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1. ÖZET 

Helikopterler günümüzde hem askeri hem de sivil havacılık başta olmak üzere birçok alanda 

kullanılmaktadır. İnsansız olarak kullanılabileceği gibi, bir tankı taşıyacak kadar büyük 

helikopterler yapmak, dar alanlara, iniş imkânlarının kısıtlı olduğu yerlere, havada asılı olarak 

tutunup, indir bindir yapılabileceği noktalara ulaşması sebebiyle, uçan araçlar içinde en avantajlı 

taşıt helikopterler olmuştur. Potansiyel kullanıcıların beklentileri doğrultusunda tespit edilecek 

tasarım kriterleri esas alınarak tasarlanırlar. Bu raporun konusu olarak TEKNOFEST yarışması 

çerçevesinde belirlenen tasarım istemleri projemizin ana girdileri olacaktır. 

Projemizde gerek hesaplama teknikleri ve gerekse çeşitli mühendislik seçimleri ile gereken tasarım 

girdileri oluşacak ve ihtiyaç olan helikopter ön tasarımı gerçekleşecektir. Bu bilgiler doğrultusunda 

ihtiyaçları tam ve net karşılayacak olan en iyi helikopter tasarımı yapılmaya çalışılacaktır. İlk 

boyutlandırma ve ağırlık tahminleri, helikopter tasarımlarından ve yayınlardan elde edilen genel 

istatiksel verilerden yola çıkılarak yapılmıştır. İlk boyutlandırma neticesinde elde edilen değerleri, 

bir sonraki aşamada uygulamada yaşanacak sorunları engellemek amacıyla uygun bir tasarım 

programı ile desteklenmeye çalışılacaktır. 

TEKNOFEST’in belirlediği görev profilinde tanımlı, çeşitli uçuş şartlarındaki güç 

gereksinimlerinin, maliyet ve ağırlık değerlerinin sonucunda elde edilecek sonuçlar ile yine 

deneysel bir üretim gerçekleştirilebilecektir. 

Ayrıca gürültü helikopterler için en önemli tasarım konularından biridir. Hangi amaçla kullanılacak 

olursa olsun, daha sessiz bir helikopterin tasarlanması esas amacımız olacaktır.  

Bilgisayar destekli uçuş kontrol sistemleri ile stabil ve dengeli bir helikopter tasarlanmıştır. Üretim 

esnasında ortaya çıkacak dengesizlikler ise tekrar doğrultma hesapları ile modifiye edilecek ve 

rakiplerinden üstün bir helikopter üretimi gerçekleştirilecektir. 

Benzerlerinden özellikle gürültü ve denge konusunda üstün özellikleri olan helikopterimizin, 

piyasada rağbet göreceği bir model olacaktır. Prototipleri fuarlarda tanıtılan birçok helikopter 

firmasının ön siparişleri 300 adetleri geçmektedir. Helikopter piyasasında bu model ve özelliklerde 

yıllık 1000 adetten fazla ihtiyaç tahmin edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Helikopter, askeri helikopter, sivil helikopter, tasarım, Sessiz helikopter, 

Gürültü seviyesi, Tasarım, Analiz, Pala Elemanı Momentum Teorisi, Hesaplamalı Akışkanlar 

Dinamiği (HAD), Sonlu Elemanlar Metodu (SEM), Akustik, Hesaplamalı Aeroakustik. 
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2. SUMMARY 

Helicopters are used today in many fields, especially in military and civil aviation. As it can be used 

unmanned, helicopters are the most advantageous vehicle among flying vehicles, since they can be 

used as helicopters that are large enough to carry a tank, reach tight spaces, places where landing 

possibilities are limited, and points where they can hang and unload. They are designed on the basis 

of design criteria to be determined in line with the expectations of potential users. The design 

requests determined within the framework of the TEKNOFEST competition as the subject of this 

report will be the main inputs of our project. 

In our project, the required design inputs will be created with both calculation techniques and 

various engineering choices, and the required helicopter preliminary design will be realized. In line 

with this information, the best helicopter design will be tried to meet the needs completely and 

clearly. Initial sizing and weight estimates are based on general statistical data obtained from 

helicopter designs and publications. The values obtained as a result of the first dimensioning will 

be supported with an appropriate design program in order to prevent the problems to be experienced 

in the next stage. 

An experimental production can be carried out with the results obtained as a result of the power 

requirements, cost and weight values in various flight conditions defined in the mission profile 

determined by TEKNOFEST. 

Also, noise is one of the most important design issues for helicopters. Whatever purpose it will be 

used for, it will be our main goal to design a quieter helicopter. 

A stable and balanced helicopter is designed with computer-aided flight control systems. 

Imbalances that will arise during production will be modified by re-straightening calculations and 

a helicopter will be produced that is superior to its competitors. 

Our helicopter, which has superior features especially in terms of noise and balance, will be a 

popular model in the market. The pre-orders of many helicopter companies, whose prototypes are 

introduced at fairs, exceed 300 units. The annual need for more than 1000 units of these models and 

features is estimated in the helicopter market. 

Keywords: Helicopter, military helicopter, civil helicopter, design, Silent helicopter, Noise level, 

Design, Analysis, Machete Element Momentum Theory, Computational Fluid Dynamics (HAD), 

Finite Element Method (SEM), Acoustics, Computational Aeroacoustics. 
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3. GİRİŞ 

İnsanoğlu var olduğu günden beri hep dışarıda gördüğü şeyleri taklit ederek bilimi geliştirmekte ve 

kendi tembelliğine çareler aramaktadır. Belki de bir kıskançlık ile gökyüzünde gördüğü kuşları 

taklit ederek uçmayı istemiş ve binlerce yıldır çeşitli yollar arayarak uçma denemeleri yapmış ve 

günümüzde de uçmanın zirvesine ulaşmıştır. “Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini” 

öğrenmiştir. 

İnsanoğlu ya uçmayı hayal etmiş ya da uçmuştur. Bu yüzdendir ki, insanlık tarihi boyunca binlerce 

ve hatta milyonlarca yıldan beridir, kaynak olarak elimize olan, günümüze kalan kalıntılarda, 

mağara resimlerinde, Piramitlerde, tabletlerde hep bir uçma ile ilgili figürlere rastlamamız 

mümkündür.  

Türk dünyası ile hep göksel cisimlere ilgi duymuş, birçok efsanesinde ve masallarında hep gökyüzü 

ile bağlantılı olmuştur. Yakın tarihimizde ise Hezârfen Ahmed Çelebi’nin Galata kulesinden 

süzülerek uçması ile Türk dünyasında uçulabileceği ile ilgili bir uyanış başlamıştır.  

Yine Da Vinci’nin gök vidası ile ilk düşey uçuş denemesi planlanmış ancak bir uçuş kabiliyeti 

gelişmemiş olmasına rağmen birçok araştırmacı için dikey/askı uçuşa bir ilham kaynağı olmuştur. 

İlk helikopter ise Skorsky tarafından 1941 yılında imal edilmiştir.  

Genel olarak helikopterler askeri ve sivil amaçlarla yolcu ve yük taşımak için kullanılmaktadır. 

Düşey uçuş kabiliyeti nedeniyle de kullanışlı bir hava aracıdır diyebiliriz. Ancak yüksek 

diyebileceğimiz işletme maliyetleri ve satış fiyatları, aerodinamik ve geometrik limitleri nedeniyle 

şimdiye kadar uçakların gerisinde kalmışlardır. Ülkemiz de de çok fazla sivilleşememiş, çoğunlukla 

devlet kurumlarında kullanılmaktadır. Özellikle Amerika’da sivil helikopter kullanıcısı oldukça 

fazladır. Bunun nedeni ise araba fiyatına yakın olması ve lisanslama ve kullanım ehliyeti alınması 

oldukça kolaydır. Düşünsenize bir kişisel hava taşıtı ile evimizin önünden kalkıp, hiçbir trafiğe 

takılmadan işimize gidip veya bir restorana gidip gelebileceğiz. Bunun dışında insansız olan bir 

helikopter ile çok geniş bir alanda kullanma imkânı elde etmiş olacağız. 

Tasarladığımız hafif çok amaçlı tek motorlu helikopter, çok çeşitli görevleri çözmek için 

tasarlanmıştır. Bu görevleri kısaca özetlersek; malların teslimi, yolcuların taşınması, uçuş 

okullarında öğrencilerin ilk eğitimi, arama kurtarma operasyonları, devriye gezmek ve yüksek 

voltajlı elektrik hatlarında hasar, boru hatlarında hasar, acil tıbbi yardım, idari ulaşım ve arazi 

gözlemi. Helikopter, gece ve gündüz uçabilme, kabiliyetine sahip olacaktır. Helikopteri gece kalkış 

ve teçhizatsız sahalara iniş, insan ve kargo araması yapabilecek kabiliyetler kazandırmak 

mümkündür. 

Çift motorlu bir helikoptere göre tek motorlu bir helikopter çok daha ucuz ve üretimi kolaydır. 

Öngörülen tek motorlu helikopter, amaçlanan amaç için çeşitli seçeneklere dönüştürülebilen geniş 

bir kargo-yolcu kabinine sahiptir. Kokpit ikili kontrollerle donatılabilir; kokpitin arkasına 4 adede 

kadar yolcu koltuğu takılabilir. Helikopteri ayrıca bir acil iniş sistemi, bir projektör, bir vinç, yangın 

söndürme ekipmanı, hastaların taşınması, 1000 kg'a kadar büyük boy kargodan daha fazla harici bir 

askıda taşıma ile donatmak mümkündür. Helikopterin tıbbi versiyonu, mağdurlar için bir sedye veya 

refakatçi personel için üç sandalye ile donatılabilir. Mağdurlara ilk yardım sağlamak için özel tıbbi 

ekipman ile donatılabilir. İdari uçuşlar için helikopter, ana yolcular için üç yüksek güvenlikli 

koltukla donatılmış yüksek konforlu bir versiyonda da yapılabilir. 
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Helikopter, suya iniş sistemi, yangın söndürme sistemleri ile donatılabileceği gibi, bahçelere 

kimyasal madde püskürtme de yapılabilmektedir. 

 

Şekil 1- Helikopter yandan görünüş. Motor, Redüktör, rotor yerleşimleri 

Konumuz olan bu helikopterin tasarımı sırasında, Pazar ihtiyaçları, yenilikçilik, verimlilik, maliyet, 

kalite gibi pek çok unsurun dikkate alınmıştır. İlk ürün fikrinin ortaya çıkmasından imalatına, 

satışından servisine kadar tüm aşamalarını planlanmıştır.  

 

4. TASARIM İSTERLERİ VE LİTERATÜR TARAMASI 

Tasarım isterilerimizde esas olarak yarışma komitesi tarafından bize koyulan sınırlar çerçevesinde 

hareket etmek amacıyla, hesaplamalar ve limitler belirlenmiştir. 

4.1 YÜK 

Kalkış ağırlığını belirlemek için ilk veriler, hedef ve hizmet yüküdür. Hedef yükün kütlesi (m = 

1400 kg'a eşittir). Bu ise helikopterin taşınması amaçlanan her türlü yükün kütlesi olarak anlaşılır. 

Hedef yük, taşınacak olan kişiler, yolcular, sağlık personeli, bagaj vb. ile taşınan kargonun tamamını 

içerir. 

Yük, bir dizi mürettebat üyesi, donanım, yiyecek ve sudan oluşur. Tasarım kriterlerinde verilen ve 

bizimde hesaplarımızda dikkate aldığımız pilotun ağırlığı (90 kg), bagajıyla (10 kg), msn = 100 kg'a 

eşittir. 

4.2 UÇUŞ ÖZELLİKLERİ 

       Maksimum hız 240 km /h olarak alınmıştır. (Bizim durumumuzda ekonomik nedenlerle ve 

helikopter yapısındaki büyük aerodinamik yük nedeniyle sınırlandırılmıştır.), seyir hızı 220 km /h, 

ekonomik seyir hızı 180 km /h olarak alınmıştır. 

Dinamik tavan yerçekimi etkisi dışında 6000 m, statik tavan 5000 m, olarak alınmıştır. 

Yolcu taşıyacak versiyon olarak hesap edeceğimiz için uçuş menzili 500 km veya 2,5 saat olarak 

düşünülmüştür. Yarışmada kıstas olarak 150 km düz uçuş gidiş, 150 km düz uçuş dönüş olarak 

sınırladığı için uçuş süresini dikkate alırken havada kalış süresi olarak bakılmış ve ortalama 
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hızlarımıza göre de 500 km bir menzil olabileceği hesaplanmıştır. Ayrıca motor gücümüzden 

hareketle daha büyük bir yakıt deposu veya ek yakıt deposu olan ilave edilerek uçuş süresi 3,5 saate 

ve menzili de 700 km'ye çıkarmak mümkün olacaktır. 

Gerçek uçuş yarıçapı olarak ve içinde kalan acil durum yakıtıyla 10 dakika sürede 200 km olarak 

hesaplanmıştır. 

             Tasarladığımız helikopter seçilen motor ile birlikte yüksek performans özelliklerine sahip 

olacaktır. Sürüklenme açısı ve karşı rüzgâr dikkate alınarak normal kalkış ağırlığı 2000 kg olan bir 

taşıma versiyonunda 220 km/s hızla 500 km mesafeye kadar dört yolcu veya 1000 kilogram yük 

taşıyabilir olacaktır.  

Uçuşun menzili ve süresi, irtifaya, iklim koşullarına, helikopter hızına ve taşınan kargonun 

ağırlığına bağlıdır. Helikopter, kalkış ağırlığına bağlı olarak 6000 m pratik tavana ve hava yastığının 

etki bölgesinde 3000 m'ye kadar asılı tavana sahiptir. Acil kurtarma seçeneği durumunda, uçuşun 

mümkün olan maksimum hızda gerçekleşmesi gerektiğinde eylem yarıçapı 200-220 km'ye ulaşır. 

Boş bir helikopterin taşıma menzili 700 km'dir. 150 litrelik ek yakıt tanklarının kullanılması 

helikopter uçuşunun menzilini ve süresini artıracaktır. 

4.3 UÇUŞ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI 

 

4.3.1 Sıfır yaklaşımında helikopterin kalkış ağırlığını belirlenmesi: 

Yük ağırlığı: 

                                              𝑚пг = 𝑚цн + 𝑚эк = 1200 + 100 = 1300 𝐾𝑔  

Hafif bir sıfır yaklaşımlı helikopterin kalkış kütlesi   𝑚0 için ifade: 

𝑚0
0 = 𝑘0 ∙ (𝑚цн + 𝑚эк)0,92 ,Kg 

𝑚0
0 = 3.28 ∙ (1200 + 100)0,92 = 2400 𝑘𝑔 

Burada 𝑘0  - istatistiksel verilerin analizi temelinde elde edilen bir katsayı olup 

değeri 𝑘0=3.28 

 

4.3.2 İlk yaklaşımda bir helikopterin kalkış ağırlığının belirlenmesi: 

𝑚0
1 =

𝑚цн
1 + 𝑚эк

1

𝑘пн
1 − 𝑚т

1 
 , 

𝑚0
1 =

1200 + 100

0,68 − 0,145 
= 2400 𝑘𝑔, 

Burada �̅�т − 𝐵𝑎ğ𝚤𝑙 𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖: 

�̅�т =
𝑚т

𝑚0
=

350

2400
= 0,145 

m0 belirlenirken, tam yükte helikopterin kütle geri tepme katsayısının da belli olması 

gerekir. (𝑘пн
1 ) Bu değeri de yine maksimum olan (𝑘пн

1 ) = 0,68 olarak kabul ediyoruz. 
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4.4 HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ 

Dönen pervaneli helikopterin uzunluğu 12,9 metre 

Gövde uzunluğu 8,8 metre 

Yükseklik 2.91 metre 

Gövde genişliği 1.45 metre 

Ana rotor çapı 11,0 metre 

Ana rotor kirişi 0.3 metre 

Süpürme alanı, 95 metre² 

Süpürme alanındaki özgül yük 25 kg/m2'dir. 

Ana rotorun çevresel hızı 220 metre/sn 

Kuyruk rotor çapı 1,8 metre 

Kuyruk rotor çevre hızı 220 metre/sn 

 

 

Motorlar: 1 adet MotorSich marka, GTD MS -500v modeldir. 

Kalkış gücü 522/710 kW/HP itibaren 

Maksimum sürekli 331/450 ila (+35) kW / HP itibaren. 

Ağırlıklar ve yükler: 

Maksimum kalkış 2400 kg 

Normal kalkış 2000 kg 

Dış sapan 1000 kg 

Boş 1100 kg 

Yakıt 450 litre 

150 litre ek depo ile ek yakıt 

 

4.5 UÇUŞ VERİLERİ: 

Maksimum hız 240 km/s 

Sürekli seyir hızı 220 km/s 

Ekonomik hız 180 km/s 
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Maksimum tırmanma hızı 9 m/s 

Standart koşullarda  

Dinamik tavan 6000 m  

Statik tavan 5000 m 

Yerin etkisi ve 3000 m yükü dikkate alınarak 

Dünya etkisi hariç 2500 m 

Uçuş menzili 500 km 

Feribot versiyonunda 700 km 

4.6 MÜRETTEBAT 

Kargonun (yolcuların) taşınması sırasında uçuş ekibi bir kişiden oluşur ve arama kurtarma 

operasyonları sırasında ve bazı durumlarda helikopter iki mürettebat üyesine kadar değiştirilebilir. 

5. KONFİGÜRASYON SEÇİMİ 

Konfigürasyon seçimi yarışma isterileri çerçevesinde ve kriterlere uygun olarak yapılmıştır. , 

Helikopter, tek bir GTE kuyruk rotoru ve bir kayak iniş takımı ile tek rotorlu bir şemaya göre 

yapılmıştır. 

 

Şekil 2-Helikopter genel görünüş. Motor, Redüktör, rotor yerleşimleri 

Alüminyum alaşımlarından yapılmış, damla şeklinde, yarı monokok tip gövde olarak tasarlanmıştır. 

