştir. Her dişlide 

güç değerleri aynı kabul edilerek hesaplamalar yapılmıştır. 

Tablo 17: Kademedeki Kayıplar 

4.8. Otorotasyon 

Helikopter havada olduğu durumda motorda meydana gelen arıza durumunda helikopterin güvenli bir 

şekilde yere inmesine olanak sağlayan pilotaj tekniğine otorotasyon denmektedir. 

Normal şartlarda rotor çalışırken hava rotordan aşağıya doğru akar fakat otorotasyon durumunda ise 

hava rotor sisteminden yukarıya doğru akış göstermektedir. Aşağıdaki Şekil 33’te otorotasyon 

durumunda yere güvenli iniş şematik resmi gösterilmiştir.  Helikopter 2 numaralı pozisyondayken 

otorotasyona girmiştir. 3 numaralı pozisyonda ise helikopterin ileri hızını yavaşlattığı aynı zamanda ise 

alçalma oranını düşürdüğü görülür. 4 numaralı pozisyonda ise kuyruk ile yer arasındaki mesafe gittikçe 

azalmaktadır. Bu durumdayken helikopter ufki duruma getirilir ve 5 numaralı pozisyonda ise helikopter 

güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş olur. [26] 
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Şekil 33: Otorotasyon 

Tasarlanan bütün helikopterlerin otorotasyon kabiliyetlerinin (AI) olması gerekir. Otorotasyon, belirli 

parametrelere bağlıdır. Bunlar: 

𝐴𝐼 =
𝐼𝑅Ω2

2𝑊𝐷𝐿

ρ

𝜌0

Formülü ile otorotasyon kabiliyeti belirlenir. Yukarıdaki denklemde IRΩ2/(2W) ifadesi rotorun kinetik 

enerjisini belirtmektedir. Aynı zamanda yapılan literatür araştırmasına göre güvenli bir şekilde 

otorotasyonun yapılabilmesi için tek motorlu helikopterlerde AI’nın en az 20 ft3/lb ve çok motorlu 

helikopterlerde ise 10 ft3/lb olması gerekir. [32] 

Şekil 34’te görüldüğü üzere, yapılan literatür araştırmasına göre çeşitli helikopterlerin otorotasyon 

indexleri mevcuttur. Yapılan hesaplamalar sonucu DEMİRKUŞ helikopterimizin otorotasyon indexi 37 

civarında çıkmıştır. Bu değer güvenli bir şekilde otorotasyon yapabilmesi için yeterli bir değerdir. 

Hesaplamalar ek kısmındadır. Aynı zamanda aşağıdaki şekilde çeşitli helikopterlerin disk yüklemesine 

karşı rotordaki kinetik enerjileri değerleri tabloya dökülmüştür. [3],[32] 

Şekil 34: Otorotasyon Performans Karşılaştırma Grafiği 
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4.9. Taşıma ve Kontrol Yüzeyleri 

4.9.1. Kontrol Yüzeyleri 

Yatay ve dikey dengeleyiciler T-kuyruk 

konfigürasyonunda tasarlanmıştır. Tasarım yapısal 

olarak verimsiz olmasına rağmen, palaların 

oluşturduğu downwash etkisinden daha az 

etkilenmiş olacağından bu tasarım tercih 

edilmiştir. Dikey dengeleyici, seyir sırasında 

gerekli anti-torku sağlayacak şekilde 

boyutlandırılmıştır, böylece fanın yükünü 

azaltarak seyir sırasında dinamik gerilmeler ve yorulma yükleri en aza indirildiğinden rotorun ve 

mekanik bağlantıların ömrü uzatılır. Son olarak, bir kuyruk rotoru arızası durumunda, çalışmayan bir 

fan ile güvenli bir iniş gerçekleştirilebilir. Yatay kuyruk, seyir halindeki helikoptere uzunlamasına 

dinamik kararlılık sağlamada önemli bir rol oynar. Yatay dengeleyici, ileri uçuşta pitch ekseni etrafında 

yeterli dengeyi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dikey ve dikey dengeleyici için simetrik bir kanat profili 

olan NACA 0012 seçilmiştir. Tablo 18'de sunulan stabilizatör boyutlandırma ve tasarım parametreleri, 

kararlılık ve kontrol hususlarına dayalı olarak seçilmiştir. Kontrol yüzeylerinin sürükleme kuvvetine 

olan etkisi CFD analizleri ile hesaplanmıştır ve analiz sonuçları ekte sunulmuştur. 

4.9.2. Taşıma Yüzeyleri 

Taşıma yüzeyleri, helikopterin operasyon adımları sırasında taşıma kuvveti sağlayan elemandır. 

Helikopter yapısı incelendiğinde taşıma yüzeyi olarak pala yapıları kullanılır. Tasarlanan helikopterde 

taşıma yüzeyi olarak SC1095 kanat profiline sahip 3 adet pala yapısı kullanılmıştır. Pala yapısının 

aerodinamik tasarım metodolojisi; basınç ve basınç katsayısı eldesi, pala etrafında oluşan hız 

konturlarının belirlenmesi, sınır şartlarına bağlı itki-tork değerlerinin elde edilmesini kapsamaktadır. 

Aerodinamik incelemeler neticesinde elde edilen verilerin yorumlanıp tasarım süreçlerine etkisi 

incelenmiştir. Ekte yapılan aerodinamik analiz örnekleri gösterilmiştir. 

4.10. Gürültü Emisyon Seviyesi 

Gürültü seviyesinin, yolcu konforu ve yarattığı rahatsızlıklar göz önüne alındığında minimal seviyede 

tasarlanması gerekmektedir. DEMİRKUŞ, uçuş ve operasyon adımlarında minimum gürültü seviyesi 

amaçlanarak tasarlanmıştır.  

Gürültü seviyesi belirlenirken Wayne Johnson[28] kaynağı referans alınarak, Davidson&Hargest formülü 

kullanılmıştır. Aşağıdaki denklemde askı uçuşu durumunda rotordan kaynaklı gürültü değeri 

bulunmuştur. Denkleme göre yapılan gürültü hesaplamasında, yaklaşık 86 dB gürültü değeri elde 

edilmiştir. 

𝑆𝑃𝐿ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟 = 10 log [(𝑤𝑅)6𝐴𝑏 (
𝐶𝑇

𝜎
)

2

] − 36.7 𝑑𝐵  (𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑𝑠𝑜𝑛&𝐻𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡 𝐺ü𝑟ü𝑙𝑡ü 𝐹𝑜𝑟𝑚ü𝑙ü) 

𝑆𝑃𝐿ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟 = 86 𝑑𝐵

Pala sayısına bağlı olarak gürültü seviyesi değişmektedir. Bunun sebebi pala aralıklarına bağlı olarak 

firar kenarından kaçan havanın girdap oluşturması ve ardından gelen palanın bu girdaba çarpmasıdır. 

