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CDf
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1-Giriş   

Anatolian Dynamic ekibi olarak amacımız TEKNOFEST kapsamında düzenlenen helikopter tasarım 

yarışmasında modern hafif sınıf, türbin motor ile güçlendirilmiş, düşük tedarik ve operasyon maliyeti, 

düşük toplam ağırlık, düşük gürültü emisyon özelliklerini nispeten yüksek menzil, yüksek seyir hızı ve 

yüksek otorotasyon performans karakteristiklerini sağlayan hem küresel hem de yerel markette önemli 

potansiyele sahip olan kavramsal bir helikopter tasarımı gerçekleştirmektir. Görev profilinde, kişisel 

eşyaları ile birlikte her biri 100 kg olan dört yolcu taşınacaktır. Görev profilinde, motor çalıştırma ve 

sistem kontrolleri bölümü 10 dakika sürecektir. Yer çalıştırma sonrası, kalkış gerçekleştirilecektir, bu 

bölüm 2 dakika yer tesiri dışında askı uçuşu olarak alınacaktır. Kalkış sonrası 500 ft/dak dikey 

tırmanma hızı 4000 ft yüksekliğe tırmanış gerçekleştirilecektir. Daha sonra, 150 km ileri uçuş 

yapılacaktır. Yolcu indirilmesi için iniş gerçekleştirilecektir ve iniş 1 dakika yer tesiri dışında askı 

uçuşu olarak alınacaktır. Yolcu indirilmesi sırasında motor/motorlar rölantide ve %100 RPM rotor 

hızında çalıştırılacaktır. Daha sonra, kalkış yapılarak başlangıç noktasına 150 km uçuş yapılacaktır. 

Varış noktasına alçalma gerçekleştirilip iniş yapılacaktır. Görev tamamlandığında, en iyi havada kalış 

(VBE) hızında 15 dakika uçuşa yetecek kadar rezerv yakıt kalması gerekmektedir. 

 

2-Tasarım Açıklaması ve Literatür Taraması 

 

Helikopterin bir pilot ve 4 yolcuya yer sağlaması gerekmektedir. Tasarımda pazardaki helikopterlere 

rakip olmak ve sınıfında maksimum performans gösterebilmesi için azami kalkış ağırlığı, operasyon 

ve tedarik maliyetlerinin düşük tutulmasına öncelik verilmiştir. Şartnamede verilen tasarım isterlerine 

ek olarak hafif helikopterler için genel ve alt sistem bazında literatür tarama çalışması ve rakip 

helikopter karşılaştırmaları sonucunda pazarda rekabet edebilecek ve tasarım isterlerini maksimum 

seviyede yerine getirebilecek helikopterin gereksinim seti Tablo 1’de oluşturulmuştur.    

Gereksinim setinin oluşturulması birbiri ile çelişen parametrelerin konfigürasyon seçimi ve ön 

boyutlandırma aşamaları esnasındaki getiri götürü analizlerine büyük fayda sağlamıştır. Literatür 

taramaları sonucunda hafif sınıf helikopter ağırlığının performans ve alt sistem konfigürasyonlarının 

seçimi bakımından önemli olduğu görülmektedir. Şüphesiz ki boş ağırlık tüm hava aracı tasarım ve 

geliştirme çalışmaları için önemli bir konu olmakla beraber kavramsal tasarım faaliyetlerinde bu 

konunun üzerinde fazlaca çalışılması ortaya çıkacak olan hava aracının, planlanan görev etkinliğine 

ulaşabilmesinde büyük önem arz etmektedir. Ön tasarım aşamasında gereksinim setine bağlı kalarak 

ve şartnamede istenen gerek görev profili gerekse nokta performans hedeflerinin, brüt ağırlık ile 

birlikte döngüsel yöntem kullanılarak optimizasyonu hedeflenmiş, genel performansın maksimum 

seviyeye çıkarılması amaçlanmıştır. Şartnamede verilen görev profilinde ortalama 300 km’lik bir 

mesafe ile ileri uçuş bölümü önemli bir yere sahiptir ve bu görev irtifasındaki helikopter performansı 

tasarımın şekillenmesinde birincil faktör olmuştur. 
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                                                          Tablo 1- Görev gereksinimi 

2.1 Genel Konfigürasyon Listesi 

Tasarımı şekillendiren faktörler     Önem Katsayısı İsterler 

Bürüt Ağırlık 10 
Tasarım isterlerini karşılayacak olan 

minimum brüt ağırlık hedeflenmiştir. 

Göreve Hazır 

Olma 

Sürdürülebilirlik 8 

Ürünün kullanım alanı çeşitliliği 

düşünüldüğünde onarım süresi, 

işletme maliyetleri gibi faktörleri 

ciddi oranda etkilemektedir. 

Güvenilirlik  8 

Helikopter, belirlenen çalışma 

koşullarında istenen görev profilini 

güvenli bir şekilde tamamlamalıdır. 