Kokpitin önünde iki pilot koltuğu, arkada yolcular için 3 koltuk vardır. Pilot artı 4 kişiye kadar 
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taşıma kapasitesi şeklinde planlanmıştır. Arka kabinde, koltuklar yerine sedyeler (Ambulans 

versiyonunda ) konularak ambulans helikoptere de dönüşebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca 

kargo ile birlikte 1000 kg'a kadar harici bir askıda taşınma kapasitesi olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kabinin dış kısmında 12 kargo sabitleme noktası, 0,70 m hacimli bir bagaj bölmesi olacaktır. 

Kabinin her iki yanında iki kapı vardır. Kabin tabanının altında ön kısımda radyo-elektronik cihazlar 

için bir bölme, arka kısımda ise yakıt depoları bulunmaktadır. Helikopterin kuyruk ünitesi dikey bir 

yüzey ve bir dengeleyiciden oluşmakta, omurga alanı 0.35 m; stabilizatör alanı 0,7 m’dir. 

Projemiz çerçevesinde ana pervane/rotor, menteşeli kanatlara sahip ve üç kanatlı olarak 

tasarlanmıştır. Ancak ileriki aşamalarda ayrıca dört kanatlı bir versiyonu da planlanmaktadır. 

Kanatlar, pruvaya yapıştırılmış titanyum saçılma önleyici bağlantı parçalarına sahip kompozit 

malzemelerden yapılmış dikdörtgen planlıdır. 

Kanat profili NACA-230 göre 11 m, kanat kirişi 0.30 m. 

1.80 m çapında, iki kanatlı, ortak bir eğik yatay mafsallı ve kanatların takılı olduğu bilyalı yataklı 

bir delikli kuyruk rotoru planlanmaktadır. Kompozit malzemelerden yapılmış plandaki dikdörtgen 

kanatlar gürültü seviyesini azaltmak için, kanatları X şeklinde bir model olarak, daha düşük bir 

dönüş hızına sahip dört kanatlı bir kuyruk rotoru da takılabilir. 

Motor Güç Ünitesi; arka gövdenin üzerinde yerleştirilmiş bir adet MS-500v motordan oluşur. 

Soğutma sisteminin ava girişi, ana rotor kaportasının önünde bulunur. Ana şanzımanın ve motorun 

hava soğutma sisteminin fanı, motor ve şanzıman için bir radyatör ile doğrudan şanzımanın çıkış 

miline bağlanır. Kuru motor ağırlığı 115 kg, yağ tankı kapasitesi 10 litredir. Yanma havası girişi ise 

yanlardan olacaktır. 

 

6. BOYUTLANDIRMA VE DETAY TASARIM 

6.1 HELİKOPTER GÖVDE TASARIMI 

Bir helikopterin gövdesi, çeşitli uçuş modlarında ortaya çıkan, aerodinamik kuvvetlerden ve içinde 

kurulu ünite ve sistemlerden gelen kuvvetlerden gelen yükleri alan bir yapıdır. Bu nedenle, damla 

şeklinde ve alüminyum alaşımlarından yapılmış bir tür yarı monkok yapılmasına karar verilmiştir. 

Helikopter gövdesi ayrıca mürettebatı ve yolcuları da barındırır. 

Helikopterin beş koltuğu vardır ve dördüncü koltuk takılıysa 4 kişiye kadar taşıyabilir. Arka 

kabinde koltuklar yerine sedyeler (sıhhi versiyonda) ve bir kargo alanı da vardır. Ayrıca 1000 kg'a 

kadar olan yüklerin harici bir askıda taşınması da mümkündür. Kabinin dış kısmında 12 adet 

kargo sabitleme noktası, 0,70 m³ hacimli bir bagaj bölmesi bulunmaktadır. Kabinin her iki 

yanında iki kapısı vardır. Pruvada, kaportanın altında radyo-elektronik ekipman için bir bölme, 

kokpitin tabanının altında helikopterin çekiş kontrol ve kontrol sistemleri, arkada, yolcu 

koltuklarının arkasında, yakıt depoları konumlandırılmıştır. Kargo ambarına ek bir yakıt deposu 

yerleştirilmiştir. Helikopterin kuyruk ünitesi, dikey bir yüzey ve bir dengeleyiciden oluşur, 

omurga alanı 0.35 m², stabilizatör alanı 0.7 m² olarak hesaplanmıştır. 

6.2 HELİKOPTER KALKIŞ AĞIRLIĞI HESABI (İKİNCİ TAHMİN) 

6.2.1. Yakıt kütlesi hesaplaması 

Belirli bir uçuş menzilini sağlayan yakıt kütlesini hesaplamak için seyir hızını belirlemek gerekir.  
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Vкрс. 

Seyir hızının hesaplanması, aşağıdaki sırayla ardışık yaklaşımlar yöntemiyle gerçekleştirilir: 

а) ilk yaklaşım olarak bize uçuş kriteri olarak verilen seyir hızının değerini alıyoruz: 

𝐕крс𝟏 = 𝟐𝟏𝟎 km /s; 

 

b) indüksiyon katsayısı 𝐈э'yi hesaplayalım: 

𝐈э = 𝟏, 𝟎𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒 ∙ 𝐕крс𝟏 

𝐈э = 𝟏, 𝟏𝟐 
Bu hesapta İndüksiyon katsayısı seyir hızının 10,000 ‘de 4’ünün 1,02 fazlasına denk gelecektir. 

  

c) özgül gücü belirlemek  �̅�крс
потр

,güç hesabı için gerekli seyir modunda helikopter uçuşunda: 

�̅�крс
потр

= 𝟎, 𝟕𝟔𝟓 ∙ �̅�𝐯 ∙ �̅�𝐦𝐚𝐱

пррасп = 𝟎, 𝟕𝟔𝟓 ∙ 𝟏, 𝟎𝟑𝟒𝟒 ∙ 𝟑𝟕, 𝟓 = 𝟐𝟗, 𝟕 Вт/Н 

Burada;  �̅�𝐦𝐚𝐱

пррасп
‒ güç (tahrik) tesisatının özgül azaltılmış gücünün maksimum değeri, 

 

�̅�𝐯- uçuş hızına bağlı olarak güç değişim faktörü 

Vкрс1, formülü ile hesaplanır: 

�̅�𝐯 = 𝟏 + 𝟓, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟕 ∙ 𝐕крс𝟏
𝟐 = 𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓𝟓 ∙ 𝟒𝟒𝟏𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟐𝟒 

�̅�крс
потр

= 𝟐𝟗, 𝟕 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝟗, 𝟖𝟏 = 𝟔𝟗𝟗𝟐𝟓𝟔 Вт 

�̅�крс

потрсрдн = �̅�крс
потр

∙ (𝐦𝟎 −
𝐦𝐓

𝟐
) ∙ 𝐠 =  𝟐𝟗, 𝟕 ∙ (𝟐𝟒𝟎𝟎 −

𝟑𝟓𝟎

𝟐
) ∗ 𝟗, 𝟖 = 𝟔𝟒𝟕𝟔𝟎𝟖 𝐖 

�̅�крс =
�̅�крс

потр

𝐍расп
=

𝟔𝟗𝟗𝟐𝟓𝟔

𝟖𝟖𝟑𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟕𝟗𝟏 

𝐍крс
срдн

=
𝐍крс

потрсрдн

𝐍расп
=

𝟔𝟒𝟕𝟔𝟎𝟖

𝟖𝟖𝟑𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟕𝟑 

 

Yakıt kütlesi hesaplanırken mT belirli bir L menziline uçuş için varsayalım, uçuşun H = 500 m 

irtifada seyir hızı ile gerçekleştirilmesi durumunda Vкр ve ωR = const: 

�̅�𝐓
расч

= 𝐤𝐓

𝐂е крс ∙ 𝐋

𝐕крс
�̅�крс

потр
∙ 𝐠 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 = 𝟏, 𝟏𝟐

𝟎. 𝟔𝟏𝟔 ∙ 𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟏𝟎
𝟐𝟗. 𝟕 ∙ 𝟗, 𝟖𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 = 𝟎. 𝟒𝟕𝟖 

Burada   kT - %5 seyrüsefer yakıt rezervini dikkate alan katsayı, geçici yakıt tüketimi, olası 

hesaplama hatalarını telafi etmek için yakıt beslemesi, kT≈ 1,12;   

Cе крс
расч

 - motorlar seyir modundayken özgül yakıt tüketimi, kg / kWh;  katsayı olarak da 

“0,765” = N̅крс - seyir sırasında motorların kısma derecesini karakterize eden değer yine ampirik 

sonuçlardan alınmıştır. (N̅крс= 0,76…0,81 aralığındadır). 

 

Düşük güçlü, pistonlu motorlar için özgül yakıt tüketimi şu ilişki ile temsil edilebilir ancak biz 

türbin motor kullanıyoruz. Sadece örnek olarak vermek isteriz: 

Ceкр = 1.14 ∙ Свзл = 1,14 ∙ 0.54 = 0.616 

Ceвзл =
1,72

Nвзл
0.271

=
1.72

3433000.271
= 0.54 

ve   mТ
расч

= 0.103 ∙ 3500 = 370.8 = 361 kg 

 

Diğer kaynaklara göre: 

mТ = m̅Т ∙ m0 = 0,169 ∙ 2400 = 405 kg 

где      m̅Т = 0.169 
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C̅e H, C̅eV, C̅e t, C̅e N‒ irtifa ve uçuş hızına bağlı olarak spesifik yakıt tüketimindeki değişimi 

karakterize eder, ortam sıcaklığı ve motor kısma, sırasıyla: 

C̅eV = 1 − 3 ∙ 10−7Vкрс
2 = 1 − 3 ∙ 10−72102 = 0,98 

C̅eN = 1.075;       C̅eH = 0.995;    Cet=15̊C = 1.0 
Vкрс

Vmax
=

250

300
= 0,83 

W =
mT

pT
=

405

0.82
= 493 Litre 

 

 

6.2.2. Helikopterin bileşenlerinin ve düzeneklerinin kütlesinin belirlenmesi. 

6.2.2.1. Helikopter gövde kütlesi 

�̅�ф = 𝐤ф𝐒ф
−𝟎,𝟕𝟓 = 𝟏, 𝟕𝟐 ∙ 𝟒𝟎−𝟎,𝟕𝟓 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 

𝐤ф ≈ 𝟏, 𝟕 ‒ gövde kütle katsayısı [2] 

𝐒ф = 𝟒𝟎 м2 [1]; 

𝐦ф = 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟑𝟎𝟎 𝐤𝐠 

6.2.2.2. Yükün çekilme Noktası hesabı 

1) 𝐦го = �̅�го ∙ 𝐦о = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟓, 𝟐𝟖   𝐊𝐠. 

          2) 𝐦во = �̅�во ∙ 𝐦о ≈ 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟕, 𝟐  Kg. 

Yaklaşık olarak  mго≈ 5,3 Kg kabul ediyoruz. 

6.2.2.3. Kızaklara basan ağırlık 

�̅�ш = 𝐤ш ≈ 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟓. 

1)  𝐦ш 𝟏 ≈ 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟓 ∙ 𝐦𝟎 = 𝟑𝟎 kg. 

6.2.2.4. Kontrol sistem ağırlığı 

�̅�упр = �̅�ру + �̅�бу = 𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝟗𝟒 

�̅�ру =
𝐤ру𝐑

𝐦𝟎= 𝟐𝟎
∙

𝟓, 𝟓

𝟐𝟒𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝟑 

�̅�бу = 𝐤бу

𝛔𝟐 ∙ 𝐑

𝛌 ∙ 𝐩
=  𝟏𝟗𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐𝟐 ∙ 𝟓. 𝟓

𝟏𝟖, 𝟑 ∙ 𝟐𝟓𝟎
=  𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟑 

𝐦упр = 𝟎. 𝟎𝟑𝟏𝟗 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟕𝟔  𝐤𝐠 

6.2.2.5. Motor Ağırlığı 

�̅�су = �̅�Дв.с + �̅�в + �̅�тр = 𝟎, 𝟏𝟎𝟕𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟗 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟗           . 

6.2.2.5.1 Komple Motor Ağırlığı (Tüm Sistemleri) 

�̅�Дв.с
расч

= (𝐘дв + 𝐤с) ∙ �̅�𝟎 𝐦𝐚𝐱 ∙ 𝐠 + 𝐤тс ∙ �̅�т 

�̅�Дв.с
расч

= (𝟎, 𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟓) ∙ 𝟎, 𝟎𝟐𝟖 ∙ 𝟗, 𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟕 ∙ 𝟎, 𝟏𝟔𝟗 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟕𝟖 

�̅�𝟎 𝐦𝐚𝐱 =
𝟐𝟖

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟖 

𝐦Дв.с
расч

= 𝟎, 𝟏𝟎𝟖 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟐𝟔𝟎  Kg 

 

6.2.2.5.2 Pervane Ağırlığı (Ana ve yönlendirici) 

�̅�в = �̅�НВ + �̅�РВ = 𝟎, 𝟎𝟔𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟔 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟏       , 



 
- 9 - 

 

�̅�НВ = �̅�∑ П + �̅�ВТ = 𝟎, 𝟎𝟑𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟗 

�̅�РВ = �̅�∑ ПРВ + �̅�ВТ.  РВ = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟗 

�̅�∑ П = ал ∙
𝐊л∙𝛔

𝛌𝟎,𝟕∙𝐩
= 𝟒𝟎 ∙ 𝟑. 𝟒𝟎.𝟕 𝟏𝟐∙𝟎.𝟎𝟓𝟐

𝟏𝟖,𝟑𝟎.𝟕∙𝟐𝟓𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟒; 

�̅�вт = авт ∙ 𝟏𝟎−𝟓 ∙ 𝐊вт ∙ 𝐊𝐳 ∙ 𝐳 ∙ (�̅�л)𝟏,𝟑𝟓(𝛚𝐑)𝟐,𝟕 ∙ 𝐩𝟎,𝟑𝟓 

�̅�вт = 𝟏. 𝟒 ∙ 𝟑. 𝟒−𝟎.𝟔𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟓 ∙ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐𝟕 ∙ 𝟏. 𝟎𝟓 ∙ 𝟓 ∙ (𝟎. 𝟎𝟑𝟒)𝟏,𝟑𝟓(𝟐𝟐𝟎)𝟐,𝟕 ∙ 𝟐𝟓𝟎𝟎,𝟑𝟓 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟒 

�̅�∑ П РВ =
𝛔РВ

𝛔
(

𝛌

𝛌РВ
)

𝟎,𝟕

(
𝐑РВ

𝐑
)

𝟐,𝟕

�̅�∑ П =
𝟏. 𝟒

𝟎. 𝟕
(

𝟏𝟖, 𝟑

𝟓
)

𝟎,𝟕

(
𝟎. 𝟗𝟑

𝟓. 𝟓
)

𝟐,𝟕

𝟎. 𝟎𝟑𝟒 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟔 

�̅�вт рв = 𝐊вт рв

𝐊𝐳 рв

𝐊𝐳
∙

𝐳рв

𝐳
(

𝛚рв∙𝐑рв

𝛚 ∙ 𝐑
)

𝟐,𝟕

(
𝐑

𝐑рв
)

𝟎,𝟔𝟓

(
�̅�лрв

�̅�л
)

𝟏,𝟑𝟓

∙ �̅�вт 

�̅�вт рв = 𝟏. 𝟒
𝟏

𝟏. 𝟎𝟓
∙

𝟐

𝟓
(

𝟏𝟗𝟏. 𝟕 ∙ 𝟎. 𝟗𝟑

𝟐𝟐𝟎 ∙ 𝟓. 𝟓
)

𝟐,𝟕

(
𝟓. 𝟓

𝟎. 𝟗𝟑
)

𝟎,𝟔𝟓

(
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟖

𝟎. 𝟎𝟎𝟕
)

𝟏,𝟑𝟓

∙ 𝟎. 𝟎𝟑𝟔𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟑 

𝛌

𝛌РВ
= 𝟐 𝐳 ∙ 𝐳рв =

𝟏𝟎

𝟐
= 𝟓 

 

6.2.2.5.3. Redüktör (Şanzıman) ağırlığı 

�̅�Тр = �̅�ГлР + �̅�𝐗𝐏 + �̅�𝐓𝐁 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟔 + 𝟎, 𝟎, 𝟐𝟏𝟗 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟗 

�̅�ГлР = аГл𝐏 ∙ 𝐊Гл𝐏 ∙ 𝛏𝟎,𝟖 (
�̅�𝟎 𝐦𝐚𝐱

𝛚 𝐑
)

𝟎,𝟖

∙
𝟏

𝐩𝟎,𝟐
 

�̅�ГлР = 𝟕, 𝟖 ∙ 𝟎, 𝟏 ∙ 𝟎, 𝟖𝟕𝟓𝟎,𝟖 (
𝟐𝟖

𝟐𝟐𝟎
)

𝟎,𝟖

∙
𝟏

𝟐𝟓𝟎𝟎,𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 

�̅�𝐗𝐏 = а𝐗𝐏 ∙ 𝐊𝐗𝐏 ∙
𝐑𝐏𝐁

𝐋𝐏𝐁
∙ 𝛏𝟎,𝟖 (

�̅�𝟎 𝐦𝐚𝐱

𝛚 𝐑
)

𝟎,𝟖

∙
𝟏

𝐩𝟎,𝟐
 

�̅�𝐗𝐏 = 𝟕, 𝟖 ∙ 𝟎, 𝟐 ∙
𝟎, 𝟗𝟑

𝟔, 𝟔𝟏
∙ 𝟎, 𝟖𝟕𝟓𝟎,𝟖 (

𝟐𝟖

𝟐𝟐𝟎
)

𝟎,𝟖

∙
𝟏

𝟐𝟓𝟎𝟎,𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟔 

�̅�𝐓𝐁 = а𝐓𝐁 ∙ 𝐊𝐓𝐁 ∙ 𝐋𝐏𝐁 ∙ (𝟏 − 𝛏)𝟐 𝟑⁄ (
�̅�𝟎 𝐦𝐚𝐱

𝛚𝐓𝐁 
)

𝟐 𝟑⁄

∙
𝟏

𝐩𝟏 𝟑⁄
 

�̅�𝐓𝐁 = 𝟔, 𝟕 ∙ 𝟎, 𝟎𝟕 ∙ 𝟔, 𝟔𝟏 ∙ (𝟏 − 𝟎, 𝟖𝟕𝟓)𝟐 𝟑⁄ (
𝟐𝟖

𝟑𝟏𝟒 
)

𝟐 𝟑⁄

∙
𝟏

𝟑𝟔𝟎𝟏 𝟑⁄
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟗 

𝐦Гл𝐏 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟖 𝐊𝐠 

𝐦𝐗𝐏 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟔 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟑𝟎 𝐊𝐠 

𝐦𝐓𝐁 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟗 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟓𝟐 𝐊𝐠 

 

𝐦𝐓𝐩 = 𝐦Гл𝐏 + 𝐦𝐗𝐏 + 𝐦𝐓𝐁 = 𝟏𝟎𝟖 + 𝟑𝟎 + 𝟓𝟐 = 𝟏𝟗𝟎  Kg. 