Bu yüzden gürültü değeri tasarım metodolojisinde belirlenmeli ve gürültü değerine bağlı olarak pala 

sayısında optimum seçim kriterleri gözetilmelidir. Şekil 35’te 3 pala yapısına sahip helikopterin uç 

hızına bağlı olarak gürültü seviyesi görülmektedir. 

Tablo 18: Kuyruk Tasarım Parametreleri 
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Şekil 35: Pala Sayısına Bağlı Gürültü Seviyesi 

Elde edilen gürültü değeri gereksinimler dahlinde belirlenen CS-36 sertifikasyonuna bağlı olarak 

incelenmiştir. Belirlenen eski ve yeni limitlere göre karşılaştırılan değer, limit değerlerinin altında 

kalması amaçlanarak yenilikçi tasarım elde edilmiştir. Şekil 36’da CS-36 standartlarına bağlı eski ve 

yeni gürültü limitlerinin maksimum kalkış ağırlığına bağlı grafiği gösterilmiştir. Bu grafiğe bakıldığında 

DEMİRKUŞ gürültü emisyon seviyesi sertifikasyon şartlarını sağlamaktadır. 

 

Şekil 36: CS-36 Sertifikasyon Gürültü Limit Aralıkları 

Ayrıca tasarlanan helikopterde gürültüyü azaltmak için yenilikçi tasarımlar izlenmiştir. Kuyruk 

rotorunun oluşturduğu gürültü seviyesini azaltmak için fan tipi kuyruk tasarımı yapılmış ve kuyruktan 

kaynaklı gürültü değerlerinin azaltılması amaçlanmıştır. 

4.11. Kararlılık ve Kontrol 

4.11.1. Kararlılık 

Çalışmanın bu adımında çalışmalar kararlılıkla alakalı belirli kabuller doğrultusunda yapılmıştır. 

Türevler bazı deneysel verilerle bulunduğundan literatürdeki benzer helikopterlere bakılarak çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 
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Denge durumu bozulan helikopterin, 

yapılan etkiye karşılık gösterdiği tepkinin 

zamana bağlı incelenmesi helikopterin 

dinamik kararlılığını belirler. Kararlılık, 

manevra kabiliyeti ve kontrol edilebilirlik, 

helikopterin 3 eksenindeki hareketinden 

meydana gelir. 3 eksenin referans noktası 

olarak ağırlık merkezi alınarak işlemler 

yapılmaktadır. Uzunlamasına kararlılık 

yatay eksende hareket eden helikopterin 

pitch hareketini içerir. Yanal kararlılık 

helikopterin uzunluk ekseni boyunca 

kararlılığı olarak ifade edilir. Dikey 

eksendeki kararlılık ise istikametsel 

kararlılık olarak adlandırılır. Kararlılık ve 

kontrol analizini gerçekleştirmek için 

Padfield & Prouty [42], [53] yöntemlerine 

dayalı olarak hareket edilmiştir.  

Kararlılık türevleri, aracın öteleme 

hızlarına ve açısal hızlara göre kuvvet ve 

moment türevlerinden oluşur. Kararlılık ve kontrol türevleri için literatür taraması yapılarak benzer 

sınıfta ve ağırlıkta bir helikopter olan OH-6A modelinin değerleri kullanılmıştır. [10] OH-6A 

helikopterinin kararlılık türevleri havada asılı kalma ve 130 knotta ileri uçuş için Tablo 19'da verilmiştir.  

6 serbestlik derecesine sahip bir helikopterin doğrusal olmayan denklemlerini çözmek için öncelikle bir 

trim noktasında doğrusallaştırma yapılır. Bu sayede modelin davranışı bu nokta etrafında tahmin edilir. 

Daha sonra bu denklemler durum-uzay formunda ifade edilir. Bir sistemin durum-uzay modelinin genel 

formu aşağıdaki gibidir:  

{ẋ} = [A]{x} + [B]{u} 

A ve B matrisleri sırasıyla kararlılık ve kontrol türevlerini içerir. Burada x durum vektörü, u kontrol 

girişi, A kararlılık matrisi ve B kontrol matrisidir. Bu formülasyondaki kontrol vektörü {u}, ana rotor 

kollektifini, boyuna ve yanal döngüleri ve kuyruk rotor kollektifini içerir. 

Uzunlamasına ve yanal kararlılık ayrı ayrı incelenmiştir. 

            

 
Şekil 37: Kararlılık Matrisleri [34] 

 

Uzunlamasına ve yanal hareket denklemlerini çözmek için bir matlab üzerinde bir kod yazıldı. Kod 

sonucunda öz değerleri hesaplanarak helikopter modları ile ilgili yorum yapılmıştır. Şekil 38-39, 130 

knotta ve seyir uçuşu için tahmini uzunlamasına ve yanal kutupları göstermektedir. 

Tablo 19: Kararlılık türevleri 
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Şekil 38: Askı Uçuşu Kararlılık Modları 

 

Şekil 39: 130 Knots Hızında İleri Uçuş Modları 

Elde edilen grafikler sonucunda; 

Phugoid ve heave modu havada asılı kalma ve 130 knots düz uçuş sırasında hemen hemen kararlı olduğu 

görülmektedir. Heave damping, dikey rüzgar tepkisini tanımlar ve hız arttıkça daha kararlı bir hale 

geçtiği görülmektedir. Roll ve pitch modları ise iki uçuş koşulunda da kararlıdır. Helikopterin iyi bir roll 

ve pitch sönümlemesine sahip olduğunu göstermektedir. Dutch roll mode hız arttıkça daha kararlı bir 

hale gelmektedir. Roll modu en kararlı moddur. Yatay stabilizatörün boyutu kararlılığı etkilemektedir. 

Yatay kuyruğun planform alanının arttırılması, hız kararlılığını sağlar ve aracın ileri uçuşta burun aşağı 

eğilme pozisyonunu en aza indirir. Bununla birlikte, yatay dengeleyicinin boyutu arttıkça, pozitif hücum 

açısı artma eğilimindedir. 