6.2.2.6. Ekipman ağırlığı 

𝐦об ≈ 𝟎, 𝟎𝟏𝟕 ∙ 𝐦𝟎
𝟏,𝟐𝟐𝟑𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟕 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎𝟏,𝟐𝟐𝟑𝟓 = 𝟏𝟓𝟓  Kg. 

6.2.2.7. Ağırlık: Yağlar + Soğutma sıvıları + Buzlanma önleyici 

𝐦𝐌 ОЖ ОБ ≈  𝟒, 𝟎 + 𝟗, 𝟏 + 𝟏, 𝟎 = 𝟏𝟓, 𝟏  Kg. 
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6.2.3. Boş helikopter ağırlığı 

𝐦пуст = 𝐦пл + 𝐦су + 𝐦об + 𝐦𝐌 ОЖ ОБ 

𝐦пл = 𝐦ф + 𝐦оп + 𝐦ш + 𝐦СиУп 

  6.2.4. Helikopter Ağırlığı 

(ikinci yaklaşım) 

Tek tek yapmış olduğumuz hesaplamalardan yola çıkarak toplam ağırlığı hesap edelim. 

𝐦𝟎
𝐈𝐈 = 𝐦пуст + 𝐦т + 𝐦цн + 𝐦эк = 𝟕𝟗𝟎+370+1200+100= 2460 Kg 

∆=
𝐦𝟎

𝐈𝐈 − 𝐦𝟎
𝐈

𝐦𝟎
𝐈

∙ 𝟏𝟎𝟎% =
𝟐𝟒𝟔𝟎 − 𝟐𝟒𝟎𝟎

𝟐𝟒𝟎𝟎
∙ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐, 𝟐𝟓% 

 

6.3 KONTROL SİSTEMİ 

Bir helikopterin belirli bir yörünge boyunca uçuşunu sağlayan kuvvetleri ve momentleri değiştirme 

işlemine kontrol denir ve bir dizi karşılık gelen cihaz bir kontrol sistemi (CS) oluşturur. 

 

Şekil 3-Helikopter uçuş yörüngesi boyunca momentlerin görünüşü 

 (Helikopter kontrolü: a - helikopter aks sistemi; b - ortak perdenin kontrolü; c - boyuna kontrol; d 

- yan kontrol; d - iz kontrolü. 

- Helikopter doğrudan pilot tarafından kontrol edilir; 
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– Yarı Otomatik sistem; bir pilot ve ayrıca kontrol sürecini kolaylaştırmaya ve kalitesini 

iyileştirmeye yarayan sistemler (yarı otomatik sistem), düzeltme ve yükleme sistemlerine hizmet 

eden mekanizmalar ve cihazlar vardır. 

- Tam otomatik sistem; kontrol kuvvetlerinin ve momentlerinin yaratılmasının ve değiştirilmesinin 

bir dizi otomatik cihaz tarafından gerçekleştirildiği ve pilotun bu cihazlarda hata ayıklamaya ve 

otopilot açıkken bunların doğru çalışmasını izlemeye indirgendiği bir sistem. 

Helikopterlerde genel olarak kontrol sistemleri el ve ayak kontrolünden oluşmaktadır. 

Manuel kontrol, eğik plaka (AP) NV'yi etkilemek için tasarlanmıştır ve ortak bir adımın 

kontrolüne bölünmüştür (Y ekseni boyunca kaldırma kuvveti NV'nin kontrolü) ve döngüsel adım 

HB (X ve Z eksenlerine göre uzunlamasına ve yanal kontrol) den oluşmaktadır. 

Pilot, solunda bulunan bir kolu kullanarak genel adımı kontrol eder. HB'nin döngüsel adımı sağ 

elle kontrol edilir. 

Ayak kontrolü, helikopterin dikey eksenine ve yön kontrolüne (yaw) göre bir M momenti 

oluşturur. Tek rotorlu bir helikopterde, helikopterin diferansiyel değişimi palet kontrolü, 

koaksiyel(aynı eksene sahip) helikopterlerde RV'nin toplam hatvesini değiştirmek için 

tasarlanmıştır. 

Helikopteri uçururken pilotun kol ve bacaklarının hareketi, bir kişinin doğal reflekslerine karşılık 

gelir. Kolu ileri doğru hareket ettirdiğinizde, yani kendinden uzaklaştırdıkça, helikopter burnunu 

indirir (Z eksenine göre bir dalış eğim momenti Mg vardır) ve motor gücündeki artışla birlikte 

yatay uçuş hızı Vx'i artırır.  

Kol geri hareket ettirildiğinde, yani kendisine doğru, yunuslama momenti Мz oluşur ve 

helikopterin karşılık gelen hareketi geriye doğru gerçekleşir (kuyrukla ileri). 
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Şekil 4-Boyuna-yanal kontrol için kol 

1 - Şasinin tekerleklerinin frenlerini kontrol etmek için kol (tekerlekler varsa);  2 - SPU ve 

radyonun sıralı açılması için sütun; 3 - Otomatik pilotu kapatmak için düğme; 4 - özel amaçlı 

düğme; 5 - EMT-2M güç düğmesi; 6 - sap; 7 - tutamak borusu; 8 - kapak; 9 - durum; 10 - ayar 

vidası; 11 - braket; 12 - cam; 13 - mafsallı çubuk; 14 - kasa; 15 - eksen; 16, 18 - sallanan 

sandalyeler; 17 - dengeleme ağırlığı; 19 - rulmanlar; 20 - kol 
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Şekil 5 - Tek rotorlu helikopter kontrol sistemi 

1 - kontrol çubuğu; 2 - eğik levhanın dış halkası; 3, 4, 5 - çubuklar (tasmalar) 6 - NG bıçak; 7 - 

RG bıçağı; 8 - ortak adım kolu (basamak - gaz); 9 - ayak pedalları. 

 

 

Şekil 6 - Yönlü pedallar 

1 - tetikleyici; 2 - ayak tahtası; 3 - köşe kolu; 4 - baz; 5 - vidalı durdurma; 6 - braket; 7 - kol, 

hizalar; 8 - volanlı ayar vidası. 
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6.4 HELİKOPTERİN ELEKTRİK GÜÇ KAYNAĞI,  

24 voltluk jeneratörler ve 24 voltluk DC piller için yedek güç kaynakları tarafından beslenen iki 

izole devreden oluşmaktadır. Jeneratörler ana rotor dişli kutusu tarafından tahrik edilir. 

6.5 ANA PERVANE / ROTOR 

Üç kanatlı, menteşesiz kanatlı ve dört kanatlı seçeneği de değerlendirilmektedir. Bıçaklar, 

aşındırıcı bağlantı parçalarına karşı titanyum ile burunda kompozit malzemelerden yapılmış 

dikdörtgen planlıdır. 

Üst Pervane bıçak profili NACA-23012, bıçak kirişi 0.30 m. 

Ana rotor çapı 11.00 metredir. 

Süpürme alanı, 95 m² 

Süpürme alanındaki özgül yük 25 kg/m²'dir. 

 

Ana rotor NACA-23010, -23015 için bir aerodinamik profil seçme. 

 

Şekil 7 - NACA-23010 – 23015 Ana rotor Profili %12 



 
- 15 - 

 

 

Şekil 8 - NACA-23010 – 23015 Ana rotor Profili eğrileri 
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Şekil 9 - NACA-23010 – 23015 Ana rotor Profili eğrileri ve Eğriye göre Kesit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 -  NACA-23010 – 23015 Ana rotor kanadının hesaplanması için tablo 

0.000000  0.000000   0.000150  

0.009560   0.006280  0.020300   

0.018650  0.031760   0.037300  

0.043240   0.062030  0.053820   

0.092300  0.062650   0.127320  

0.069150   0.166040  0.073200   

0.207380  0.075240   0.251310  

0.075970   0.297960  0.075540   

0.346810  0.074020   0.397330  

0.071500   0.448970  0.068110   

0.501170  0.063970   0.553350  

0.059240   0.604960  0.054050   

0.655410  0.048540   0.704170  

0.042850   0.750700  0.037120   

0.794490  0.031450   0.835060  

0.025970   0.871970  0.020790   

0.904820  0.016020   0.933240  

0.011760   0.956930  0.008120   

0.975630  0.005180   0.989140  

0.003020   0.997300  0.001700   

1.000030  0.001260   

0.000000  0.000000   0.005330 -

0.007920   0.015570 -0.014010   

0.030290 -0.018700   0.049150 -

0.022480   0.071950 -0.025860   

0.098680 -0.029220   0.129540 -

0.032820   0.164830 -0.036600   

0.204830 -0.040160   0.248690 -

0.042830   0.295310 -0.044460   

0.344180 -0.045100   0.394760 -

0.044820   0.446500 -0.043710   

0.498830 -0.041880   0.551170 -

0.039450   0.602960 -0.036550   

0.653600 -0.033270   0.702570 -

0.029750   0.749300 -0.026070   

0.793300 -0.022350   0.834070 -

0.018660   0.871180 -0.015120   

0.904200 -0.011800   0.932790 -

0.008800   0.956610 -0.006210   

0.975430 -0.004100   0.989010 -

0.002540   0.997220 -0.001580   

0.999970 -0.001260 
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6.5.1 Helikopter ana rotorunun parametrelerinin hesaplanması: 

 

6.5.1.1 Spesifik yükün varyasyon aralığının seçilmesi 

İstatistiksel verilerden varyasyon aralığı olarak 𝑝= 250 𝑁/𝑚2 kabul edelim; 

 

6.5.1.2 Tek rotorlu bir helikopterin HB Rotor yarıçapı: 

𝐑 = √
𝐦𝟎

𝟏 ∙ 𝐠

𝛑 ∙ 𝐩
= √

𝟐𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝟗. 𝟖𝟏

𝟑. 𝟏𝟒 ∙ 𝟐𝟓𝟎
= 𝟓, 𝟓 𝐦 

Burada 𝐦𝟎
𝟏 ‒ helikopter kalkış ağırlığı, Kg; 

p ‒ rotor tarafından süpürülen alandaki spesifik yük. 

Rotor tarafından süpürülen alandaki özgül yük p değeri, istatistiklere (veya diğer önerilere) göre 

seçilir.:   p = 250 N/м2. 

Rotorun yarıçapını R = 5,5 m olarak hesaplıyoruz. 

 

6.5.1.3 Kanat kesit profilinin seçimi: 

Ana rotor yukarıda verilen tablolardan NACA-23010 -23015 uygun olarak bir aerodinamik profil 

seçilmiştir. Yukarıdaki tabloda da zaten hesaplama için NACA’ya göre bir tablo oluşturulmuştur. 

 

6.5.1.4 Çevresel hız ve rotor devirlerinin belirlenmesi: 

𝐌𝐤𝐩 = 𝟎. 𝟕𝟒;   𝐌𝟗𝟎 = 𝐌𝐤𝐩 + 𝟎. 𝟏 = 𝟎. 𝟖𝟒 

𝐌𝟗𝟎 =
𝛚𝐑 + 𝐕𝐦𝐚𝐱

𝐚
; 

𝛚𝐑 = (𝐌𝟗𝟎 ∙ 𝐚) ∙ 𝐕𝐦𝐚𝐱 = (𝟎. 𝟖𝟒 ∙ 𝟑𝟒𝟎) − 𝟔𝟔 = 𝟐𝟐𝟎
м

𝐬
, 

𝐕𝐦𝐚𝐱 =
𝟐𝟒𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟎𝟎
= 𝟔𝟔

м

𝒔
, 

а=340 m/s , 

𝛚 =
𝛚𝐑

𝐑
=

𝟐𝟐𝟎

𝟓, 𝟓
= 𝟒𝟎 

𝐧 =
𝟔𝟎 ∙ 𝛚

𝟐 ∙ 𝛑
=

𝟔𝟎 ∙ 𝟒𝟎

𝟐 ∙ 𝟑, 𝟏𝟒
=  𝟑𝟖𝟕 𝑹𝒑𝒎 

 

6.5.1.5 Statik ve dinamik tavanlardaki bağıl hava yoğunlukları: 

Нстат = 𝟐𝟕𝟎𝟎   м;  Ндин = 𝟔𝟎𝟎𝟎  м. 

∆стат= (𝟏 −
Нстат

𝟒𝟒,𝟑
)𝟒,𝟐𝟓𝟔 = (𝟏 −

𝟐,𝟕

𝟒𝟒,𝟑
)𝟒,𝟐𝟓𝟔 = 𝟎, 𝟕𝟔𝟓𝟐; 

∆дин= (𝟏 −
Ндин

𝟒𝟒, 𝟑
)𝟒,𝟐𝟓𝟔 = (𝟏 −

𝟔, 𝟎

𝟒𝟒, 𝟑
)𝟒,𝟐𝟓𝟔 = 𝟎, 𝟓𝟑𝟖𝟑 

 

6.5.1.6 Yerdeki ve dinamik tavandaki ekonomik hızın hesaplanması: 

Yerdeki ekonomik hızın değerini hesaplayalım VЗ, Km/s: 
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𝐕𝟑 = 𝟏𝟔𝟒 ∙ √
𝐈 ∙ 𝐩

𝛚𝐑 + 𝟏𝟏. 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟔 ∙ �̅�𝐬

𝟒

= 𝟏𝟔𝟒 ∙ √
𝟏. 𝟎𝟗 ∙ 𝟐𝟓𝟎

𝟐𝟐𝟎 + 𝟏𝟏. 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟔 ∙ 𝟑, 𝟑𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟓

𝟒

= 𝟏𝟑𝟖
𝐊𝐦

𝐬
, 

Burada I = 1,09…1,10 ‒ indüksiyon katsayısı olarak alınmıştır. 

V = VЭ =VЗ 

SC ‒ helikopter bağıl sürükleme katsayısı: 

�̅�𝐬 =
∑ 𝐂𝐱𝐒

𝐦𝟎𝐠
=

𝟎, 𝟖

𝟐𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝟗. 𝟖𝟏
= 𝟑. 𝟑𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟓 

∑ 𝐂𝐱𝐒 𝐛𝐞𝐧𝐳𝐞𝐫 ö𝐳𝐞𝐥𝐥𝐢𝐤𝐥𝐞𝐫𝐝𝐞𝐤𝐢 𝐡𝐞𝐥𝐢𝐤𝐨𝐩𝐭𝐞𝐫𝐥𝐞𝐫 𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐲𝐧ı 𝐝𝐞ğ𝐞𝐫𝐢 𝐤𝐚𝐛𝐮𝐥 𝐞𝐝𝐢𝐲𝐨𝐫𝐮𝐳 −   𝟎, 𝟖 м2 

 

Dinamik tavandaki ekonomik hızın değerini belirleyelim VDin, Km/s: 

𝐕𝐃𝐢𝐧 = 𝟏𝟔𝟒 ∙ √
𝐈 ∙ 𝐩

𝛚𝐑 + 𝟏𝟏. 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟔 ∙ �̅�𝐬

𝟒

; 

𝐕𝐃𝐢𝐧 = 𝟏𝟔𝟒 ∙ √
𝟏. 𝟎𝟗 ∙ 𝟐𝟓𝟎

(𝟐𝟐𝟎 + 𝟏𝟏. 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟔 ∙ 𝟑, 𝟑𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓𝟑𝟖𝟐)

𝟒

= 𝟏𝟓𝟔 𝑲𝒎/𝒔, 

6.5.1.7 Göreceli seviye uçuş hızları 

(dinamik tavanda maksimum ve ekonomik uçuş için hız hesabı): 

�̅�𝐦𝐚𝐱 =
𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟑. 𝟔 ∙ 𝛚𝐑
=

𝟐𝟒𝟎

𝟑. 𝟔 ∙ 𝟐𝟐𝟎
= 𝟎. 𝟑𝟎𝟑 

�̅�𝐃𝐢𝐧 =
𝐕дин

𝟑. 𝟔 ∙ 𝛚𝐑
=

𝟏𝟓𝟔

𝟑. 𝟔 ∙ 𝟐𝟐𝟎
= 𝟎. 𝟏𝟗𝟔 

 

Burada Vmax = 240 ve Vдин(dinamik) = 156 ‒ helikopter hızı, Km/s; 

𝛚𝐑= 220 m/s ‒ Pervanelerin ucuna gelen çevresel hız (krack noktası hızı). 

 

6.5.1.8 İtme katsayısının rotorun doldurulmasına izin verilen oranının hesaplanması 

 Vmax Hesabı; zemin seviyesinde VДИН(dinamik):için 

[
𝐂𝐓

𝛔
]𝐕𝐦𝐚𝐱 = 𝟎. 𝟑𝟕 − 𝟎. 𝟑𝟔 �̅�𝐦𝐚𝐱 = 𝟎. 𝟑𝟕 − 𝟎. 𝟑𝟔 ∙ 𝟎. 𝟑𝟎𝟑 = 𝟎. 𝟏𝟖𝟕 

[
𝐂𝐓

𝛔
]Ндин = 𝟎. 𝟑𝟕 − 𝟎. 𝟑𝟔 �̅�дин = 𝟎. 𝟑𝟕 − 𝟎. 𝟑𝟔 ∙ 𝟎. 𝟏𝟗𝟔 = 𝟎. 𝟑𝟎 

 

6.5.1.9 Zeminde ve dinamik tavanda üst pervane itme katsayıları: 

𝐂𝐓𝟎 = 𝟏. 𝟔𝟑
𝐩

(𝛚𝐑)𝟐 ∙
= 𝟏. 𝟔𝟑

𝟐𝟓𝟎

(𝟐𝟐𝟎)𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟒𝟏, 

𝐂𝐓дин = 𝟏. 𝟔𝟑
𝐩

(𝛚𝐑)𝟐 ∙ ∆дин
= 𝟏. 𝟔𝟑

𝟐𝟓𝟎

(𝟐𝟐𝟎)𝟐 ∙ 𝟎, 𝟓𝟑𝟖𝟑
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟔 

 

6.5.1.10 Ana Pervanenin/Rotorun hava ile dolum hesabı: 

Rotorların dolumu σ  Helikopterin ekonomik uçuş hızlarındaki durumları için Vmax hesaplanır. 
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𝛔𝐕𝐦𝐚𝐱 =
𝐂𝐓 𝟎

[
𝐂𝐓
𝛔 ]𝐕𝐦𝐚𝐱

=
𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟒𝟏

𝟎, 𝟏𝟖𝟕
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟒𝟗 

𝛔Тдин =
𝐂𝐓 дин

[
𝐂𝐓
𝛔

]𝐕дин

=
𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟔

𝟎, 𝟑𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 

Ana Pervanenin bu şartlarda besaplanan dolum değeri olarak 𝛔 en büyük değeri alır: 

𝛔 = 𝐦𝐚𝐱 (𝛔𝐕𝐦𝐚𝐱,𝛔𝐇дин) 

Teorik hesaplarda 𝛔 değeri 0,03…0,08 değerlerinde olmalıdır. Bizim hesaplarımızda da 

hesapladığımız en büyük değer olan 𝛔 =0,052 değerini alıyoruz.                          

Rotoru kiriş kalınlığı olan b değerinin hesabını ise şöyle yapalım: 

𝐛 =
𝛑𝐑𝛔

𝐳
=

𝟑, 𝟏𝟒 ∙ 𝟓, 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟎𝟓𝟐

𝟑
= 𝟎, 𝟑𝟎 м 

Burada z ‒ rotor kanatlarının sayısıdır (zл = 3); 

R; bir pervanenin uzunluğudur. 

Ana rotor kanatlarının uzunluğu  hesabı ise: 

𝛌 =
𝐑

𝐛
=

𝟓, 𝟓

𝟎, 𝟑
= 𝟏𝟖, 𝟑 

 

6.5.1.11. Telafi etmek için pervane itişinde nispi artış 

Gövdenin ve yatay kuyruğun aerodinamik sürüklenmesi: 

𝐓𝟎
̅̅ ̅ = 𝟏 +

(𝟎, 𝟐𝟑𝟖 ∙ 𝐒ф + 𝟏, 𝟑𝟖 ∙ 𝐒ГО)

𝛑 ∙ 𝐑𝟐
 

Burada SФ ‒ gövde yatay projeksiyon alanı (kızaklı iniş takımı ile), 

SГО ‒ yatay kuyruk alanı, 

𝐓𝟎
̅̅ ̅‒ gövdenin aerodinamik sürüklenmesinin telafisi dikkate alınarak, helikopterin havada asılı 

kalması üzerindeki ana rotor itme kuvvetinin nispi büyüklüğü  ∆Т̅ф ve yatay kuyruk ∆Т̅ГО. 

𝐓𝟎
̅̅ ̅ = 1,04 olarak kabul ediyoruz. 

 

 

Profil Koordinat Tablosu ve NACA 0012 %12 

Statik hesaplamalara göre, ana pervaneleri gövdeye bağlayan parçanın gerilmelere göre renk değişimleri 

görülmektedir. Kırmızı yerler yüksek gerilmelere maruz kalan noktalardır. Malzeme seçimleri de buna 

göre yapılmaktadır. 
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Şekil 10 - Ana roto Bağlantı elemanı üzerine gelen gerilmeler 

 

6.6 KUYRUK PERVANESİ 

1.80 m çapında kuyruk rotoru, ortak eğik yatay mafsallı iki kanatlı ve kanatların takıldığı bilyalı 

yataklı bir delik vardır. Bıçak profili NACA-0012 uygun olarak tasarlanacaktır. Pervane kanatları 

dikdörtgendir ve kompozit malzemelerden yapılmıştır. Aerodinamik gürültü seviyesini azaltmak 

için, kanatları X şeklinde bir düzende bulunan daha küçük çaplı ve daha düşük dönüş hızına sahip 

dört kanatlı bir kuyruk rotoru takabiliriz. 

6.6.1 Kuyruk rotorunun çalışması ve hesaplanması. 

Kuyruk rotorunun ana tasarım modu havadadır. Bu modda kuyruk rotoru eksenel akış modunda 

çalışır ve ana rotorun reaktif momentini dengelemek için gereken maksimum itmeyi oluşturur.а. 

Мр.в. =Тр.в.l  

Burada l - helikopterin kütle merkezinden kuyruk rotor göbeğine olan mesafedir. (şekil 6.3.7). Bu 

durumda kuyruk rotorunun aerodinamik kayıpları ve sürtünme kayıpları dikkate alınarak ana 

rotorun reaktif momentini dengelemek için motor gücünün %8-10'unu harcamak gerekir. 



 
- 21 - 

 

 

Şekil 11 - Helikopter iki rötar arası uzaklık 

Kuyruk rotor itişi, ana rotorla aynı formüller kullanılarak belirlenir ve aynı parametrelere bağlıdır. 

 T=CmF (ρ(ωR)2/2)  

Burada Сm - kuyruk rotoru itme katsayısıdır, belirli bir kuyruk rotorunun aerodinamik özelliklerini 

karakterize eder ve kuyruk rotoru doldurma faktörüne, kanatların şekline ve bunların profiline 

bağlıdır ve kuyruk rotor itişinin, kuyruk rotorunun hücum açısına bağımlılığını ortaya çıkarır. 

kuyruk rotor kanatları - α. 

Сm 'deki (kuyruk rotor itişi) artışa bağlı olarak, kuyruk rotorunu döndürmek için gereken tork ve güç 

değişir. Ayar açısı φ (ve buna bağlı olarak kuyruk rotorunun hücum açısı - α) değiştirilirken, kuyruk 

rotorunun dönüşü için gereken güç de değişir. Bu güç ana rotordan alınır ve bu, φ'de büyük bir 

artışla ana rotorun dönüş hızında bir düşüşe ve ana rotorun sabit hatvesi ile helikopterde bir düşüşe 

yol açabilir. 



 
- 22 - 

 

Kuyruk rotor itişi, kuyruk iletiminde her iki pervane de birbirine rijit bir şekilde bağlı olduğundan, 

ana rotorun karesi veya kuyruk rotor hızı ile orantılıdır. Sabit motor gücünde ana rotorun reaktif 

momenti, dönme hızı с ile ters orantılıdır. 

Mp=N/ω 

Ana rotor hızındaki bir azalma, ana rotor reaktif momentinde bir artışa neden olur, bu, artan reaktif 

momenti telafi etmek için gerekli olan saldırı ve kuyruk rotor itişini artırmak için gerekli kuyruk 

rotor montaj açısında bir artışa neden olur. Bu, ana rotordan ek PTO gerektirecektir. Bu nedenle, 

kuyruk rotorunun gerekli havada asılı itişi ve yön kontrol payı, uçuş kütlesine, sıcaklığa, dış hava 

yoğunluğuna, ana rotor hızına, rüzgâr yönüne ve ana rotor açısına bağlıdır.  

 

Şekil 12 - Kuyruk Rotoru bağlantı şekilleri 

 

6.7 ANA GÜÇ ÜNİTESİ, TÜRBİN MOTOR 

Motor olarak kullanacağımız ünite arka gövdenin üzerinde bulunan bir MC-500v motordan 

oluşmaktadır. Soğutma sistemi hava girişi, ana rotor kaplamasının önünden verilecektir. Ana dişli 

kutusunun ve motorun hava soğutma sisteminin fanı, motor ve dişli kutusu için bir radyatör ile 

doğrudan dişli kutusunun çıkış miline bağlanır. Kuru motor ağırlığı 115 kg ve ayrıca 10 lt yağ 

deposu kapasitesini içerir. Motor yanma havasını yan gövde kaplamasında açılacak deliklerde 

sağlayacaktır. 
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Şekil 13 - Motor görünüşü-1 

 

Şekil 14 - Motor görünüşü-2 
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Tablo 2 - Motor Özellikleri 

 

6.7.1 Helikopter Motor gücünün hesaplanması: 

 

6.7.1.1 Statik bir tavana asıldığında gücün hesaplanması: 

Özgül güç �̅�𝐇𝐂𝐓 , Pervaneleri istatistiksel tavanda helikopterin havada asılı kalma modunda sürmek 

için gerekli  (𝐇𝐂𝐓): güçtür. 

�̅�𝐇𝐜т =
𝐍𝐇𝐜т

𝐦𝟎𝐠
= 𝟐, 𝟑𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟒(𝑾𝑹) + 𝟑, 𝟏𝟖𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟐 ∗ √(

Р

𝚫
) ‒ gerekli güç, hp / kg; 

𝐦𝟎‒ kalkış ağırlığı, kg; 

g‒ yer çekimi ivmesi m/sn²; 

p ‒ rotor tarafından süpürülen alandaki spesifik yük, kg / m²; 

∆𝐜т‒ НСТ yüksekliğinde havanın bağıl yoğunluğu; 

Двигатель МС-500В МС-500В-01 

Режим при одном неработающем двигателе (Н=0; М=0): 

2,5-минутной мощности, л.с. (кВт) 

(поддерживается до t, °C) 

710(522) 

(+35) 

1000(735) 

(+15) 
 

30,0-минутной мощности, л.с. (кВт) 

(поддерживается до t, °C) 

659(485) 

(+40) 

850(625) 

(+30) 
 

Взлётный режим (Н=0; М=0; МСА): 

Мощность, л.с. (кВт) 

(поддерживается до t, °C) 

630(463) 

(+35) 

810(596) 

(+35) 
 

Крейсерский режим (Н=О, М=О, МСА):    

Мощность, л.с. (кВт) 

(поддерживается до t, °C) 

450(331) 

(+50) 

450(331) 

(+50) 
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�̃�𝐇𝐜т =
𝐍𝐇𝐜т

𝐦𝟎𝐠
=  𝟐, 𝟑𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ∗ 𝟐𝟐𝟎 + 𝟑, 𝟏𝟖𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟐 ∗ √

𝟐𝟓

𝟎, 𝟖𝟏𝟒
= 𝟎, 𝟐𝟐𝟕 𝐇𝐩/𝐤𝐠 

Nдв = 0,227*2400 = 547 Hp 

 

6.7.1.2 Maksimum hızda düz uçuşta gücün hesaplanması:: 

Özgül güç �̅�𝐕𝐦𝐚𝐱, ana pervaneyi H = 0 m'de maksimum hızda düz uçuşta sürmek için gerekli güç: 

�̃�𝐕𝐦𝐚𝐱 =
𝐍𝐕𝐦𝐚𝐱

𝐦𝟎𝐠
= 𝟏𝟔, 𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟑𝛚𝐑(𝟏 + 𝟕, 𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟖𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟑 ) + 𝟏, 𝟔𝟕
𝐩𝐈э

𝐕𝐦𝐚𝐱
+ 𝟏𝟑, 𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ �̅�𝐒 ∙ 𝐕𝐦𝐚𝐱

𝟑 ∆ 

, 

Burada 𝛚𝐑 ‒ bıçak/pervane ucu çevresel hız; 

IЭ ‒ Aşağıdaki formüllerle uçuş hızına bağlı olarak belirlenen indüksiyon katsayısı: 

𝐈Э = 𝟏, 𝟎𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒 ∙ 𝐕𝐦𝐚𝐱,  при   Vmax ≤ 275 km / s 

𝐈Э = 𝟎, 𝟓𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 ∙ 𝐕𝐦𝐚𝐱 = 𝟏. 𝟏𝟖 

       �̃�𝐕𝐦𝐚𝐱 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟒 ∙ 𝟐𝟐𝟎(𝟏 + 𝟕, 𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟖𝟐𝟒𝟎𝟑) + 𝟏, 𝟔𝟕
𝟐𝟓𝟎 ∙ 𝟏, 𝟏𝟖

𝟐𝟒𝟎
+ 𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟐 ∙ 𝟑, 𝟑𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟓

∙ 𝟐𝟒𝟎𝟑 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟐 Вт/Н, 
𝐍𝐕𝐦𝐚𝐱 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟐 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝟗. 𝟖 = 𝟑𝟔𝟎𝟒𝟔𝟔 Вт = 𝟒𝟗𝟎, 𝟓 𝐇𝐩. 

Burada Н = 2700 m: 

       �̃�𝐕𝐦𝐚𝐱 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟒 ∙ 𝟐𝟐𝟎(𝟏 + 𝟕, 𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟖𝟐𝟒𝟎𝟑) + 𝟏, 𝟔𝟕
𝟐𝟓𝟎 ∙ 𝟏, 𝟏𝟖

𝟐𝟒𝟎
+ 𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟐 ∙ 𝟑, 𝟑𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟓

∙ 𝟐𝟒𝟎𝟑 ∙ 𝟎, 𝟕𝟔𝟓𝟒 = 𝟏𝟑, 𝟗 Вт/Н, 
𝐍𝐕𝐦𝐚𝐱 = 𝟏𝟑. 𝟗 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝟗. 𝟖 = 𝟑𝟐𝟔𝟓𝟔𝟎Вт = 444 Hp 

 

6.7.1.3 Ekonomik hızda dinamik bir tavanda uçuşta gücün hesaplanması: 

Özgül güç  �̅�дин ana pervaneyi/rotoru dinamik bir tavanda sürmek için gereken güç: 

�̃�дин = 𝟏𝟔, 𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟑𝛚𝐑(𝟏 + 𝟕, 𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟖𝐕дин
𝟑 ) +

𝐩 ∙ 𝟏. 𝟖𝟐

𝐕дин ∙ ∆дин
+ 𝟏𝟑, 𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ �̅�𝐒 ∙ 𝐕дин

𝟑 ∆дин , 

Burada   ДИН - dinamik tavandaki bağıl hava yoğunluğu, 

дин =   𝟎, 𝟓𝟔𝟗𝟑; 

VДИН - dinamik tavanda helikopterin ekonomik hızı, 

�̃�дин = 𝟏𝟔, 𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ 𝟐𝟐𝟎(𝟏 + 𝟕, 𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟖 ∙ 𝟏𝟓𝟔𝟑) + 𝟏, 𝟖𝟐
𝟐𝟓𝟎

𝟏𝟓𝟔 ∙ 𝟎, 𝟓𝟔𝟗𝟑
+ 𝟏𝟑, 𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ 𝟑, 𝟑𝟗

∙ 𝟏𝟎−𝟓 ∙ 𝟏𝟓𝟔𝟑 ∙ 𝟎, 𝟓𝟔𝟗𝟑 = 𝟏𝟑, 𝟖𝟒 = 𝟏𝟎, 𝟖 Вт/Н, 
𝐍дин = 𝟏𝟎, 𝟖 ∙ 𝟗, 𝟖 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟐𝟓𝟑𝟑𝟒𝟎 Вт = 𝟑𝟒𝟒 𝐇𝐩 

 

6.7.1.4 Yere yakın uçuşta ekonomik hızda gücün hesaplanması 

Özgül güç , �̅�взл ekonomik hızda kalkışa devam etmek için gerekli güç: 

�̅�взл = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟒 ∙ 𝛚𝐑(𝟏 + 𝟕, 𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟖𝐕э
𝟑) + 𝟏. 𝟖𝟐

𝐩 ∙

𝐕э
+ 𝟏𝟑, 𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ �̅�𝐒 ∙ 𝐕э

𝟑 

Burada 𝐕э =𝐕𝟑  - yerdeki ekonomik hız, 

�̅�взл = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟒 ∙ 𝟐𝟐𝟎(𝟏 + 𝟕, 𝟎𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟖 ∙ 𝟏𝟑𝟖𝟑) + 𝟏. 𝟖𝟐
𝟐𝟓𝟎

𝟏𝟑𝟖
+ 𝟏𝟑, 𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 ∙ 𝟑, 𝟑𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟓 ∙ 𝟏𝟑𝟖𝟑

= 𝟖, 𝟕𝟒 Вт/Н 

𝐍взл = 𝟖, 𝟕𝟒 ∙  𝟐𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝟗. 𝟖 = 𝟐𝟎𝟓𝟕𝟎𝟔 Вт. = 280 Hp 
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6.7.2 Farklı uçuş durumları için azaltılmış güçlerin hesaplanması: 

 

6.7.2.1 Statik bir tavana asıldığında belirli azaltılmış güç: 

�̅̃�Нст
пр

=
�̃�Нст

𝐍Н ∙ 𝛏𝟎
=

𝟎, 𝟐𝟐𝟕

𝟎. 𝟖𝟏𝟐𝟒 ∙ 𝟎. 𝟖𝟓
= 𝟎, 𝟑𝟑  𝐇𝐩/𝐊𝐠 

 

Burada 𝐍Н̃ ‒ statik tavanın HСТ yüksekliğine bağlı olarak belirli hava tepkisi aşağıdaki formül ile 

hesaplanır: 

�̅�Н = 𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝟓 ∙ 𝐇𝐂𝐓 = 𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝟓 ∙ 𝟐. 𝟕 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟐𝟒 

𝛏𝟎‒ Vurgulu modunda tahrik sisteminin güç kullanım faktörü; 𝛏𝟎‒ helikopterin kalkış ağırlığına 

bağlıdır m0:  𝛏𝟎 = 𝟎. 𝟖𝟓 при m0 < 10 т. 