4.11.2. Kontrol 

DEMİRKUŞ’un uçuş kontrol sistemi Şekil 40’ta görüldüğü üzere kollektif, çevrimsel kontrol ve pedal 

tarafından kontrolün sağlandığı klasik uçuş kontrol sistemidir. Kollektif kontrol rotor üzerinde meydana 

gelen toplam taşımanın miktarını değiştirirken çevrimsel kontrolde yalpa çemberi vasıtasıyla kontrolün 

yönünü değiştirmektedir. Pilotun verdiği kontrolleri ana rotora iletmek için yalpa çemberine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  
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Şekil 40: Uçuş Kontrol Sistemi 

Bu sistemde iki adet plaka mevcuttur. Üstteki plaka dönebilirken alttaki plaka dönmüyor. Bunun yanı 

sıra ikisi birlikte yukarı doğru hareket edebilmektedir. Ortalarındaki küresel mafsala göre pilottan gelen 

kontrol ile istenilen tarafa doğru ana rotora açı verilebilmektedir.  

Helikopterde kollektif levye yukarı çekildiği zaman yalpa çemberi mekanizması yukarı çıkıp itki 

artmaktadır. Çevrimsel kontrol değiştirildiğinde yalpa çemberi mekanizmasındaki açıya bağlı olarak 

helikopterin yönü değişmektedir. Aynı zamanda pedallar sayesinde de helikopterin burnu yukarı veya 

aşağı çekilebilmektedir.  

Ana rotorda üst plaka ile rotora bağlı olan bir bağlantı(scissor) mekanizması mevcuttur. Scissor varlık 

sebebi üst plakanın rotorla dönmesini sağlayıp herhangi bir engelleme olmamasını sağlamaktır. 

Dolayısıyla pilottan gelen kontrole göre rotor 3 yönde dönebilmektedir. Pilottan gelen kontroller 

hidrolik sistemlere, hidrolik sistemlerden yalpa çemberine gider. Burada mixing mekanizmalar 

kullanılır çünkü pilot kol gücüyle kontrolü sağlamada zorlanacaktır. 

4.12. Kokpit ve Kabin Boyutlandırılması 

Kokpit tasarımında dikkat edilmesi gereken birçok parametre mevcuttur. Bu parametrelerin başında, 

pilotun antropometrik ölçüleri gelmektedir. Hedeflenen tüm kullanıcıların helikopteri etkili ve verimli 

bir şekilde kullanması gerekir. Buradan yola çıkarak, kokpit boyutlandırılmasında 90 kg olan pilot vücut 

ölçüleri referans alınmıştır. Bunun yanı sıra pilot koltuğu uzayıp kısalabiliyor. Buda bize vücut ölçüleri 

farklı olan biri için bile görüş açısını olumsuz etkilemeyecektir. Aynı zamanda kokpit tasarlanırken 

ergonomik koşullarda göz önünde bulundurulmuştur. Kokpit tasarımında en yüksek pilot görüş açıları 

sağlanmış, ön gövde ve pilot koltuğu tasarımı da bu verilere göre yapılmıştır. Antropometrik hesaplara 

göre kokpit boyutlandırması Şekil 42’de, pilotun görüş açısı Şekil 41’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 41: Pilot Gözünden Görünüm 
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Şekil 42: Kabin ve Kokpit Boyutlandırması 

Tasarım çalışması yapılan hafif sınıf helikopterde 1 pilot ve 4 yolcu bulunmaktadır. Yapılan tasarıma 

göre kokpit kısmında 1 pilot, arkada karşılıklı olacak şekilde 4 yolcu bulunmaktadır. Yapılan tasarımda 

yolcuların konforundan taviz verilmek istenmedi. Buradan yola çıkarak koltuk yerleşimlerinde 

ergonomik koşullar göz önünde bulundurulmuştur. Aynı zamanda iniş takımı seçiminde sabit kızak tipi 

seçilmiştir. Burada, kızak tipimizin adımlı olmasından dolayı, yolcuların helikoptere biniş ve inişinde 

sorun teşkil etmemesi göz önünde bulundurulmuştur. 

 
Şekil 43: Yolcu Yerleşim Planı 

4.13. Uçuş ve Yer Güvenliği 

Uçuş ve yer güvenliği havacılıkta önemli unsurlardır. Uçuşu ve yer güvenliğini sağlayan birçok 

parametre mevcuttur. Tasarım metodolojisi kapsamında uçuş ve yer güvenliği incelenen önemli tasarım 

durumlarından birisidir.  

Operasyon adımlarında güvenlik için pek çok durum göz önünde bulundurulmalıdır. İncelenmesi 

gereken durumların başında, pilot ve yolcuların helikoptere binişteki güvenlik önlemleri gelmektedir. 

Genel olarak helikopter güvenlik prosedürleri uygulanarak pilot ve yolcuların güvenlikleri 

sağlanmaktadır. Bunlar; helikoptere binişte yolcuların eğitilmesi gerekir. Mürettebat olabildiğince 

motor çalıştırılmadan önce araca biniş yapmalıdır. Bunun yanı sıra motor çalıştıktan sonra helikoptere 

biniş yaparken dikkat etmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Mürettebatın her ihtimale karşı 

helikopterin arkasından uzak durup pilotun görüş alanından çıkmadan helikoptere yandan yaklaşarak 

helikoptere biniş yapması gerekir.  

Prosedürlerin yanı sıra tasarımsal anlamda güvenlik gözetimi yapılabilir. Tasarlanan DEMİRKUŞ 

helikopterinde güvenlik gözetimi yapılarak tasarım çalışması gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan 

tasarımda sabit kızak iniş takımının adımlı olmasının sebeplerinden biri de yolcuların ve pilotun 

helikoptere biniş durumunun daha rahat ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesidir.  
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Tasarımı yapılan helikopterde çarpmaya karşı dayanıklı koltuklar içermektedir. Koltuklar, sert inişlerde 

yolcuya iletilecek enerjiyi absorbe edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistem için sönümleyiciler 

kullanılmıştır. Aynı zamanda yolcuların uçuş güvenliği düşünülerek koltuklar dört noktalı emniyet 

kemeri sistemiyle donatılmıştır.  

Bir diğer uçuş güvenliği elemanı olan uçuşta engel tespit sistemi sayesinde kötü hava koşullarında ve 

yüksek seyir hızında olası kazaları engellemek amacıyla bu sistem helikoptere dahil edilmiştir. Aynı 

zamanda olası acil durumlarda acil durum butonları yer almaktadır. Bilindiği üzere helikopter uçuşu 

sırasında kabin ve kokpit içerisinde yüksek sesten dolayı iletişim zor hale gelmektedir. Olası acil 

durumlarda pilot-yolcu ve pilot-kule arasında iletişimi sağlayacak yapılar mevcuttur.  

Tasarımı yapılan DEMİRKUŞ helikopterinde yer ve uçuş operasyonlarında güvenliği sağlamak için yer 

rezonansı problemine çözüm metotları geliştirilmiştir. Bu çözümler yer rezonansını engellemek için 

çeşitli aktif ve pasif sönümleme metotlarını kapsamaktadır. Yapılan tasarımda pala ve iniş takımlarına 

dahil edilen sönümleme sistemleri ile yer rezonansı için çözüm geliştirilmiştir. 

Karlı ve kötü hava şartlarında uçuş operasyonlarının güvenliğini sağlayabilmek için tasarlanan 

DEMİRKUŞ helikopterinde, buzlanmayı önlemek için anti-icing metodu tasarımda kullanılmıştır. 

Helikopter havadayken motor kompresöründen alınan sıcak hava ile birtakım borular vasıtası ile 

helikopterin çeşitli yerleri ısıtılarak soğumuş su damlalarının buharlaşmasıyla buzlanmanın 

engellenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda ısıtmalı camların kullanılmasıyla da pilotun görüş aralığı 

optimum seviyede tutularak pilotun ve yolcuların uçuş güvenliği sağlanmış olur. 

Ayrıca helikopterlere yıldırım çarpması büyük hasarlara yol açabilmektedir. DEMİRKUŞ 

helikopterinde elektrostatik birikim ve yıldırım çarpmasına karşı koruma sağlayabilmek için pala 

yapıları gibi yıldırım çarpmalarının büyük olasılıkla gerçekleşebileceği yerlerde bakır örgüler sık bir 

şekilde kullanılmıştır. Yıldırım çarpma olasılığı daha düşük olan gövde de ise daha hafif bir bakır örgü 

kullanılmıştır. [7] 

4.14. Ürün Maliyeti ve Ömür Devir Kestirimi 

4.14.1. Ürün Maliyeti 

Tasarım çalışmaları kapsamında maliyet gözetimi yapılarak bir süreç ortaya konulmalıdır. Helikopter 

tasarım sürecinde düşük maliyet hedefi gereksinimler kapsamında belirlenmiş ve tasarımın buna göre 

eldesi amaçlanmıştır. 

Ürün maliyeti hesaplamasında, rakip ürün incelenmesi kapsamında literatürde bulunan benzer 

ağırlıktaki helikopterler kullanılarak istatistiksel bir çalışma elde edilmiştir. İstatistiksel çalışma 

kapsamında benzer helikopterlerin ağırlık gerçek temel fiyat grafiği Excel yardımıyla çizilmiş ve çizilen 

grafiğin denklemi elde edilmiştir. Bu denklemde DEMİRKUŞ helikopterinin ağırlığı kullanılarak, 

istatistiksel olarak DEMİRKUŞ helikopterinin gerçek temel fiyatı bulunmuştur. Bulunan değer grafik 

üzerinde gösterilmiştir. Şekil 44’te grafik gösterilmiştir. 
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Şekil 44: Ürün Maliyeti Kestirimi 

 

 

4.14.2. Ömür Devir Maliyeti 

Ömür devir maliyeti hesaplamasında 1 yılda harcanan toplam yakıt miktarı, helikopterin bakım ücreti 

ve bu süre zarfında harcanacak diğer giderler göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan hesaplamalar 

sonucunda helikopterin 1 görevi tamamlaması için gereken yakıt miktarı 315.25 lb’dir. 1 günde 

toplamda 5 görev ve 5 bakım gerçekleştireceği varsayımında bulunuldu. Aynı zamanda Helikopterde 

kullanılan yakıt Jet-A1 dir. 1 galon yakıt 1.859$ dır. Bir diğer varsayım ise 1 bakımın yaklaşık olarak 

500 $ olduğudur. Bu parametreler doğrultusunda hesap yapıldığında ömür devir maliyeti: 

 

𝐶𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 = 315.25(𝑙𝑏) × 5 × 365 ×
1

8.34
(
𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛

𝑙𝑏
) × 1.859(

$

𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛
) = 128159.2518 $ 

𝐶𝑏𝑎𝑘𝚤𝑚 = 5 × 365 × 500 $ = 912500 $ 

𝐶𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 = 100000 $ 

𝐶Ö𝐷𝑀 = 𝐶𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 + 𝐶𝑏𝑎𝑘𝚤𝑚 + 𝐶𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 = 1140659.252 (
$

𝑦𝚤𝑙
) 

Bulunan bu değerler tasarladığımız helikoptere yakın bir ağırlıkta olan Bell 206B3 ile karşılaştırılmıştır. 

Aynı şartlarda 1 yılda harcanan toplam yakıt miktarının Bell 206B3 te 128500 $ olduğu hesaplanmıştır. 
[12] DEMİRKUŞ helikopterinin, arada küçük fark bile olsa maliyet konusunda daha iyi olduğu 

görülmektedir. 
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5. Değişiklikler 

Nihai tasarım sürecinde, ön tasarım çalışması kapsamında belirlenen parametre ve değerlerinde temel 

olarak değişiklik görülmemektedir. Ancak tasarım çalışması hesaplama adımlarında, metodoloji 

genişleterek çalışma detaylandırılmıştır. Ayrıca ön tasarımda görsellerde belirtilen kuyruk rotoruna 

giden güç aktarma sistemi, nihai tasarım sürecinde kaldırılmış ve kuyruk rotoru elektrikli sisteme 

çevrilmiştir. Buna bağlı olarak batarya sistemi eklenmiş ve güç aktarım sisteminde oluşan kayıpların 

önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

Tasarım detaylandırılmasında yolcu konforu için koltuklara sönümleme sistemleri eklenmiştir. Ayrıca 

helikopterde oluşan yer rezonansını minimum seviyelere indirmek için de iniş takımına sönümleme 

sistemleri eklenmiştir. Bunların yanı sıra helikopter kokpit yapısı ve uçuş göstergeleri 

detaylandırılmıştır. 

Ön tasarım raporunda belirtilmeyen; iskelet ve yapısal tasarımın yükleme kriterleri, görev performans 

değerlendirilmesi ve yakıt kırılımı bu raporda belirtilmiştir. 