�̅�Нст
пр

= 𝟎. 𝟑𝟑 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟕𝟗𝟖 𝐇𝐩 

 

6.7.2.2 Sevk sisteminin gerekli gücünün hesaplanması: 

Tahrik sisteminin gerekli gücünü hesaplamak için belirli azaltılmış gücün maksimum değeri seçilir: 

�̅�𝐦𝐚𝐱
пр

= 𝐦𝐚𝐱(�̅�𝐇𝐜𝐦
пр

, �̅�𝐕𝐦𝐚𝐱
пр

, �̅�𝐇
пр

, �̅�взл
пр

) = 𝟎, 𝟑𝟑 𝐇𝐩/𝐤𝐠 

 

 

Güç İhtiyacı NПОТР Helikopterin motor gücüne eşit olacak: 

Burada Н = 2700 m: 

𝐍потр=�̅�𝐦𝐚𝐱
пр

∙ 𝐦𝟎𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟑 ∙ 𝟐𝟒𝟎𝟎 = 𝟕𝟗𝟐 𝐇𝐩 

 

6.7.2.3 Motor seçimi: 

Motoru Motorsich firmasının MS-500 türbin motorunu seçiyoruz. 

NРАСП = 1200 Hp ≈ 883 kWh gücüne sahiptir. 

Yere yakın uçuşta temel konfigürasyonun MS-500 motoruna sahip türbin motorun mevcut spesifik 

gücü: 

𝐍𝐦𝐚𝐱
пр расп

=
𝐍расп

𝐦𝟎 ∙ 𝐠
=

𝟖𝟖𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝟗, 𝟖𝟏
= 𝟑𝟕, 𝟓 кВ/Н 

 

güç karşılama oranına denk gelecektir. 

6.8 TRANSMİSYON SİSTEMİ  

Helikopter redüktörü / şanzımanı, üretilen torku motordan alıp ana pervaneye/rotora ve kuyruk 

rotoruna ve ayrıca diğer tüketicilere aktarmak için tasarlanmıştır.  
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Şekil 15 - Redüktör/Şanzıman görünüşü-1 

Helikopter şanzımanının ana elemanları, planet dişlinin helisel konik dişlilerine ve kuyruk rotor 

dişli kutusunun helisel konik dişlilerine sahip üç aşamalı bir ana dişli kutusundan oluşur. 

Şanzımana ayrıca, motoru durdurduktan sonra ana rotorun durma süresini azaltmak için 

tasarlanmış bir fren sistemini içerir. Şanzıman kendi yağ sistemi ile yağlanır ve soğutulur. Planet 

dişlinin helisel konik dişlileri ve kuyruk rotor dişli kutusunun helisel konik dişlileri ile üç 

kademeli bir ana dişli kutusundan oluşur. Bakım saati tahmini olarak 3000 saattir. Motorun ana 

rotora dişli oranı süper kritik hız marjı içerisinde 15.5: 1 ve kuyruk rotoruna 2.3: 1'dir. 

 

Şekil 16 - Redüktör/Şanzıman görünüşü-2 
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Helikopter kontrol sistemi, geri beslemeli mekaniktir ve ana dişli kutusuna bağlı olan ve doğrudan 

eğik plakanın konumunu değiştiren bağımsız bir elektrik güç kaynağına sahip bir elektrikli 

güçlendiriciye sahiptir. 

 

6.9 EKİPMANLAR 

6.9.1 Zorunlu uçuş ve seyrüsefer ekipmanları  

Bunlar hız göstergesi, barometrik altimetre, tırmanma hızı göstergesi - variometre, yön göstergesi, 

yön sistemi, radyo pusulası, manyetik pusula, uçak saatleri, radyo alıcıları ve SPU- interkom, 

higroskopik yapay ufuk ve jiroskop. 

6.9.2 Motorun ve şanzımanın çalışmasını izlemek için aletler: 

Ana dişli kutusu çıkış milinin endüksiyonlu elektrikli takometresi, ana rotor hızının endüksiyonlu 

takometresi, yakıt basıncı, motor yağı basıncı ve sıcaklığı, gaz termometresi, ana dişli kutusundaki 

yağ basıncı, ana ve kuyruk dişli kutularındaki elektrikli yağ termometresi, yakıt deposu 

göstergeleri,   

6.9.3 Yardımcı ekipmanlar 

Helikopter, kokpitinde dış ve hava sıcaklığı için termometreler, bir motor çalışma saati ölçer, yük 

sabitleme noktaları, bir ilk yardım çantası, ısıtma sistemli bir yüksek basınç probu, kızak veya geri 

çekilebilir tekerlekler, bir dizi sedye, acil durum doldurulabilir şamandıralar ve bir projektör ile 

donatılmıştır. 

Genel arama ve kurtarma görevleri olarak, kontrol sistemi ve iletim için standart uçuş ve 

seyrüsefer aletleri ve kontrol cihazları setine ek olarak, gyro-stabilize bir optoelektronik sistem 

kullanarak helikopter, helikopterin tüm arama ve kurtarma menzilinin 24 saat uygulaması ile 

donatılabilir.  

• Etkileşimli bir arayüze sahip yeni nesil FlytX'in yüksek hassasiyetli Aviyonikleri. 

• Çeşitli methioradarlar WxR ile etkileşime giren ek bir metrolojik - navigasyon (radar) 

görüntüleme sistemi. 

• Hava durumu ve uçuş bilgilerinin gözlemlenmesi için ek sistemler TAWS, EGPWS, TCAS, 

ADS-B. 

• 5. nesil DKMV serisinin yerleşik havacılık radyo istasyonu. 

• İniş ışıklarını kullanarak aydınlatılmamış ve işaretlenmemiş sitelerde geceleri bağımsız arama ve 

iniş; 

• Programlanan rota boyunca yarı otomatik (dedektör) ve otomatik uçuş. 

6.10 ANA REDÜKTÖR / ŞANZIMAN  

Ana pervane/rotor dişli kutusu, planet dişlinin ikinci ve üçüncü aşamalarının helisel konik dişlileri 

ile birinci aşama olmak üzere üç aşamadan oluşur ve motor şaft hızında en uygun bir düşüşle 

helikopterin ana rotoruna tork iletmek üzere tasarlanmıştır. Ana Pervane/rotorun dönüş hızı 

kuyruk rotor tahrikinin PTO'su 2.3: 1'dir. Motorun pervaneye/rotora dişli oranı 15.5: 1'dir. İki 

jeneratör ve bir fanın PTO'su vardır. 
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Ana şanzıman merkezde, helikopterin üst gövdesindeki emniyet gerekleri de düşünülerek 

yolcu koltuklarının arkasında bulunur. Helikopterde motor, bagaj bölmesinin üzerindeki ana dişli 

kutusunun arkasında yatay olarak bulunur. Ana şanzıman muhafazasının helikopter çerçevesine 

sekiz bağlantı noktası vardır. Ana dişli kutusunun alt kısmı helikopter çerçevesine dört cıvata ile 

sabitlenmiştir, üst kısım da helikopter çerçevesine dört cıvata ile sabitlenmiştir.  

Ana şanzıman iki adet 24 voltluk 100 amper DC jeneratör ile donatılmıştır.  

Şanzıman fren mekanizması, giriş milinde ana dişli kutusunun arkasına bağlanmıştır.  

Ana dişli kutusunun giriş mili, motordan bir serbest tekerlek aracılığıyla tork alır. Ana 

dişli kutusunun giriş milinin kaplini, dişliler kullanılarak dişli kutusu miline monte edilir.  

Ana dişli kutusunda ayrıca dişli kutusundaki yağ soğutucu dişli kutusunu soğutmak için 

bir fan tahrik miline sahiptir. Şanzımanın soğuması, hareket sırasında şanzıman kaputunun ön 

tarafından gelen hava ile üflenen ve ayrıca soğutma fanı tarafından üflenen yağ, şanzıman 

muhafazası duvarları ve mental radyatör arasındaki ısı alışverişi sonucu meydana gelir.  

  Redüktörlerin bakım ömrü 3000 saattir. 

Helikopter dişli kutularının karterlerine bir çip sinyal cihazı yerleştirilmiştir. Şanzıman 

yağına talaşlar girerse, pilot gösterge panelindeki uyarı ışığı tetiklenir, talaş alarmı Pilota 

şanzıman bileşenlerinde aşırı aşınma olduğunu bildiren bir uyarı cihazıdır. Vites kutusundan yağın 

boşaltıldığı noktaya takılan manyetik bir tapadır. Mıknatıs, yataklardan veya diğer şanzıman 

bileşenlerinden salınan demirli metal parçacıkları çeker. Metal partiküller elektrik devresini 

tamamlar ve ön panelde bulunan dörtlü ikaz lambası yanar. 

 

Şekil 17 - Redüktör bağlantı şekilleri 
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6.11 KUYRUK ROTOR REDÜKTÖRÜ.  

Kuyruk rotor dişli kutusu, torku kuyruk şaftından kuyruk rotoruna kuyruk bomuna dik olarak 

iletmek üzere tasarlanmıştır ve kuyruk rotorunun toplam hatvesini kontrol etmek için bir 

mekanizmaya sahiptir. Kuyruk rotor dişli kutusu, kuyruk bom flanşına cıvatalanmıştır. 

2.3: 1 azalma oranı ile bir karter, giriş ve çıkış milleri, helisel konik dişlilerden oluşur. Redüktörün 

dişlileri, karterdeki yağ sıçratılarak yağlanır. Korozyonu önlemek için kuyruk rotor dişli 

kutusunun giriş ve çıkış milleri paslanmaz çelikten yapılmıştır. Şanzıman dişli kutularındaki yağ 

seviyesini kontrol etmek için gözetleme camları sağlanmıştır. Helikopter dişli kutularının 

karterlerine bir çip sinyal cihazı yerleştirilmiştir. Şanzıman yağına talaşlar girerse, pilot gösterge 

panelindeki uyarı ışığı tetiklenir. Chip Alarmı Pilotu şanzıman bileşenlerinde aşırı aşınmaya karşı 

uyaran bir uyarı cihazı. Vites kutusundan yağın boşaltıldığı noktaya takılan manyetik bir tapadır. 

Mıknatıs, yataklardan veya diğer şanzıman bileşenlerinden salınan demirli metal parçacıkları 

çeker. Metal partiküller elektrik devresini tamamlar ve ön panelde bulunan dörtlü ikaz lambası 

yanar. 

 

Şekil 18 - Kuyruk Rotoru Bağlantı Şekli 
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6.12 YAKIT SİSTEMİ 

Yakıt depoları, kabinin arka tabanının altına yerleştirilmiş toplam 450 litre kapasiteli iki depodan 

oluşur. İhtiyaç halinde ve kullanım amacına göre tasarımımıza uygun olan damla modeli için 

bagaj bölmesine 150 litreye kadar kapasiteye sahip ek bir yakıt deposu takma imkanı olacaktır. 

6.13 GÖVDE YAPILARI 

Gövde, yarı monokok tipte, damla şeklinde, alüminyum alaşımlardan ve perçinlenmiş alüminyum 

bireysel çerçevelerden ve yük taşıyan bir dış kabuğa sahip bir dizi kirişten yapılmıştır. Motor ve 

ana dişli kutusu, yükü destekleyen çelik boru düzenekler vasıtasıyla gövdeye bağlanmıştır. 

Helikopterimizde kullanılan tüm kaynaklı çelik boru tertibatları, stresi azaltmak için temperlenir. 

Helikopterin sağ ve sol tarafındaki tüm kaput kanatları, ana rotor dişli kutusuna, kuyruk rotor 

şanzımanına ve motora erişim sağlar. Motor kaputu kanatları ayrıca aküye, motor yağı doldurma 

ağzına ve yağ gözetleme camına erişim sağlar. 

Motor kaputu, ana şanzımana ve motora tam erişim sağlayan iki yan panelden oluşur. Öndeki iki 

büyük kaput, ana dişli kutusuna tam erişim için boyutlarının 2/3'ünü açar. Gaz türbini motoruna ve 

ana dişli kutusunun arka duvarına ve kuyruk rotor şanzımanına tam erişim için iki arka kaput 

boyutlarının 4/5'i kadar açılır.  

6.14 DİREKSİYON VİDALI TAHRİK SİSTEMİ 

Kuyruk rotor tahrik sistemi, torku iletmek için tasarlanmıştır. 

Ana dişli kutusundan uçta sabitlenmiş kuyruk rotor dişli kutusuna kadar olan ana kuyruk ucu 

sistemi bir mil, damper, süspansiyonlar ve bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. 

Mil, alaşımlı çelikten yapılmış bir borudur ve borunun uçlarında bağlantı elemanları 

bulunmaktadır. 

Kuyruk rotor tahrik mili damperi, ana dişli kutusunun arkasında milin ön tarafında bulunur ve 

titreşim yüklerinin ve burulma titreşimlerinin olumsuz etkisini azaltmak için tasarlanmıştır. 

Damper, izin verilen tüm mil dönüş frekansı aralığında milin bükülme titreşimlerinin rezonansını 

ortadan kaldırır. 

Helikopter şanzıman tasarımında iğneli yatakların ve bir damperin kullanılması, şanzıman 

açıldığında ve çalışma sırasında gövdenin deformasyonları ve termal genleşmesinden kaynaklanan 

şanzıman bileşenlerinin açısal doğrusal hareketlerini telafi edecektir. 

6.15 ŞANZIMAN FRENİ 

Taşıyıcı sistemin rüzgardan açılmasını önlemek için helikopter dururken tüm şanzımanı 

durdurmak için, fren mekanizması giriş şaftında ana dişli kutusunun arkasına üç cıvata ile takılır 

ve fren mekanizmasına bağlı bir kablo ile çalıştırılır. Çekilecek kol, fren kolu ön koltuklar 

arasında kabinin tavanındadır. Motoru kapattıktan sonra ve tamamen durduğunda, ana 

pervanenin/rotorun dönüşü fren balatalarının tahrip olmasına yol açabileceğinden şanzıman frenini 

uygulamak mümkündür. Bu durumda, fren kolu üzerindeki kuvvet 5 kg'dan fazla olmamalıdır. 

Ana rotor durdurulduktan sonra, park için fren kullanılıyorsa, emniyete alınmalıdır. 

Motoru çalıştırmadan önce fren bırakılmalıdır. Fren uygulanırsa limit anahtarı marş devresini açar 

ve motor çalışma durumuna gelir. Aksi halde fren bırakılmamışsa çalışmaz. 
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6.16 KOLON KAPLAMASI  

Kolon kaplamasının üst nervürü, eğik plaka tertibatının yanındaki kolona bağlanır. Alt nervür, ana 

rotor dişli kutusu sütununa bağlanmıştır. Boyuna ve yanal kontrolün ana itme redüktörünün şaftı 

ve ayrıca helikopterin ana rotorunun hatvesinin kontrolü, kolon kaplamasından geçer. 

Pitot tüpü, kolon kaplamasının alt ön kısmına monte edilmiştir. 

Yakıt deposu tahliye boruları, bir conta aracılığıyla alt kaburga ve kolon kaplamasının orta 

nervürüne takılır. Eksenel kuvvet aktarım borusu kılavuzu, flanşın ortasına yerleştirilmiştir. Boru 

eksenel kuvvetleri üzerindeki ön yükü en aza indirecek şekilde ayarlanmalıdır. 

 

6.17 KUYRUK KİRİŞİ 

Kuyruk bomu, itiş gücünü oluşturmak için kuyruk pervanesinin/rotorunun taşınmasını sağlar, 

Ana Pervanenin/rotorun reaktif momentinin dengelenmesi için kuyruk bomu, setler, çerçeveler ve 

kirişlerden oluşan monokok tipte bir metal yapıdır. 

Alüminyum sacdan yapılmış taşıyıcı gövdeli, kaplama, ana kuyruk bomu yüklerinin çoğunu taşır 

ve yapıştırılmış perçinli yapılar kullanılarak sabitlenmelidir. 

Kiriş, iki ana taşıyıcı ve altı ara olmak üzere sekiz çerçeveye sahiptir. İlk çerçeve alanında, taşıyıcı 

elemanlar kiriş kılıfına perçinlenir. Kuyruk bomu, arka gövde çerçevesine 16 cıvata ile 

bağlanmıştır. 

Kuyruk azaltıcı ve kuyruk tertibatı, kirişin sekizinci çerçevesine takılır. 

 Kirişin üst kısmında, ilk çerçeve alanında bir yer vardır. 

ELT acil durum radyo işaret anteninin kurulumu için üçüncü çerçeve alanında, uzun menzilli 

radyo navigasyonu LORAN için radyo, GPS için de bir yer var. Altıncı çerçevenin arkasında, 

yanıp sönen bir işaret lambası takmak için bir ünite bulunur. 

Kuyruk rotor tahrik milinin salgısını ölçmek ve kuyruk bomunun parçalarını ve iç yüzeylerini 

incelemek için tapalarla kapatılan delik olarak tasarlanmış beş özel alan sağlar. 

 

6.18 KUYRUK MALZEMESİ 

Helikopterin kuyruk ünitesi, kuyruk bomunun ucuna iki cıvata ile bağlanır ve bir sağ yatay 

dengeleyici ile üst ve alt dikey dengeleyicilerden oluşur. Yatay stabilizatör, helikopterin yüksek 

uçuş hızlarında uzunlamasına stabilitesini korumak için tasarlanmıştır. 

Dikey stabilizatörler - omurga (omurga alanı 0,35 m), helikopterin yön dengesini artırmak ve 

kuyruk rotorunu yüksek uçuş hızlarında boşaltmak için tasarlanmıştır. 

Her kuyruk kanat profiline sahip olmalı ve alüminyum sacdan yapılmalıdır. Dikey stabilizatörler 

(stabilizatör alanı 0,7 m) yatay stabilizatöre cıvata ile bağlanmıştır. Dikey stabilizatörler ve yatay 

stabilizatörler için montaj noktaları perçinli plakalarla güçlendirilmiştir. 
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Kuyruk rotoru koruma tüpünün üst ucu, kuyruk bomuna cıvata ile bağlanmıştır ve alt uç, kuyruk 

desteği alanında alt dengeleyicinin altında bulunan bağlantı noktasından geçer. 

Yatay dengeleyicinin arka kenarında bir kuyruk lambası bulunur. 

6.19 KABİN DÜZENİ 

Kontrol sistemlerine ek erişim sağlamak ve diğer ünitelere, kabin tabanında çıkarılabilir kontrol 

kapakları sağlanmıştır. 