 

 

6. Görseller 

 

 
Şekil 45: Kesit Görünümü 
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8. Ekler 

8.1. EK 1: Tasarımın Genel Özellikleri 

 

Tablo 20: Tasarımın Genel Özellikleri 
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8.2. EK 2: Helikopter Performans Özeti 

 

Tablo 21: Helikopter Performans Özeti 

 

 

 

 

8.3. EK 3: Analiz Sonuçları 

8.3.1. İniş Takımı Analizi 

 

Şekil 46: İniş Takımı Toplam Deformasyon Analizi 
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Şekil 47: İniş Takımı Eş Değer Şekil Değiştirme Analizi 

8.3.2. Pala Analizi 

 

 

Şekil 48: Karbon Fiber Malzemesinin Total Deformasyonu 
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Şekil 49: Karbon Fiber Malzemesinin Von-Mises Gerilme Durumu 

 

 

Şekil 50: Karbon Fiber Malzemesinin X Yönündeki Deformasyonu 

 

 

Şekil 51: Karbon Fiber Malzemesinin Y Yönündeki Deformasyonu 
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Şekil 52: Karbon Fiber Malzemesinin Z Yönündeki Deformasyonu 

 

 

Şekil 53: Karbon Fiber 2.Mod Deformasyon Durumu-7.3478 Hz 

 



54 

 

 

Şekil 54: Karbon Fiber 4.Mod Deformasyon Durumu-25.33 Hz 

 

Şekil 55: Karbon Fiber 6.Mod Deformasyon Durumu- 30.597 Hz 

 

 

 

Şekil 56: Pala Boyunca Basınç Dağılımı  
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8.3.3. Gövde CFD Analizi 

(İrtifa=4000 ft   Hız=70 m/s) 

 

Şekil 57: Gövde Basınç Analizi 

8.3.4. Airfoil Analizleri 

(Analiz Şartları:   Re=300000   M=0.65) 

 

Şekil 58: SC-1095 Kanat Profili 
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Şekil 59: Cl & Cd Grafiği 

 

 

Şekil 60: Cp Grafiği 
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Şekil 61: Cl/Cd & α Grafiği 
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Şekil 62: Cd & α Grafiği 
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Şekil 63: Cl & α Grafiği 

 

8.4. EK 4: Kodlar 

Bu kısıma matlab ortamında yapılan kodlar eklenmiştir. 

8.4.1. Performans Kodu 

% %% DEMİRKUŞ PERFORMANS 

% clc; clear all; close all; 

% W=2838; %lb 

% A=796; 

% k=1.15; 

% c_thrust=0.00321; 

% V_max_tip=500; 

% cd0=0.01; 

% w=45.57; 

% N=3; 

% sigma_mr=0.04785; 
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% ro=0.00203143; %3000 ft +20C 

% efpa=9.46; 

% V_max=222; 

% R=15.92; 

% u_mr=V_max/V_max_tip; 

% sfc=0.6; %[lb/hp.h] 

% c_thrust=W/(A*ro*V_max_tip^2); 

% %% Yer Çalıştırma 

% Pground_1=29.4; 

% t_ground_1=10/60 

% Wx=sfc*Pground_1*t_ground_1; 

% %% Kalkış Hover 

% t_h=2/60; 

% lambda_h=sqrt(c_thrust/2); 

% cpi_h=k*(c_thrust^1.5)/sqrt(2); 

% cp0_h=sigma_mr*cd0/8; 

% Pi_h=1.1*cpi_h*ro*A*V_max_tip^3/550; %   

% P0_h=1.1*cp0_h*ro*A*V_max_tip^3/550; %   

% Pc_h=0; 

% P_h=Pi_h+P0_h+Pc_h;%[hp] 

% Wf_h=sfc*P_h*t_h; 

% W=W-Wf_h; 

% c_thrust=W/(A*ro*V_max_tip^2); 

% %% Vertical Flight 

% ro1=0.00197050; 

% vi=W/(2*ro1*A*V_max_tip); %Rotor induced velocity 

% theta=8; %  

% alpha=theta-atand(vi/(w*R));  

% lambda_i=vi/(w*R); 

% t_v=2/60; 

% Vc=24.2; 
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% x_1=Vc*cosd(alpha)*t_v*3600; % [ft] 

% lambda_c=Vc/(w*R); 

% cpi_v=lambda_i*c_thrust; 

% cpc_v=lambda_c*c_thrust; 

% cp0_v=sigma_mr*cd0/8; 

% Pi_v=1.1*cpi_v*ro1*A*V_max_tip^3/550; %   

% P0_v=1.1*cp0_v*ro1*A*V_max_tip^3/550; %   

% Pc_v=1.1*cpc_v*ro1*A*V_max_tip^3/550; %   %lambda_c =0 for hover that mean climb 

inflow ratio 

% P_v=Pi_v+P0_v+Pc_v;%[hp] 

% Wf_v=sfc*P_v*t_v; 

% W=W-Wf_v; 

% c_thrust=W/(A*ro1*V_max_tip^2); 

%  

% %% Forward Flight 

% k=1.2; 

% x=492125.98425; % [150 km to ft] 

% x_ff_1=x-x_1; 

% t_ff=(x_ff_1/V_max)/3600; 

% cpi_ff=k*lambda_i*c_thrust; 

% cp0_ff=(sigma_mr*cd0/8)*(1+4.65*u_mr^2); 

% cpp_ff=0.5*u_mr^3*efpa/A; 

% Pc_ff=Vc*W/550; 

% Pi_ff=1.1*cpi_ff*ro1*A*V_max_tip^3/550; %   

% P0_ff=1.1*cp0_ff*ro1*A*V_max_tip^3/550; %   

% Pp_ff=1.1*cpp_ff*ro1*A*V_max_tip^3/550; % 

% P_ff=Pp_ff+P0_ff+Pi_ff+Pc_ff; 

% Wf_ff=sfc*P_ff*t_ff; 

% W=W-Wf_ff; 

% x_ff_1=0.0003048*x_ff_1; % ft to km 

% c_thrust=W/(A*ro1*V_max_tip^2); 
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%  

% %% İniş Hover 

% t_h_2=1/60; 

% lambda_h=sqrt(c_thrust/2); 

% cpi_h2=k*(c_thrust^1.5)/sqrt(2); 

% cp0_h2=sigma_mr*cd0/8; 

% Pi_h2=1.1*cpi_h2*ro1*A*V_max_tip^3/550; %  

% P0_h2=1.1*cp0_h2*ro1*A*V_max_tip^3/550; %  

% Pc_h=0; 

% P_h2=Pi_h2+P0_h2+Pc_h;%[hp] 

% Wf_h2=sfc*P_h2*t_h_2; 

% W=W-Wf_h2; 

% W_payload=881; %[lb] 

% W=W-W_payload; %[lb] 

% c_thrust=W/(A*ro1*V_max_tip^2); 

%  

% %% Yer Çalıştırma 

% Pground_2=29.4; 

% t_ground_2=5/60 

% Wx=sfc*Pground_2*t_ground_2; 

% %% Kalkış Hover 

% t_h_3=1/60; 

% lambda_h=sqrt(c_thrust/2); 

% cpi_h3=k*(c_thrust^1.5)/sqrt(2); 

% cp0_h3=sigma_mr*cd0/8; 

% Pi_h3=1.1*cpi_h3*ro1*A*V_max_tip^3/550; %  

% P0_h3=1.1*cp0_h3*ro1*A*V_max_tip^3/550; %  

% Pc_h=0; 

% P_h3=Pi_h3+P0_h3+Pc_h;%[hp] 

% Wf_h3=sfc*P_h3*t_h_3; 

%  
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% W=W-Wf_h3; 

% c_thrust=W/(A*ro1*V_max_tip^2); 

%  

% %% Forward Flight-2 

% k=1.2; 

% efpa=W/300; 

% x_2=2876.3; 

% x_ff_2=x-x_2; 

% t_ff2=(x_ff_2/V_max)/3600; %%  

% ro1=0.00211114; 

% cpi_ff2=k*lambda_i*c_thrust; 

% cp0_ff2=(sigma_mr*cd0/8)*(1+4.65*u_mr^2); 

% cpp_ff2=0.5*u_mr^3*efpa/A; 

% Pc_ff2=Vc*W/550; 

% Pi_ff2=1.1*cpi_ff2*ro1*A*V_max_tip^3/550; %  

% P0_ff2=1.1*cp0_ff2*ro1*A*V_max_tip^3/550; %  

% Pp_ff2=1.1*cpp_ff2*ro1*A*V_max_tip^3/550; % 

% P_ff2=Pp_ff2+P0_ff2+Pi_ff2+Pc_ff2; 

% Wf_ff2=sfc*P_ff2*t_ff2; 

% W=W-Wf_ff2; 

% x_ff_2=0.0003048*x_ff_2; % ft to km 

% c_thrust=W/(A*ro1*V_max_tip^2); 

%  

% %% Vertical Flight-alçalma 

% vi=W/(2*ro*A*V_max_tip); %Rotor induced velocity 

% lambda_i=vi/(w*R); 

% t_v2=2/60; 

% Vc=24.2; 

% alpha2=theta-atand(vi/(w*R));  

% lambda_c=Vc/(w*R); 

% x_2=Vc*cosd(alpha2)*t_v2*3600; % [ft] 
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% cpi_v2=lambda_i*c_thrust; 

% cpc_v2=lambda_c*c_thrust; 

% cp0_v2=sigma_mr*cd0/8; 

% Pi_v2=1.1*cpi_v2*ro*A*V_max_tip^3/550; %  

% P0_v2=1.1*cp0_v2*ro*A*V_max_tip^3/550; %  

% Pc_v2=1.1*cpc_v2*ro*A*V_max_tip^3/550; %  %lambda_c =0 for hover that mean climb 

inflow ratio 

% P_v2=Pi_v2+P0_v2+Pc_v2;%[hp] 

% Wf_v2=sfc*P_v2*t_v2; 

% W=W-Wf_v2; 

% c_thrust=W/(A*ro*V_max_tip^2); 

% %% İniş Hover -3 

% t_h_3=2/60; 

% lambda_h=sqrt(c_thrust/2); 

% cpi_h3=k*(c_thrust^1.5)/sqrt(2); 

% cp0_h3=sigma_mr*cd0/8; 

% Pi_h3=1.1*cpi_h3*ro*A*V_max_tip^3/550; %  

% P0_h3=1.1*cp0_h3*ro*A*V_max_tip^3/550; %  

% Pc_h=0; 

% P_h2=Pi_h3+P0_h3+Pc_h;%[hp] 

% Wf_h3=sfc*P_h3*t_h_3; 

% W=W-Wf_h3; 

% c_thrust=W/(A*ro*V_max_tip^2); 

%  

%  %% Rezerv 

% k=1.2; 

% efpa=W/300; 

% t_ff3=1/4; 

% ro1=0.00211114; 

% VBE=91; 

% u_mr=VBE/V_max_tip; 
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% cpi_ff3=k*lambda_i*c_thrust; 

% cp0_ff3=(sigma_mr*cd0/8)*(1+4.65*u_mr^2); 

% cpp_ff3=0.5*u_mr^3*efpa/A; 

% Pc_ff3=Vc*W/550; 

% Pi_ff3=1.1*cpi_ff3*ro1*A*V_max_tip^3/550; %  

% P0_ff3=1.1*cp0_ff3*ro1*A*V_max_tip^3/550; %  

% Pp_ff3=1.1*cpp_ff3*ro1*A*V_max_tip^3/550; % 

% P_ff3=Pp_ff3+P0_ff2+Pi_ff3+Pc_ff3; 

% Wf_ff3=sfc*P_ff3*t_ff3; 

% W=W-Wf_ff3; 

% c_thrust=W/(A*ro1*V_max_tip^2); 

%  

% %% AI 

% mblade=95; 

% Ib=R^2/3*mblade/32.2 

% w_w=V_max_tip/R; 

% Ir=Ib*N; 

% GW=2838; 

% DL=3.5641; 

% AI=Ir*w_w^2/(2*GW*DL); 

%  

% % %% Waut 

% % for VT=0:200 

% % vi=W/(2*ro1*A*VT); %Rotor induced velocity 

% % lambda_i=vi/(w*R); 

% % u_mr=VT/V_max_tip; 

% % c_thrust=W/(A*0.00238*VT^2); 

% % w_aut=-VT*(k*lambda_i+(sigma_mr*cd0/(8*c_thrust))*(1+u_mr^2*4.65))-

VT*(u_mr^3*0.5*efpa/(A*c_thrust)); 

% % plot(VT,w_aut,'.r') 

% % hold on; 
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% % end 

%  

8.4.2. Tasarım Başlangıç Hesapları 

% %% DEMİRKUŞ Helicopter Design 

% clc; clear all; close all; 

% W_takeoff=1500; %Weight top limit 

% W_gross=W_takeoff; % [kg] 

% W_empty=W_takeoff*0.6; % [kg] 

% gama=1.4; 

% g=9.81; %[kg.m/s^2] 

% R=287; % [j/(kgK)] 

% T=288.15; % [K] sea level 

% M_max_tip_mr=0.65; % The main rotor tip Mach number should not exceed 

% a=sqrt(gama*R*T); %[m/s] 

% V_max_tip_mr=M_max_tip_mr*a; %[m/s] 

% %% Determine the rotor radius 

% DL_1=-6*(10^(-7))*(W_gross*g)^2+0.0306*W_gross*g-127.42; %% Equation on Excel 

% DL=DL_1; %% 

% R_mr=sqrt((W_gross*g)/(DL*pi)); %[m] 

%  

% %% Determine A first-cut rotational velocity 

% w_mr_max=V_max_tip_mr/R_mr; %[rad/sec] 

%  

% %% Determination of thrust coefficient 

% A_mr=pi*R_mr^2; %[m^2] 

% Thrust_mr=W_gross*g; 

% ro=1.225; 

% c_thrust_mr=Thrust_mr/(A_mr*ro*V_max_tip_mr^2); 