Tüm çıkarılabilir kapakları ve kontrol panellerini sabitlemek için vidalar kullanılır. 

Paslanmaz çelikten yapılmış tüm bölmeler sağda, solda, biri motor bölmesinin önünde, diğer ikisi 

alt ve üstte bulunur. 

Uçuşu gerçekleştirmek için istisnasız tüm gözlem panelleri için bir alan oluşturulmalıdır. 

Helikopter kokpitinin önünde iki pilot koltuğu, kontroller, enstrümantasyon ve diğer ekipmanlar 

bulunmaktadır. Yolcu koltuğu, gövdenin arkasında, ana çerçevenin önünde bulunur. Bu bir yangın 

bariyeri ile ayrılır. Bunun arkasında, kontrol çubukları, ana dişli kutusuna monte edilmiş elektrik 

amplifikatörlerine sallanan kollar aracılığıyla bağlanır. 

Yolcu versiyonundaki helikopter kokpitinin dört koltuğu vardır. Bunlardan biri kokpitin önünde 

yani pilot koltuğunun yanında, üçü arkada bulunur. Pilotun koltuğu yani helikopterin komutanı, 

sol ön tarafta bulunur. 

Pilot, eğitim uçuşlarını gerçekleştirirken eğitmen sağ ön koltukta oturmaktadır. Yolcuların 

taşınması için kabinin arka koltukları tasarlanmıştır. Gerekirse, sağ ön koltuğa bir yolcu 

yerleştirilebilirken, sağ koltuğun önüne yerleştirilmiş ek helikopter kontrolleri (döngüsel adım 

kolu, kademeli gaz kolu ve kuyruk rotoru kontrol pedalları) çıkarılabilir. Uçuş kartı sol koltuğun 

ön tarafında bulunur. 

6.20 KAPILAR 

Dört kabin kapısının tamamı alüminyum alaşımlardan yapılmıştır ve korozyon önleyici kaplamaya 

ve gözetleme penceresine sahiptir. Ön kapılar daha iyi görüş sağlamak için alttan camlıdır ve üst 

camda sürgülü pencereler vardır. Tüm kapılar hafiftir, camlıdır, çıkarılabilir ve gerekirse bir 

tamirci veya pilot tarafından kolayca monte edilir. Kargo-yolcu kompartımanının sol ve sağ 

kapılarında, hastaları ve mağdurları sedyelere ve ayrıca hacimli kargolara yükleme rahatlığını 

sağlamak için gövdenin arkasında ek kapaklar bulunabilir. 

6.21 ÖN CAMLAR 

Kabin ön cam kiti, hava geçirmez bir şekilde kapatılmış silikon contalı ve kabin bağlantılarına 

cıvatalı şeffaf akrilikten yapılacaktır. Alternatif olarak, helikoptere renkli bir ön cam takılabilir. 

Alet konsolu menteşelidir ve elektrik kablolarına ve alet konnektörlerine erişim sağlamak için 

yukarı ve arkaya katlanabilir. 

Kabin yapısında, motor soğutma sisteminde, hava kanallarında ve diğer tüm kanallar da ve 

kaportalar fiberglas ve termoplastik malzemeler kullanacaktır.  
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Çalışma koşulları altında, komple kabin değiştirilebilen bir ünite değildir ve uzun bir hizmet 

ömrüne sahip olmalıdır. Ön camlar buzlanma önleyici sistem, buğulanmayı önlemek için sıcak 

hava üfleme ve elektronik kontrollü silecek mekanizması ile donatılmıştır. 

6.22 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ  

Helikopterin kokpitinde yangın söndürücüleri yerleştirmek için iki yer vardır. Ana yangın 

söndürücü, sağdaki özel bir cebe dikey olarak yerleştirilmiştir. Orta panelin yanında, pilotun sağ 

pedalının önündedir. Ayrıca sağ koltuğun önüne yatay olarak ek bir yangın söndürücü monte 

edilebilecektir. 

6.23 KABİN ZEMİNİN VE YÜZEYLERİNİN KAPLAMASI 

Kabinin ön kısmında, zeminde kuyruk rotor kontrol pedallarının sağında ve solunda panoramik 

sızdırmaz izleme pencereleri bulunmaktadır. 

Pruvada ve helikopter tabanının önünde bulunan aviyonik bölmeler, vidalarla hava geçirmez 

şekilde kapatılmıştır. 

Yakıt tanklarının sensörlü ve filtreli bölmesi helikopter tabanının kargo kısmında bulunur. Ayrıca 

vidalarla hava geçirmez şekilde kapatılmıştır ve yakıt ikmali için uygun yapılı dirseklerle 

donatılmıştır. 

Bu bölmelere erişmek için zemine yapıştırılmış yangına dayanıklı halıyı kenarlarından kılıfla 

çıkarılır şekilde tasarlanmıştır. 

6.24 KOLTUK VE KEMERLER 

Pilot dışındaki yolcu koltukları ayarlanabilir değildir. Ancak tüm koltuklar enerjiyi emer, 8,5 kg 

(18,5 lbs) ağırlığında, dört nokta emniyet kemeri ile donatılmıştır ve her bir yolcu koltuğunun 

altında can yeleği için yer ayrılmıştır. 

 

Şekil 19 - Kontrollerin konumu, pilotun vücut kısmının rahat açılarına göre belirlenir 



 
- 35 - 

 

 

Şekil 20 Yolcu Koltuğu 

Resmi 

 

Şekil 21 - Yolcu Koltuğu Ölçüleri 

Pilot ve yolcu için 10,6 kg (23 lb) ağırlığındaki iki ön koltuk ayarlanabilir, beş noktalı emniyet 

kemeri ve helikopterin her bir ön koltuğunun altında bir can yeleği ile donatılmıştır. Pedallar ve 

pilot koltuğu her pilot için kolaylık sağlamak üzere ayarlanabilir.  

 

Şekil 22 - Pilot Koltuğu Resmi 

 

Şekil 23 - Pilot Koltuğu Ölçüleri 
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7. ŞASİ SİSTEMİ 

Şasi, helikopter iniş ve manevraları sırasında yükü emecek şekilde tasarlanmıştır. 

Helikopter iniş takımı, sağlam bükülmüş alüminyum borulardan, çelik payandalardan, alüminyum 

çapraz borulardan ve bağlantı noktalarına monte edilmiş damgalı alüminyum bükülmüş 

borulardan yapılmış kızaklardan oluşur. Ayrıca kızak yerine suya inişi mümkün kılan montajı 

veya üç tekerlekli şasiye sahip bir varyant da mümkündür. Gövdenin sağ tarafındaki ön montaj 

elemanı, bir menteşe üzerine monte edilmiş bir kelepçedir. Bunun sonucunda enine boru iniş 

sırasında yaylanma yeteneğine sahiptir. Helikopterin son derece sert bir şekilde inmesiyle, 

payandalar yanlara doğru geniş ölçüde ayrılacak, enine boru darbeyi emmek için deforme 

olacaktır. Deformasyonun bir sonucu olarak, düz bir yüzey üzerinde duran boş bir helikopterin 

kuyruk desteği yerden yeterli bir mesafede ise, enine boruda hafif kalıcı bir deformasyona izin 

vermek mümkündür. 

Yolluklara, artan yüzey aşınma direncine sahip 4130 çelikten yapılmış şeritler eklenmiştir. Pedler, 

alttan en ince noktasında 0,3 mm kalınlığa kadar aşınmışsa değiştirilmelidir. Koşucu balatalarının 

artan aşınması, inişler otorotasyon modunda gerçekleştirildiğinde veya kalkışlar ve inişler yüzey 

boyunca ileri bir hızda gerçekleştirildiğinde meydana gelir. 

Kuyruk desteği, kuyruk rotorunun iniş alanına temas etmesini önler. 

 

Şekil 24 - Helikopter Şase detayları 
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8. MALİYET 

8.1 ÜRÜNÜN MALİYETİ, 

Bir proje başladığında en önemli kriter aslında maliyet sınırlamasıdır. Ancak bizim yarışmamızda 

görev isterleri olduğu için maliyet ile ilgili bir sınır koyulmamıştır. Çalışmamızda helikopteri 

üretme maksadı ile ilerleyip, piyasadaki rakipleri ile üstünlüklerinin yanı sıra maliyet açısından da 

avantajlı olabilecek argümanlar geliştirmemiz gerektiği inancı ile ilerlenmiş ve en uygun maliyete 

ulaşılmıştır. 

Yine herkesin hakim olduğu fayda maliyet analizleri ile sayfamızı doldurmamak adına, burada 

yaklaşık piyasadan ulaştığımız ve tahmini olan fiyatları yazdık.  

Bir sipariş alıp, helikopter üretim aşamasına geçecek aşamaya gelinirse de tam bir finansal fizibilite 

ile üterim maliyetlerinde, işletme maliyetine kadar tüm detaylar verilmelidir.  

Tüm maliyetler ve tam elektronik ve otopilot dahil olmak üzere 1.200.000 - 1.500.000 $ 'civarında 

bir fiyata mal olacağı düşünülmektedir. 

Helikopterin 1 saat uçuş maliyeti 500-700 Amerikan doları civarında olacaktır. 

8.2 ÖMÜR DEVİR MALİYETİNİN KESTİRİMİ; 

Tasarladığımız helikopterin tahmini bakım ömrü 3000 saattir. 

Ana dişli kutusu bakım ömrü en az 3000 saat. 

Kuyruk dişli kutusu bakım ömrü en az 3000 saat 

Motor bakım ömrü 1500 saat 

Bıçaklar bakım ömrü 1500 saat 

8.2.1 Motor Maliyeti ve Ömrü 

Motorumuz Ukrayna yapımı Motorsich Marka MS-500 model olarak seçilmiştir. 

Motorun revizyon sırasındaki gerçek hizmet ömrü 3000 saattir. Üretici tarafından motorun elden 

geçirilmesinden önce beyan edilen süre 600 saattir. 

Motor üreticisinin belirttiği satış fiyatı ise 750.000 dolar. Bu fiyat piyasadaki rakipleri 

civarındadır. Ancak yaptığımız görüşmelerde üretim esnasında fiyatların masada pazarlık konusu 

olacağı beyan edilmiştir. Toplu sipariş ile biz bu motorları 200.000 dolar civarında alacağımızı 

tahmin ediyoruz. 

Motorun toplam yeniden üretim maliyeti, yani revizyon maliyeti motor maliyetinin %15'idir. 

8.2.2 Gövde Maliyeti ve Ömrü 

Gövdenin yapıldığı malzemeler dikkate alındığında tahmini olarak 25 yıl ve daha fazla bir ömür 

tayin edilecektir. 

Maliyet - 300.000 $ 
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8.2.3 Ana şanzıman Maliyeti ve Ömrü 

Gerçek hizmet ömrü 3000 saattir. 1500 saatte bir büyük revizyon yapılarak 3000 saate kadar 

kullanılır. 

Maliyet - 150.000 $ 

8.2.4 Kuyruk şanzıman Maliyeti ve Ömrü 

Gerçek hizmet ömrü 3000 saattir. 1500 saatte bir büyük revizyon yapılarak 3000 saate kadar 

kullanılır. 

Maliyet - 25.000 $ 

8.2.5 Ana Rotor/Pervane Palaları/bıçakları Maliyeti ve Ömrü 

Gerçek hizmet ömrü 3000 saattir.  

Maliyet - 30.000 $ 

8.2.6 Kuyruk Rotor/Pervane Palaları/bıçakları Maliyeti ve Ömrü 

Kaynak - 1500 saat 

Maliyet - 15.000 $ 

8.2.7 Şasi Maliyeti ve Ömrü 

Çalışma koşullarına ve durumuna göre otorotasyondaki iniş sayısına bağlı olarak değişir, sürekli 

sert inişler ile ömür kısalır. 

Maliyet - 5.000 $ 

8.2.8 Koltuklar, Oturma grupları Maliyeti ve Ömrü 

Kullanım ve çalışma şartlarına bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama ömrü 3000 saattir. 

Maliyet 50.000 $ 

8.2.9 Standart aviyonik Maliyeti ve Ömrü 

Kullanım ömrü 1500 saat 

Ücret…….. 

8.2.10 Havalandırma sistemi Maliyeti ve Ömrü 

Kullanım ömrü 1500 saattir. 

Ücret 

8.2.11 Soğutma sistemi Maliyeti ve Ömrü 

Kullanım ömrü 1500 saattir. 

Ücret 

8.2.12 Yakıt depoları iki adet Maliyeti ve Ömrü 

Kullanım ömrü 1500 saattir. 

Ücret 
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8.2.13 İç dekorasyon Maliyeti ve Ömrü  

Kullanım ömrü 2000 saattir. 

Ücret 

8.2.14 Boyamalar Maliyeti ve Ömrü 

Hizmet ömrü - 5-7 yıl arasındadır. 

Ücret 

8.2.15 Aksesuarlar ve ek donanımlar Maliyeti ve Ömrü 

Ek ekipman kategorisi, cam tipini içerir. Dışbükey veya gözlem pencereleri (kabarcıklı 

pencereler), kapılarda camlar ve renkli ön cam, xenon iniş lambaları, bir yangın söndürücü, beş 

noktalı emniyet kemerleri, koltuk minderleri, bir genişletilmiş gövde kapağı, kaporta vb. e. Nemli 

bir iklimde uçmayı planlıyorsanız, ek korozyon önleyici işlem yapmak gerekecektir. Ayrıca 

yüksek kapasiteli bir akü sipariş etmek mantıklıdır. 

Tümleşik elektronikler, uçuşlar sırasında güvenlik ve konfor sağlar. Zorunlu cihazlara ek olarak, 

isteğe bağlı olarak bir otopilot, Garmin G500H veya Garmin GTN 750 GPS / COM / NAV 

navigasyon paneli, çeşitli üreticilerin havacılık kulaklıkları (kulaklık standart pakete dahil değildir 

ve isteğe bağlı bir ekipmandır) tüm dünya helikopter üretim tesisleri) ) radyo altimetre, cayro 

pusula, yuvarlanma ve kayma göstergesi vb. konulabilecektir. 

9. SONUÇ 

Helikopterimiz, tüm tasarım isterleri dikkate alınarak tasarlanmış ve sonuçta; üretim ve bakım 

maliyeti açısından ekonomik kriterlere yakın ve erişilebilir bir helikopter elde edilmiştir. Bakım 

onarım kolaylığı, bakım gerektiren her noktasına kolay erişim imkanı olan ve pilotların da 

kullanılarında keyifle ucacağı bir helikopter elde edilmiştir. 

Fırsat verilmesi durumunda biz helikopterimizi yapıp uçıurmak ve tasarımımızı realize etmek 

istiyoruz. 

 

Şekil 25 - Taraslanan Helikopterin Ölçüleri 
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Şekil 26 - Tasarlanan Helikopterin Önden Görünüşü 

 

Şekil 27 - Tasarlanan Helikopterin Parçalanmış Görünüşü 

 

 

Şekil 28 - Tasarlanan Helikopterin Yandan Görünüşü 
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Şekil 29 - Tasarlanan Helikopterin Üsten Görünüşü 

 

 

Şekil 30 - Tasarlanan Helikopterin Kokpit Görünüşü 

 

Şekil 31 - Pilot ve Yolcu Koltukları ile Motor ve Rotor Durumunu Gösteren Çizim 
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Boyutlar,  

 

Dönen pervaneli helikopter 

uzunluğu 12.9 m 

 

Gövde uzunluğu 8.8 m 

 

Yükseklik 2.91 m 

 

Gövde genişliği 1.45 m 

 

Ana rotor çapı 11.0 m 

 

Motorlar: 1 GTD MS -500V 

 

Kalkış gücü, 522/710 kW / hp 

 

maksimum sürekli güç, 331/450 

- (+35) kW / hp 

 

Ağırlıklar ve yükler, 

 

Maksimum kalkış 2400 kg 

 

Normal kalkış 2000 kg 

 

Dış askı 1000 kg 

 

boş 1100 kg 

 

yakıt 450 litre 

 

Uçuş verileri, 

 

Maksimum hız, km / s 240 

 

Maksimum seyir hızı, 210 km / s 

 

Maksimum tırmanma oranı, 9 m / s 

 

Dinamik tavan, 7000 m 

 

Statik tavan, 6000 m 

 

3500'ün etkisini hesaba katarak 

 

yeryüzünün etkisi hariç 2500 m 

 

uçuş menzili, 500 km 

 

uçuş menzili damla versiyonunda 700 

km 

 

Tablo 3 - Tasarlanan Helikopterin Özellikler Tablosu 
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10. EKLER 

Projelendirilen helikopterimizin diğer benzer helikopterlerle karşılaştırılması. 

10.1 HELİKOPTERLERİN ŞEMALARI VE AÇIKLAMASI. 

10.1.1 ANSAT Helikopterleri 

 

Şekil 32 - Ansat Helikopter'in Görünüşleri 

 



 
- 44 - 

 

 

Şekil 33 - Ansat Helikopter Uçuş Fotoğrafı 

ANSAT helikopterinin gelişimi 1994'ün sonunda başladı. Mayıs 1997'nin sonunda, LII, 

TsAGI uzmanlarını içeren model komisyonuna sunulan tam boyutlu bir helikopter modeli 

hazırlandı. Prototip komisyonunun onayını alan araç üzerinde çalışmalara devam edildi. Bu model 

için çok iyi haberler getirdiği Le Bourget'teki uluslararası sergideydi. Potansiyel müşterilerden 

araca çok yoğun bir ilgi gösterildi. Helikopter, yerel havacılık yönetmeliklerine (AP-29) ve 

uluslararası standartların (FAR-29) gereklilikleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Yeni tasarım 

yöntemlerinin kullanılması, yalnızca takımların tasarım ve imalatından değil, aynı zamanda 

üretimin diğer alanlarındaki (montaj, dokümantasyon hazırlama, bakım) işçilik maliyetlerinden de 

tasarruf etmemizi, üretim süreçlerinin yönetimini basitleştirmesini ve optimize edilmesini sağladı. 