%  

% %% Determine the blade solidity 

% V_max=230/3.6; %forward [m/s] 
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% u_mr_max=V_max/V_max_tip_mr; %maximum advance ratio 

% BL=0.067;  

%  

% sigma_mr=c_thrust_mr/BL; 

%  

% %% Determine blade chord 

% NB=3; %number of main rotor blades 

% chord_mr=sigma_mr*pi*R_mr/NB; %chord [m] 

% AR_mr=R_mr/chord_mr; %Aspect Ratio 

%  

% %% Determine the average lift coefficient 

% c_lift=6*c_thrust_mr/sigma_mr; 

%  

% %% Weight Estimation 

% W_blades=0.06*W_empty*R_mr^0.4*sigma_mr^0.33; 

% W_hub=0.0135*W_empty*R_mr^0.42; 

% W_mr=W_blades+W_hub; 

% for i=150:230 

%     n1=3; 

%     Ndb= 10*log10((i)^6*(n1*R_mr*chord_mr)*(c_thrust_mr/sigma_mr)^2)-36.7; 

%     hold on 

%     plot(i,Ndb,'.r') 

% end 

% title('Pala Sayısına Bağlı Gürültü Seviyesi') 

% legend('3 Palalı') 

% xlabel('Pala Uç Hızı, V [m/s]'); 

% ylabel('Gürültü Seviyesi, SPL150 [dB]'); 

% %% Vi<T> 

% % Vvert=8.33; % [ft/s] 

% % Vfwd=150; 

% % A=[1 16.66 ((150^2)+(8.33^2)) 0 -(29.0537^4)] 
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% % roots(A) 

%  

% % A=[1 3 4] 

% % roots(A) 

% % Vi=55.08 

% % a=1 

% % b=8.33*2 

% % c=(150^2+24.2^2) 

% % d=0 

% % e=-Vi^4 

8.4.3. Menzil- Havada Kalış Süresi Vb. Hesaplamalar 

% %  Helicopter Range & Endurance 

% clc; clear all; close all; 

%  

% CD_0 = 0.01; 

% rho = 0.00211; %slug/ft^3 

% k = 1.15; % induced power factor 

% K = 4.6; 

% T = 2830 ; %lbf 

% f = 9.4606 ; %ft^2, flat plate drag area 

% sigma = 0.04785 ; %soldity 

% R = 15.921 ; % main rotor radius [ft] 

% A = pi*R^2; %ft^2 

% V_tip=725.641; %ft/s 

% omega = V_tip/R ; %rotational speed 1/rad 

% v=[]; 

% Q1=[]; 

% Q2=[]; 

% Q3=[]; 

% Q4=[]; 

% for V = 0:1:250 %forward velocity 
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% v = [v,V]; 

%  v_i = sqrt((-0.5*V^2+0.5*sqrt(V^4+4*((T/(2*rho*A))^2)))); %ft/s induced velocity component 

%  P_i = (k*v_i*T)*0.0018 ; %induced power 

%  P_profile = 

(0.125*sigma*CD_0*rho*A*(omega*R)^3*(1+K*(V/(omega*R))^2))*0.0018;%profile power 

%  P_parasite = (0.5*rho*V^3*f)*0.0018; %parasite power 

%  P = P_i + P_profile + P_parasite; %Power required hp 

%  Q1=[Q1,P]; 

%  Q2=[Q2,P_i]; 

%  Q3=[Q3,P_profile]; 

%  Q4=[Q4,P_parasite]; 

% end 

% plot(v,Q1,'b-','linewidth',1); hold on; 

% plot(v,Q2,'m-','linewidth',1);hold on; 

% plot(v,Q3,'c-','linewidth',1); hold on; 

% plot(v,Q4,'k-','linewidth',1);hold on; 

% x=0:200; 

% y=1.47*x-46.5291; 

% plot(x,y, 'g-') 

% hold on 

% title('ISA') 

% plot(xlim, 317*[1 1],'-r','linewidth',1.1); 

% legend('Power Required','Range Power','Power Available') 

% xlabel('Forward Flight Velocity, V[ft/s]'); 

% ylabel('Power Required, P[hp]'); 

% figure(2),plot(v,Q1,'b-','linewidth',1); hold on; 

% hold on; plot(xlim, 317*[1 1],'-r','linewidth',1.1); 

% legend('Power Required','Range Power','Power Available') 

% x=0:200; 

% y=1.4735*x-46.5718; 

% plot(x,y, 'g-') 
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% hold on 

% title('ISA+20') 

8.4.4. Askı Uçuşu Kararlılık Kodu 

% clc; clear all; close all; 

% m=1157; 

% Xu=-0.0257; 

% Xv=0.0004; 

% Xq=0.3972; 

% w_0=0; 

% g=9.81; 

% c_teta_0=0.999; 

% Zu=-0.0422; 

% Zw=-0.3404; 

% Zq=0.0050; 

% u_0=0; 

% c_fi_0=0.999; 

% s_teta_0=0.0289; 

% Mu=0.0414; 

% Mw=-0.0196; 

% Mq=-1.7645; 

% Iy=1219; 

% Yv=-0.0435; 

% Yp=-0.4104; 

% Yr=0.1045; 

% Lv=-0.1516; 

% Lp=-4.9198; 

% Lr=-0.2873; 

% t_teta_0=0.0289; 

% Nv=-0.0054; 

% Np=-1.0748; 

% Nr=-0.8645; 
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%  

% A_long=[Xu/m Xv/m Xq/m-w_0 -g*c_teta_0;Zu/m Zw/m Zq/m+u_0 -g*c_fi_0*s_teta_0;Mu/Iy 

Mw/Iy Mq/Iy 0;0 0 c_fi_0 0]; 

% A_lateral=[Yv/m Yp/m+w_0 g*c_fi_0*c_teta_0 Yr/m-u_0;Lv Lp 0 Lr;0 1 0 c_fi_0*t_teta_0;Nv 

Np 0 Nr]; 

% eig(A_long) 

% eig(A_lateral) 

% z1_long=-0.0694 + 0.0000i; 

% z2_long=0.0340 + 0.0597i; 

% z3_long=0.0340 - 0.0597i; 

% z4_long= -0.0003 + 0.0000i; 

% z1_lat= -5.0523 + 0.0000i; 

% z2_lat= 0.0355 + 0.5493i; 

% z3_lat= 0.0355 - 0.5493i; 

% z4_lat= -0.8031 + 0.0000i; 

%  

% figure; 

% hold on; 

% plot(real(z1_long),imag(z1_long),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z2_long),imag(z2_long),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z3_long),imag(z3_long),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z4_long),imag(z4_long),'b.','markersize',16); 