Fiyat ve performans açısından rekabet gücünü sağlamak için helikopter, modern ve geleneksel 

teknik çözümlerin, inşaat malzemelerinin ve teknolojilerinin kullanımını dengeleyecek 

durumdadır. Kanatların göbeğe bağlantısı kompozit burulma çubukları ile menteşelendiği için 

taşıyıcı sistem orijinal olarak yapılmıştır. Bu kararın etkinliği hakkında konuşmak için henüz çok 

erken, ancak şu ana kadar sonuç olumlu görünüyor.  

Kontrol sistemi - kablolu uçuş yani kumandalarda yer değiştirme sensörleri vardır (pedallar, 

"Adım gaz" kolu vb.). Onlardan gelen sinyal, kontrol yasasına uygun olarak, aktüatörlere kontrol 

sinyalleri oluşturan bilgisayara girer. Bilgisayar analog tiptedir (dijital olanı da vardır ancak 

maliyet açısında çok pahalıdır ve tedariği uzun sürebiliriz), ancak gelecekte dijital tipe geçmek 

mümkündür.  

ANSAT helikopteri tasarlanırken maksimum üretilebilirlik, minimum seri üretim maliyeti 

ve operatörlerin ihtiyaçları maksimum dikkate alınarak konsept benimsenmiştir. 

JSC Kazan Helicopters Tasarım Bürosu tarafından, 1 - 1,3 ton faydalı yük, 3,3 ton 

maksimum kalkış ağırlığı ve 9 kişiye kadar yolcu kapasiteli hafif çok amaçlı helikopter ANSAT, 

diğerlerinin yani geleneksel olarak havacılık ekipmanlarının geliştirilmesiyle uğraşan kuruluşlar 

ve işletmeler katılımıyla oluşturulmuştur. "Ansat" ın ilk uçuşu 17 Ağustos 1999'da gerçekleşti. 

Uçuş yaklaşık 20 dakika sürdü. Birinci sınıf test pilotu Viktor Mihayloviç Rusetsky tarafından 
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kullanıldı. Helikopterin yüksek teknik özellikleri, 1989 yılında sertifikalı Kanadalı Pratt & 

Whitney şirketi tarafından geliştirilen iki adet PW206C motoru tarafından sağlanmaktadır. Rus 

yapımı TVO-100 motorlarını kullanılması seçeneğide değerlendirilmektedir. Fiyatlarının Rus yerli 

tüketici için kabul edilebilir olacağı ve ANSAT'ın benzer Batı helikopterlerinden daha ucuz 

olacağı varsayılıyor. 

ANSAT helikopteri, aşağıdaki varyantlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: 

Malların harici bir askıda taşınması dahil olmak üzere nakliye; 

Yolcu (paketlenmiş bir düzende 9 koltuğa kadar); 

İdari (5-6 yolcu); 

Sıhhi (iki yatan hasta ve iki sağlık görevlisi); 

Acil kurtarma (özel ekipmanla donatılmış); 

Eğitim ve öğretim; 

Devriye; 

İstek üzerine diğer varyantlarda. 

Ansat helikopteri yüksek performans özelliklerine sahiptir. 3300 kg maksimum kalkış 

ağırlığı ile, bir taşıma versiyonunda 1300 kg faydalı yükü 240 km / s hızla 520 km'ye kadar bir 

mesafeye taşıyabiliyor ve sadece 3 saat 20 dakika sürede bu işlemi yapıyor. Uçuşun menzili ve 

süresi, irtifaya, iklim koşullarına, helikopter hızına ve taşınan kargonun ağırlığına bağlıdır. 

Helikopter, kalkış ağırlığına bağlı olarak 5500 - 6000 m pratik tavana ve 1800 - 2700 m havada 

asılı tavana sahiptir. Uçuşun mümkün olan maksimum hızda geçmesi gerektiğinde acil kurtarma 

seçeneği için hareket yarıçapı, 190 - 210 km'ye ulaşır. Boş bir helikopterin feribot menzili 620 

km'dir. Helikopter, 1650 kg ağırlığındaki kargoları 100 km mesafeye ulaştırabiliyor. Ek yakıt 

tanklarının kullanılması, helikopter uçuşunun menzilini ve süresini önemli ölçüde artıracaktır. 

Enstrümantasyon ekipmanları şunları içerir (şu anda) - 

Yapay ufuk - AGB-96R 

Başlık sistemi - IRM-1 göstergeli MKS-1V. 

Hız göstergesi - USVITS-350. 

Altimetre - VMC-10 

Variometre - VR-30PB 

HF iletişim radyo istasyonu - "Yurok" 

İnterkom - SPU-34 

Radyo pusulası - ARK-25 

Radyo altimetre - RVM-95 

Uçuş veri toplama sistemi ("Kara kutu") - "Topaz-LK". 



 
- 46 - 

 

Kişisel bilgisayar (dizüstü bilgisayar) aracılığıyla daha sonra kod çözme ile mikro devrelere 

kayıt sistemi. Motor parametreleri görüntüleme sistemi - Marcony Inc. ECC-266 ve BISK ile 

değiştirilmesi planlanmaktadır. 

10.1.1.1 ANSAT МИ-2 Modeli 

 

Şekil 34 - Ansat Helikopter МИ-2 

Modeli Görünüşleri 

 

Şekil 35 - Ansat Helikopter МИ-2 Modeli Yer 

Fotoğrafı 

50'li yılların sonunda, Silahlı Kuvvetlerde ve SSCB'nin ulusal ekonomisinde yaygın olarak 

kullanılan AI-26V pistonlu motorlu hafif Mi-1 helikopteri artık zamanın gereksinimlerini 

karşılamıyordu. Mi-1'in modernizasyonu için bir dizi proje (bir gaz türbinli motor dahil) kağıt 

üzerinde kaldı. Tasarım çalışmaları sırasında, Mikhail Leontyevich Mil başkanlığındaki OKB-

329'un tasarımcıları, hafif bir helikopterde iki gaz türbinli motordan oluşan bir elektrik santrali 

kullanma fikrini ortaya attı. Bu, uçuşun önemli ölçüde daha fazla güvenilirliğini ve güvenliğini 

sağladı. Yeni bir çift motorlu çok amaçlı helikopter projesi V-2 adını aldı. 

Yeni helikoptere sadece Sivil Hava Filosu değil, Hava Kuvvetleri de ilgi gösterdi. 30 Mayıs 

1960'ta, OKB-329'un (şimdi Mil Moskova Helikopter Fabrikası) çeşitli versiyonlarda hafif bir 

helikopterin geliştirilmesine emanet edildiğine göre bir hükümet kararnamesi yayınlandı: yolcu, 

tarım, ulaşım-sıhhi ve eğitim. Helikopterdeki çalışma, baş tasarımcı yardımcısı V.A.Kuznetsov 

tarafından denetlendi ve doğrudan baş tasarımcıları A.Kh. Serman (daha sonra A.A. Britvin) 

tarafından yönetildi. 

V-2'nin geliştirilmesi sırasında, tasarımcılar Mı-1'in birimlerinden, düzeneklerinden ve 

parçalarından (özellikle ana dişli kutusu, şanzıman, rotor ve diğer parçaların birimleri) en iyi 

şekilde yararlanmaya çalıştılar. Ancak genel olarak, tamamen yeni bir makine ortaya çıktı ve bazı 

Batılı yeleştirmenler Mı-2'nin Mi-1'in çift motorlu bir versiyonu olduğu iddia ettiler. 
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Motordan sorumlu olan, V-2 helikopteri için 400 hp GTD-350 turboşaft motoru tasarlayan 

Sergei Petrovich Izotov'un (şimdi V.Ya. Klimov'un adını taşıyan NPP) liderliğindeki Leningrad 

OKB-117 idi. Kullanımı, uçuş özelliklerinde Mi-1'den önemli ölçüde üstün olan yeni bir hafif, 

küçük boyutlu ikinci nesil helikopterin hızlı bir şekilde üretime ve işletmeye alınmasını mümkün 

kıldı. 

Yeni helikopter tamamen metal bir yapıya sahipti. Motor, gövdenin üzerinde etkileyici bir 

üst yapıya yerleştirildi. Sözde domuz kabin (Fransız kabininden). Üç kademeli ana dişli kutusunun 

önünde iki GTD-350 motor vardı. Bunların üzerinde yağ soğutucusu ve ana dişli kutusu için bir 

soğutma fanı vardı. Pilot ve yolcu koltukları gövdenin önüne yerleştirildi, piller ve ekipman da 

oraya yerleştirildi. Ayrıca sol tarafında kapısı olan bir kargo-yolcu kabini vardı; kokpit zeminine, 

aynı anda iki adet üç kişilik kanepe için bir bağlantı noktası görevi gören bir yakıt deposu kabı 

takıldı. Bir (sekizinci) yolcu için, kabinin arka duvarına katlanır bir koltuk takıldı. Ambulans 

versiyonda, kabin bir sedyede dört hastayı ve beraberindeki bir sağlık görevlisini barındırabilir. 

Gövdenin yan taraflarına iki ilave silindirik yakıt tankı takılabilir. Helikopter, bir kargo bom 

vinci ve 800 kg'a kadar kaldırma kapasitesine sahip harici bir süspansiyon sistemi ile donatıldı. 

Kuyruk bomunun ucuna kontrollü bir dengeleyici takıldı; rotor kanatlarının eğimindeki değişime 

göre kurulum açısı otomatik olarak değişti. 

Üç tekerlekli bisiklet iniş takımı, iki piramidal ana yataktan ve bağlantı süspansiyonlu iki 

tekerlekli bir ön destekten oluşuyordu. İniş takımlarında tek odacıklı pnömo-yağlı amortisörler 

kullanıldı. Kışın, bir kayak veya tekerlekli kayak şaseside yapılabilir. 

Ana rotor sistemi, planda dikdörtgen kanatlı üç kanatlı bir ana rotor ve iki kanatlı bir itme 

kuyruk rotorundan oluşuyordu. Ana rotor, hidrolik amortisörlerle donatıldı. Ana rotorun genel ve 

döngüsel hatvesinin kontrolü hidrolik güçlendiriciler kullanılarak gerçekleştirildi ve hidrolik 

sistem arızası durumunda pilot doğrudan (manuel) kontrolü kullanabilirdi. Ancak, sap üzerindeki 

çabalar oldukça kabul edilebilirdi. 

Fabrika testleri sırasında, helikopter, artan itme gücüne sahip üç kanatlı bir kuyruk rotoru 

ile donatıldı, ancak testlerden sonuç alınamadı ve yerini iki kanatlı (ancak farklı bir tasarıma 

sahip) kanatlar takıldı. Ekim ayında deneyimli B-2, ortak durum testleri için transfer edildi. İlk 

başta, ilk prototipin herhangi bir tanımı yoktu, ancak testler sırasında SSCB-06152 kayıt 

numarasını aldı (diğer kaynaklara göre - SSCB-01617). Hava Kuvvetleri'nin yeni helikopteri esas 

olarak nakliye, ambulans ve taşıma olarak kullanması bekleniyordu. Sivil Hava Filosu'nda ilk iki 

seçenek kullanılabiliyordu. Ancak tarımsal modifikasyon sivil havacılığın ihtiyaçları için en 

gerekli değişiklik olarak kabul edildi. Bu versiyonda, fabrika 329, 1961'in sonunda ikinci prototip 

V-2'nin (kafa 0102) montajını tamamladı. Tarım ve orman arazilerinin aşılanması ve tozlaşması 

için tasarlandı. Kimyasallar, gövdenin yan taraflarına takılı 400 litre kapasiteli iki metal tanka 

yerleştirildi. Kimyasallar, tankların dibine kurulan özel fanlar ve pompalar kullanılarak uzun 

çapraz çubuklar kullanılarak püskürtüldü. Ek olarak, ikinci prototip, palet stabilitesini iyileştirmek 

için kuyruk bomunda bir omurga düzleminin varlığı (seride terk edildi), pilotun kokpit camının 

tasarımı, yerleştirme ile ilkinden farklıydı. 

Tecrübeli B-2'nin test edilmesi sürecinde bazı eksiklikler ortaya çıktı. Sorunlar öncelikle 

santralle ilgiliydi. GTD-350 motorunda ince ayar yapılması gerekiyordu; Ek olarak, bakım 

kolaylığı sağlamak için elektrik santralinin tasarımının tamamlanması gerekiyordu. Motorlar 

birbirinden ayrıldı, bu da şanzıman ve gövdede kısmi bir değişiklik gerektirdi. Buna göre, yaban 

domuzunun şekli biraz değişti. Ön kısmı aşağı doğru daha dik düştü ve dışbükey değil içbükeydi. 
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Ana rotor göbeğinin yakınındaki kaplama biraz azaldı ve motorun çatallı egzoz borularının 

önündeki her iki taraftaki damgalama açısal değil, gözyaşı damlası şeklinde oldu. B-2 

prototiplerine bir tür kırışık yaşlı adam görünümü veren yağ soğutucusunun dairesel hava girişinin 

altındaki yatay panjurlar yerine, metal bir ağla kaplı iki oval delik ortaya çıktı ve hava girişinin 

kendisi kromunu kaybetti. Kenar; yağ soğutucusunun egzoz portu ileri doğru hareket ettirildi. 

Ana rotor, devir sayısındaki artış nedeniyle tamamen yeniden yapıldı. Daha fazla itme 

gücüne sahip yeni bir kuyruk rotoru da yaratıldı. Tüm bu yenilikleri test etmek için 1966 

ortalarında ikinci bir prototip (SSCB-06180) tamamlandı; şimdi bu makine Moskova Havacılık 

Enstitüsü'nde eğitim amaçlı olarak hizmet ediyor. 

Helikopterin ve motorların ince ayarı, yalnızca 1967'de sona eren V-2'nin testlerini 

geciktirdi. Yine de testler, helikopterin yalnızca uçuş performansında Mi-1'i önemli ölçüde 

aşmadığını, aynı zamanda avantajları olduğunu da gösterdi. Benzer sınıftaki birçok yabancı tek 

motorlu helikoptere göre güvenilirlik ve emniyet üstünlüğü vardı. Yeteneklerine göre, V-2, 

yalnızca Mı-1'in değil, kısmen ulusal ekonomideki ve ordudaki daha ağır Mı-4'ün yerini alabilirdi. 

20 Eylül 1963'te Devlet Komisyonu, Mi-2 adı altında seri üretim için yeni bir hafif helikopter 

önerdi. 

Yeni Mi-2 helikopteri hakkında ilk bilgiler, CPSU XXII Kongresi'nin açılışının arifesinde 

kongreye hediye olarak yayınlandı. O günlerde, bu tür hediyeler şeylerin sırasına göreydi. 

V-2 (Mi-2) helikopterinin yaratılması, lisanslı uçak üretimi konusunda 50'li yıllarda 

başlayan Sovyet-Polonya işbirliğinin devamında önemli bir aşamaydı. Eylül 1962'de, ilk prototip 

Sovyet hükümeti üyelerine ve Polonya Halk Cumhuriyeti temsilcilerine gösterildi. Bu gösteriden 

sonra, Pezetel fabrikası (PZL - Parlstwowe Zaklady Lotnicze, Devlet Uçak Fabrikaları) tarafından 

Polonya’da Mı-2'nin seri üretiminin başlatılmasına karar verildi. Polonyalıların lisans aldığı diğer 

Sovyet uçaklarının aksine (An-2, MiG-15bis, MiG-17F / PF), bu uçağın henüz SSCB'de 

üretilmemesi ilginçti. 

İki ülkenin havacılık endüstrisi temsilcileri arasında Mı-2 helikopterinin seri üretimi 

konusunda görüşmeler 1963'te başladı. Ocak 1964'te Polonya tarafına Mı-2 helikopterlerinin 

üretimi için lisans verilmesi ve onlar için motorlar konusunda bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma 

uyarınca Sovyetler Birliği, Polonya'da yeterli sayıda helikopter, motor ve yedek parça satın 

alınmasını garanti etti. 

O günlerde, yukarıdan karar verildiği için bu tür sorunlar hızla çözüldü. Bu nedenle, 

anlaşmanın imzalanmasından önce bile, 1963'ün sonunda, Mi-2'nin seri üretiminin geliştirilmesi, 

Pezetel endişesinin şubelerinden birinde başladı - Lublin Voyvodalığı'ndaki Szczydnik 

kasabasındaki bir helikopter fabrikasıydı. ( WSK Swidnik, yani Wytworma Sprzetu 

Komumkacyjnego - araç fabrikası). 

Daha önce, aynı tesiste, SM-1 adı altında (Smiglowiec - ╚shmiglbvets╩ - helikopter 

kelimesinden), lisans altında bir Mi-1 helikopteri ve Polonya'da geliştirilen modifikasyonu - SM-

2. GTD-350 motorlarının ve VR-2 dişli kutularının üretimi, Pezetel fabrikası Rzeszow'daki (WSK 

Rzeszdw) şubesine emanet edildi. 

Genellikle lisanslı üretim, seri üretim belgelerine dayalıdır. Mi-2 durumunda, Polonyalı 

uzmanların sadece prototip çizimleri vardı ve teknolojik ve organizasyonel kısmın fabrika tasarım 
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bürosunda geliştirilmesi gerekiyordu. İlk başta, helikopter SM-3 olarak adlandırıldı, ancak daha 

sonra sinsice felsefe yapmamaya karar verdiler ve Mi-2 tanımına geri döndüler. 

Szczydnik ve Rzeszow'daki fabrikalar kısa sürede yeni teknolojik süreçlere hakim olmak 

zorundaydı. Sovyetler Birliği, ekipman ve malzeme sağlayarak üretimi organize etmeye yardımcı 

oldu, Sovyet uzmanları Polonya fabrikalarına gönderildi. 

İlk makineler (sıfır serisi) deneme operasyonu için Sovyetler Birliği'ne transfer edildi. 

Dışarıdan, seri Mi-2, kuyruk bomu üzerinde bir omurga yüzeyinin olmaması ve yağ soğutucusu 

hava girişinin altındaki domuzun önünde farklı bir delik şekli olmamasıyla değiştirilmiş ikinci 

prototipten farklıydı (oval değil, dikdörtgendi). Radyo istasyonunun antenlerinin yeri ve yanıp 

sönen ışık da değişti (kuyruk bomunun ortasından sonuna taşındı). 

Zaten önümüzdeki yıl tam kapasite üretime başlandı. İlk seri kopya (kuyruk numarası 101, 

kafa. 520101086) dört aylık fabrika testlerinden sonra 29 Aralık 1966'da Polonya Halk 

Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Ne yazık ki, bu makine hayatta kalmadı: kazadan 

sonra hizmet dışı bırakıldı ve kuyruk bomu Polonya Hava Kuvvetleri'nin başka bir Mi-2'sine 

kuruldu (2026, kafa 552026101). 

1967'de uluslararası prömiyer gerçekleşti ve araba SSCB tarafından değil Polonya 

tarafından temsil edildi. Polonya yapımı seri Mi-2P (SP-PSC kaydı, ,530322047 kafa), Le 

Bourget'teki 27. Uluslararası Havacılık ve Uzay Salonunda H-152.1 sergi numarasıyla gösterildi. 

Bundan sonra, NATO Havacılık Standartları Uyum Komitesi (ASCC) Hoplite helikopterinin kod 

adı (Hoplite - hoplit, antik Yunan ordusunda ayak savaşçısı). Polonya'da, Mi-2'ye ╚Marabut╩ 

(marabu leylek) adı verildi, ancak devamı gelmedi. 

1974'ten beri Shchvidnik'teki tesis, üretilen helikopterlerin tasarımından ve kalitesinden 

tamamen sorumlu oldu. O zamandan beri, Polonyalı tasarımcılar Sovyet meslektaşlarının 

yardımıyla helikopterde birçok modernizasyon ve iyileştirme yaptı. Özellikle, 20. seride (Ekim 

1971), ön soldaki sürgülü pencere, pilotun uçağa binmesini ve inmesini kolaylaştırmak için 

sürgülü bir kapıyla değiştirildi. Fiberglas rotor ve kuyruk rotor kanatları, yeni tarım ekipmanları 

(metal 550 litrelik kimyasallar yerine 600 litrelik fiberglas tanklar dahil) geliştirildi, birçok ünite 

ve parçanın tasarım ve üretim teknolojisi geliştirildi. 1971'de, ilk seri makinelerden birinde, 

Moskova Helikopter Fabrikası tasarımcıları ilk kez asfaltsız alanlarda çalışırken motor aşınmasını 

azaltan toz geçirmez cihazlar (PZU) kurdu ve test etti; daha sonra bazı Polonyalı Mi-2'lere 

ROM'lar kuruldu. 

Mi-2'nin üretimine hakim olma konusunda yardım için, Moskova Helikopter Fabrikası'nın 

bir dizi çalışanı Polonya hükümeti ödüllerini ve helikopterin üretime girmesine önemli katkılarda 

bulunan Genel Tasarımcı ML Mil ve NS Otdentsev'i aldı - Polonya Rönesansının Komutan 

Haçları. 

Birkaç yıl boyunca Mi-2, seri üretilen tek çift motorlu hafif helikopterdi. Sadece altı yıl 

sonra, 1971'de, Pratt ve Whitney Canada PT6T-3 Twin Pack (RTbT-3 Twin Race) ikiz motorlarla 

donatılmış Bell 212 sınıfına benzer bir Amerikan helikopteri üretime girdi. 

1965 yılında Mi-2'nin ihracat teslimatları başladı. Bu tip helikopterlerin çoğu SSCB'ye ve 

diğer sosyalist ülkelere teslim edildi. Sovyetler Birliği'ne ek olarak, Mi-2 Burma, Bulgaristan, 

Macaristan, Doğu Almanya, Mısır, Irak, Kuzey Kore, Küba, Lesoto, Libya, Nikaragua, Romanya, 
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Suriye, Çekoslovakya ve Yugoslavya tarafından satın alındı. 1978'de, tarımsal versiyondaki bir 

Mi-2, N51946 kaydını alarak ABD'ye bile gitti. 

Mil Tasarım Bürosunda Polonya yapımı Mi-2 helikopterleri büyük beğeni topladı. Doğru, 

bazen aşırılıklar vardı. Polonyalılar çoğunlukla bize davrandı, hafifçe söylemek gerekirse, çok 

sıcak değil (neden - bu tamamen farklı bir hikaye) ve zaman zaman bu tutum o kadar da sıcak 

olmadı. Pilotlarımızın fabrikadan yeni çıkan Mi-2'den birinde şu içeriğe sahip bir not bulduğunu 

söylüyorlar: Bu helikopterin onarılamaz bir kusuru var ama cehennemi bulacaksın! 

SSCB'de, Mi-2 üç ana versiyonda çalıştırıldı: nakliye ve yolcu (bir irtibat, ambulans, 

kurtarma, devriye veya hava fotoğrafçılığına dönüştürülebilir), havaalanı koşullarında çift 

kontrollü tarım ve eğitim. Bu seçenekleri sırasıyla Mı-2T, Mi-2SX ve Mi-2U olarak belirledik. 

"İki", buz keşif ve gemiler arasındaki iletişim için buz kırıcılarda gemi helikopterleri olarak aktif 

olarak kullanıldı. Mi-2, Polar Aviation'da da kullanıldı. 

10.1.2 Bell 429 

 

Şekil 36 - Bell  Helikopter Bell 429 Modeli Ölçüleri 
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Şekil 37 - Bell  Helikopter Bell 429 Modeli Uçuş Fotoğrafı 

Yöneticiler Bell 427'yi satmaya çalışırken Bell, Mart 2004'te aletli uçuş kabiliyeti sağlaması 

beklenen Model 427i'nin üretimine başlama niyetini açıkladı. Ancak proje sonuçta yeni bir makine 

lehine ertelendi. Yeni bir gövdeye, farklı kokpit ve kuyruk rotoruna sahip Model 429. Bu 

helikopterlerin seri üretimine Kore KAI ve Japon Mitsui Bussan Aerospace'in dahil edilmesi 

planlandı. 

Bell, yeni projesini resmi olarak başlatmak için uluslararası "Heli-Expo 2005" sergisini 

seçti. Helikopter aynı anda iki versiyonda gösterildi - kurumsal ve tıbbi tahliye. İlk uçuş 2006'nın 

başında ve sertifikasyon 2007'nin sonunda planlandı. Serginin bir parçası olarak Bell ve KAI, ilk 

helikopterlerin Şubat 2006'da monte edileceği bir anlaşma imzaladılar. 

Zaten 27 Şubat'ta, Model 429'un ilk prototipi havalandı, ancak sonraki testler devam etti ve 

ikinci prototip yalnızca 27 Ağustos 2007'de havalandı. 

Mayıs 2009'da Eurocopter, Bell'i kızaklı şasi tasarımının patentini ihlal etmekle suçlayarak 

dava açtı, ancak Bell tüm suçlamaları reddetti. Haziran 2009'da modelin sertifikasyonunun kısa 

sürede tamamlanacağı açıklandı ve şirket şimdiden 300'den fazla araç için ön sipariş aldı. 

Lansman müşterisi, en büyük özel havacılık medikal şirketi olan Air Methods Corporation 

olacaktı. 

Bell, müşterilerinin isteklerini dikkate almıştır ve Model 429, kurumsal, tıbbi tahliye ve çok 

amaçlı versiyonlarda, ancak geliştirilmiş performansa sahip daha büyük bir kabinler 

sunulmaktadır.  
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10.1.3 AS.355 Ecureuil II 

 

Şekil 38 - Eurocopter Helikopter AS.355 Modeli Uçuş Fotoğrafı 

 

Şekil 39 - Eurocopter Helikopter AS.355 Modeli Görünüşleri 
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AS.355 Ecureuil II, Fransız firması Aerospatial (şimdi Eurocopter France) tarafından 

SA.350 Ecureuil çok amaçlı helikopterine dayalı olarak geliştirilen çok amaçlı bir helikopterdir. 

Helikopter, hem silahlı kuvvetlerin çıkarları hem de sivil kullanım alanında çeşitli ulaşım ve 

özel görevleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. 

Başarılı bir tasarıma sahip olan AS.350 "Ecureil" helikopterinin daha da geliştirilmesi, belki 

de tek dezavantajı sadece bir motorun varlığıdır. Motor uçuşta başarısız olursa, bu kaçınılmaz 

olarak, sonuçları her zaman öngörülemeyen zorunlu iniş ihtiyacı anlamına gelir. Bu dezavantaj, 

1978'de Fransız şirketi Aerospatiale tarafından geliştirilmeye başlanan AS.355 çift motorlu 

helikopterde ortadan kaldırılmıştır. Prototipin ilk uçuşu 28 Eylül 1979'da gerçekleşti, seri üretim 

1980'de başladı. 

Helikopterin motoru, ana rotor milinin arkasındaki gövdenin üstüne yan yana yerleştirilmiş 

iki gaz türbini motorundan oluşuyordu. Motorun güvenilirliğini artırmak için motorlar bir 

güvenlik duvarı ile ayrılmış olup, bağımsız yakıt ve yağlama sistemlerine sahiptir. 

Seri üretimi sırasıyla 1984 ve 1986'da ustalaşan AS.355F1 ve F2 modifikasyonlarında, OH-

58C askeri helikopterlerinde de kullanılan 315 kW gücünde Amerikan Allison 250-C20 motorları 

kullanıldı. Motorlardan birinin arızalanması durumunda, sistem diğer motoru acil durum moduna 

alınır, bu nedenle bir motor ile de bir süre uçmak mümkündür. En son modifikasyonlardan birinin 

helikopteri - F2 modifikasyonunun geliştirilmiş bir versiyonu olan ve Fransız Turbomeca 

firmasının iki daha güçlü Arrius TM319 motoru tarafından desteklenen AS.355N, bir motorda 

uzun uçuşlar gerçekleştirebilir. Yapısal olarak motor, bir giriş cihazlı bir dişli kutusu, bir gaz 

jeneratörü (tek kademeli bir santrifüj kompresör, tek kademeli bir soğutulmamış türbin ve bir karşı 

akışlı yanma odasının ön kısmı) ve yanma odasının arka kısmıda tek kademeli bir güç türbininden 

oluşur. Bu motorun bir özelliği, türbinlerin ters dönüşüdür. Motor aşağıdaki ana modlara sahiptir: 

maksimum acil durum √ 380kW, kalkış √ 343kW ve maksimum sürekli 300kW. 

F1, F2 ve N modifikasyonlarının helikopterlerine artan gücün iletilmesi için, değiştirilmiş 

bir şanzıman ve daha büyük (0,05 m) bir kirişe ve uç bölümlerin geliştirilmiş bir profiline sahip 

bir ana rotor kurulur. Bu yapıcı önlemler, uçuş güvenliğini önemli ölçüde artırmayı ve maksimum 

kalkış ağırlığını 2540 kg'a çıkarmayı mümkün kıldı. 

Helikopterin yakıt sisteminin kapasitesi 730 litredir, 100 km / s hızda devriye gezerken bu 

rezerv 5 saatlik bir uçuş için yeterlidir. 

AS.355 helikopteri şu anda seri üretimde. Kuzey Amerika pazarında, Allison motorlarla 

donatılmış modifikasyonlar "Twinstar" olarak bilinir. 
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10.1.4 Eurocopter ЕС 145 

 

Şekil 40 - Eurocopter Helikopter EC 145 Modeli Uçuş fotoğrafı 

 

Şekil 41 - Eurocopter Helikopter EC 145 Modeli Görünüşleri 
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EC 145, EC 135'in aksine klasik tek vidalı tasarımı korumuştur. EC 145'i bir kuyruk rotoru 

- bir fenestro ile donatmak için orijinal planlara rağmen, Eurocopter tasarımcıları, AS 365'in 

geliştirilmesi ve çalıştırılmasındaki deneyimlerin bir dizi deney ve analizinden sonra, klasik 

pervane emniyetini göz önünde bulundurarak bu fikri terk etti. 3,5 tonun üzerinde bir kalkış 

ağırlığına sahip bir helikopter için yeterliydi. 

Başlangıçta, modernizasyon süreklilik olarak adlandırıldı - VK 117S2, ancak daha sonra 

yeni bir atama aldı - yeni Eurocopter geleneklerine tam olarak uygun EC 145. 

EC 145, EC 135'in aksine klasik tek vidalı tasarımı korumuştur. EC 145'i bir kuyruk rotoru 

- bir fenestro ile donatmanın orijinal planlarına rağmen, Eurocopter tasarımcıları, bir dizi deney ve 

AS365'in geliştirilmesi ve çalıştırılmasındaki deneyimin analizinden sonra, klasik pervanenin 

yeterince güvenli olduğunu düşünerek bu fikri terk etti. Kalkış ağırlığı 3,5 tonun üzerinde olan bir 

helikopter için. Kuyruk rotor kanatları, ağaç dalları ve zemine yakın çalışırken diğer tipik 

parazitlerle karşılaşıldığında sertliği ve gücü korumak için boyutlandırılmış ve tasarlanmıştır. 2 

m'lik kanatların alt uçlarına açıklık sağlayan bir yüksekliğe yükseltilmiş kuyruk rotoru, yolcular ve 

yer personeli için güvenlidir. 

Modernizasyon sürecinde maksimum kalkış ağırlığı belirgin bir şekilde arttı ve harici bir 

askı üzerinde yük ile çalışma durumunda 3585 kg veya 3650 kg'a ulaştı. Maksimum taşıma 

kapasitesi 1590 kg'dan (VK 117) 1790 kg'a (EC 145) yükseltilmiştir. Pervanelerin çapları VK 

117'deki ile aynı kaldı: taşıyıcı - 11 m, dümenci - 1.96 m, bu nedenle helikopterin genel 

karakteristik boyutları aynı tutuldu. Şasi açıklığındaki artış nedeniyle sadece toplam yükseklik 10 

cm arttı. 

EC 145 helikopterini geliştirirken, tasarımcılar helikopterin taşıma kapasitesini ve 

kapasitesini artırmaya, uçuş teknik ve operasyonel özelliklerini iyileştirmeye odaklandılar. Gövde 

neredeyse tamamen yeni. Genel düzeni korurken, çok daha akıcı bir şekil aldı. Öne bir EC 135 

helikopterinin burun kısmı yerleştirildi ve bu sadece zararlı sürtünmeyi azaltmakla kalmadı, aynı 

zamanda pilotun görüş açısını ve konforunu da önemli ölçüde geliştirdi. Arka gövde ve kargo 

ambar kapakları da daha akıcı. 

Aynı zamanda, gövdenin uzunluğu 20 cm arttı Haziran 2001'de Eurocopter konsorsiyumu, 

EC 145 helikopterini ilk kez Paris'teki bir hava fuarında sergiledi ve otomobil için ilk ihracat 

siparişlerini aldı. Fransız devlet hizmetlerinin ardından, diğer ülkelerden müşteriler yeni bir araba 

almaya başladı. İlki Almanlardı. AB helikopterlerinin 145 müşteriye teslimatı Nisan 2002'de 

başladı. Donauworth'taki montaj atölyesi bu yıl boyunca toplamda 15 makine üretti. Alman 

helikopter üreticileri 2003 yılında 25 araç daha teslim etti. 2004 yılında, konsorsiyumun basın 

servisi ellinci AB 145'in montajının tamamlandığını duyurdu. 

Böylece, 1997-2000 yıllarında gerçekleştirilen eski güzel VK 117'nin derin modernizasyonu 

başarı ile taçlandırıldı. Montaj hattında yerini yepyeni EU 145 aldı. Helikopter için siparişler hala 

parça parça olmasına rağmen, istikrarlı ve cesaret vericiydi. AB 145 helikopter pazarındaki 

devrim Amerikalılar tarafından yapıldı. 

EU 145, Şubat 2002'de ABD'de sertifikalandırıldıktan ve en büyük Amerikan helikopter 

fuarı Heli-Expo 2002'ye katıldıktan sonra, Yeni Dünya'dan siparişler yağdı. Eylül 2003'te ilk AB 

145 denizaşırı ülkelere gitti. AB 145'in (UH-72A) ana Amerikan müşterisi Silahlı Kuvvetler idi. 

Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı tasarımlı bir uçağı 
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benimsedi. Bu, hafif askeri helikopterler için programların geliştirilmesinde Amerikalıların başına 

gelen bir dizi başarısızlığın bir sonucu olarak oldu. 

Yabancı bir gelişmenin benimsenmesi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı 

müttefiklerine yönelik en büyük "reçellerinden" biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda, 2006-

2007'de Almanya'dan tedarik edilen parçalardan EADS Kuzey Amerika konsorsiyumunun 

Amerikan şubesinde toplanan sadece ilk dokuz UH-72A'nın "Avrupa" olduğu ortaya çıktı. Eylül 

2007'den başlayarak, müteakip tüm Lakota'lar, Columbus, Mississippi'deki Amerikan Eurocopter 

fabrikasında tamamen Amerikan yapımı parçalardan toplandı. Lakotas'a paralel olarak Columbus 

tesisi de sivil müşteriler için bir AB 145 inşa ediyor. Amerikan siparişlerinin bir sonucu olarak, bu 

tür helikopterlerin yıllık portföyü keskin bir şekilde büyüdü. Konsorsiyumun resmi raporlarına 

göre, sipariş sayısı 2006'da 80 ve 2007'de 87 makineydi (2004 ve 2005'te 13 ve 20 EU 145 idi). 

Yıllık üretim buna göre büyür. 2005 yılında konsorsiyum, 2006 yılında 19 EC145 yayınladı. - 25 

ve geçmiş 2007 için bir raporda, Eurocopter kurulu 34 inşa edilmiş EU 145 ve UH-72A bildirdi. 

2009 yılına kadar bu tip helikopterlerin üretiminin ayda beşe çıkarılması planlanmaktadır. 

Böylece, gördüğümüz gibi, 1997-2000 yıllarında gerçekleştirilen derin modernizasyon, 
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Tablo 4 - Karşılaştırma yaptığımız helikopterin karşılaştırmalı özellikleri içeren tablo 
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