% grid on; 

% set(gca,'fontsize',14,'fontweight','bold'); 

% xlabel('Real'); 

% ylabel('Imaginary'); 

% xlim([-5 10]); 

% ylim([-5 10]); 

% %draw axis 

% realAxis=linspace(-5,10,256); 

% imagAxis=linspace(-5,10,256); 

% plot(realAxis,0*realAxis,'k','linewidth',1); 
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% plot(0*imagAxis,imagAxis,'k','linewidth',1); 

% h1=line([0 real(z1_long)],[0 imag(z1_long)],'linewidth',1); 

% h2=line([0 real(z2_long)],[0 imag(z2_long)],'linewidth',1); 

% h3=line([0 real(z3_long)],[0 imag(z3_long)],'linewidth',1); 

% h4=line([0 real(z4_long)],[0 imag(z4_long)],'linewidth',1); 

% set(h2,'color','r'); 

% set(h3,'color','g'); 

% set(h4,'color','b'); 

%  

% %A_lateral 

% figure; 

% hold on; 

% plot(real(z1_lat),imag(z1_lat),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z2_lat),imag(z2_lat),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z3_lat),imag(z3_lat),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z4_lat),imag(z4_lat),'b.','markersize',16); 

% grid on; 

% set(gca,'fontsize',14,'fontweight','bold'); 

% xlabel('Real'); 

% ylabel('Imaginary'); 

% xlim([-5 10]); 

% ylim([-5 10]); 

% %draw axis 

% realAxis=linspace(-5,10,256); 

% imagAxis=linspace(-5,10,256); 

% plot(realAxis,0*realAxis,'k','linewidth',1); 

% plot(0*imagAxis,imagAxis,'k','linewidth',1); 

% h1=line([0 real(z1_lat)],[0 imag(z1_lat)],'linewidth',1); 

% h2=line([0 real(z2_lat)],[0 imag(z2_lat)],'linewidth',1); 

% h3=line([0 real(z3_lat)],[0 imag(z3_lat)],'linewidth',1); 

% h4=line([0 real(z4_lat)],[0 imag(z4_lat)],'linewidth',1); 
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% set(h2,'color','r'); 

% set(h3,'color','g'); 

% set(h4,'color','b'); 

 

8.4.5. İleri Uçuş Kararlılık Kodu 

%  clc; clear all; close all; 

% m=1157; 

% Xu=-0.0570; 

% Xv=0.0001; 

% Xq=0.2905; 

% w_0=-5.59; 

% g=9.81; 

% c_teta_0=0.996; 

% Zu=0.0178; 

% Zw=-0.8096; 

% Zq=-0.3092; 

% u_0=66.64; 

% c_fi_0=0.999; 

% s_teta_0=-0.084; 

% Mu=0.0498; 

% Mw=-0.0065; 

% Mq=-2.9912; 

% Iy=1219; 

% Yv=-0.1438; 

% Yp=-0.4203; 

% Yr=0.4176; 

% Lv=-0.2542; 

% Lp=-4.8062; 

% Lr=0.0913; 

% t_teta_0=-0.084; 

% Nv=0.3401; 
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% Np=-0.8152; 

% Nr=-2.6430; 

%  

% A_long=[Xu/m Xv/m Xq/m-w_0 -g*c_teta_0;Zu/m Zw/m Zq/m+u_0 -g*c_fi_0*s_teta_0;Mu/Iy 

Mw/Iy Mq/Iy 0;0 0 c_fi_0 0]; 

% A_lateral=[Yv/m Yp/m+w_0 g*c_fi_0*c_teta_0 Yr/m-u_0;Lv Lp 0 Lr;0 1 0 c_fi_0*t_teta_0;Nv 

Np 0 Nr]; 

% eig(A_long) 

% eig(A_lateral) 

% z1_long=-0.0741 + 0.0000i; 

% z2_long=0.0358 + 0.0644i; 

% z3_long=0.0358 - 0.0644i; 

% z4_long= -0.0007 + 0.0000i; 

% z1_lat= -1.0357 + 4.6330i; 

% z2_lat= -1.0357 - 4.6330i; 

% z3_lat= -5.3131 + 0.0000i; 

% z4_lat= -0.0648 + 0.0000i; 

%  

% figure; 

% hold on; 

% plot(real(z1_long),imag(z1_long),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z2_long),imag(z2_long),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z3_long),imag(z3_long),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z4_long),imag(z4_long),'b.','markersize',16); 

% grid on; 

% set(gca,'fontsize',14,'fontweight','bold'); 

% xlabel('Real'); 

% ylabel('Imaginary'); 

% xlim([-5 10]); 

% ylim([-5 10]); 

% %draw axis 

% realAxis=linspace(-5,10,256); 



75 

 

% imagAxis=linspace(-5,10,256); 

% plot(realAxis,0*realAxis,'k','linewidth',1); 

% plot(0*imagAxis,imagAxis,'k','linewidth',1); 

% h1=line([0 real(z1_long)],[0 imag(z1_long)],'linewidth',1); 

% h2=line([0 real(z2_long)],[0 imag(z2_long)],'linewidth',1); 

% h3=line([0 real(z3_long)],[0 imag(z3_long)],'linewidth',1); 

% h4=line([0 real(z4_long)],[0 imag(z4_long)],'linewidth',1); 

% set(h2,'color','r'); 

% set(h3,'color','g'); 

% set(h4,'color','b'); 

%  

% %A_lateral 

% figure; 

% hold on; 

% plot(real(z1_lat),imag(z1_lat),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z2_lat),imag(z2_lat),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z3_lat),imag(z3_lat),'b.','markersize',16); 

% plot(real(z4_lat),imag(z4_lat),'b.','markersize',16); 

% grid on; 

% set(gca,'fontsize',14,'fontweight','bold'); 

% xlabel('Real'); 

% ylabel('Imaginary'); 

% xlim([-5 10]); 

% ylim([-5 10]); 

% %draw axis 

% realAxis=linspace(-5,10,256); 

% imagAxis=linspace(-5,10,256); 

% plot(realAxis,0*realAxis,'k','linewidth',1); 

% plot(0*imagAxis,imagAxis,'k','linewidth',1); 

% h1=line([0 real(z1_lat)],[0 imag(z1_lat)],'linewidth',1); 

% h2=line([0 real(z2_lat)],[0 imag(z2_lat)],'linewidth',1); 
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% h3=line([0 real(z3_lat)],[0 imag(z3_lat)],'linewidth',1); 

% h4=line([0 real(z4_lat)],[0 imag(z4_lat)],'linewidth',1); 

% set(h2,'color','r'); 

% set(h3,'color','g'); 

% set(h4,'color','b')