Kullanılabilirlik  5 
Askeri hava araçlarında daha çok 

önem arz etmektedir. 

Maliyet 9 

Mevcut piyasadaki hafif sınıf 

helikopterlerle rekabet edebilecek 

maliyete sahip olmalıdır. 

Üretilebilirlik 10 

Mevcut üretim yöntemleri göz 

önünde bulundurularak tasarıma yön 

verilmiştir.  

Aerodinamik Özellikler 8 

Şartnamede belirtilen performans 

isterlerini en iyi şekilde karşılayacak 

aerodinamik tasarıma sahip olmalıdır.   

Gürültü 7 

CS-36 şartlarına göre daha rekabetçi 

gürültü emisyon seviyelerine sahip 

olmalıdır. 

Performans 

Menzil 8 
Genel performans isterleri göz 

önünde bulundurulduğunda menzil, 

seyir hızı ve dayanıklılık bakımından 

piyasada rekabet edebilir olmalıdır. 

Tasarımda tek motor tercih 

edildiğinden dolayı, güvenlik 

açısından otorotasyon  

performansının yüksek seviyelerde 

olması gerekmektedir. 

Otorotasyon 9 

Seyir Hızı 8 

Dayanıklılık 8 

 Tablo 2- Tasarımın Genel Özellikleri 

Alt Sistemler Seçenekler 

Gövde  

Malzeme Alüminyum Kompozit 

Kuyruk Dikey ve Yatay Dengeleyici 

İniş Takımı Kızak Tekerlek 

Güç Grubu  

Motor Tipi Turboşaft 

Motor Sayısı 1 

Elektronik  

Kontrol Sistemi Hidrolik Fly-by-wire Fly-by-light 

Ana ve Kuyruk Rotoru  

Ana Rotor Geleneksel Eş Eksenli Tandem 

Ana Rotor Pal Sayısı 2 3 4 

Ana Rotor Tipi Yataksız Tahteravalli  Menteşesiz 

Kuyruk Rotor Tipi          Fenestron Notar Geleneksel 

Kuyruk Rotor Pal Sayısı                2 3 4 
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2.2 Tasarımın Özgün Yönleri  

Kavramsal tasarımda genel hedef en düşük maliyetle en yüksek performansın sağlanacağı şekilde bir 

tasarım oluşturmaktır. Bu tasarım literatür tarama çalışmaları ve rakip incelemeleri sonucunda ortaya 

çıkan verilerin ve şartnamedeki performans kriterlerinin uzlaşması sağlanarak gerçekleştirilmiştir. 

Rakip ürünlerin incelenmesi sonucunda, genel olarak boş ağırlığın fazlaca değişkenlik gösterdiği ve bu 

değişikliğe bağlı olarak motor seçim eğilimlerinin de değiştiği görülmüştür. Ulaşılabilen maksimum 

performanslar karşılaştırıldığında ise motor seçiminin oldukça önemli olduğu görülmektedir ve bu 

seçim, hafif sınıf helikopterleri şeffaf bir şekilde birbirinden ayırmaktadır. Aynı zamanda pazarda hem 

diğerlerine göre tırmanma, askı ve ileri uçuş hızı gibi daha yüksek performans sergileyen helikopterler 

hem de daha düşük brüt ağırlık oranları ile avantaj sağlayan helikopterler yarışma şartnamesine göre 

incelendiğinde apaçık bir şekilde nokta performans hedeflerinin bazılarında başarı sağlayamadıkları 

gözlemlenmiştir. Örnek olarak Tablo 3’ de verilen ve hafif sınıf helikopter pazarına 2014’de sıkı bir 

giriş yapmış olan Bell 505 Jetranger helikopterinin nokta performans hedefi olan ISA+20 derecede ve 

yer etkisi dışında 6000 ft askı uçuşunu 5430 ft ile gerçekleştiremediği belirlenmiştir. Bizim tasarımız 

ise performans bölümünde de görüleceği üzere aynı işletme koşullarında 6946 ft performans 

sergileyerek rakiplerine kıyasla yüksek avantaj sağlamaktadır. Tasarımda boş ağırlığın kavramsal 

boyuttaki tasarım için minimum düzeye çekilerek yararlı yükte ise şartnameye bağlı kalınmıştır. Sonuç 

olarak performans hesaplamaları sonucu ortaya çıkan 167 kg yakıt ile şartname dışına çıkmadan 

rakipler ile rekabet edilebilecek yüksek menzil ve dayanıklık elde edilmiştir. Pal tasarımı maliyet ve 

üretilebilirlik göz önüne alındığında büyük önem taşımaktadır. Planform boyunca farklı kanat 

profillerinin kullanımı rotor performansını oldukça arttırmasına rağmen ciddi maliyet getirilerine ve 

üretim zorluklarına neden olmaktadır. Bu nedenle genel hafif sınıf konfigürasyonlarda da görüldüğü 

gibi tasarımımızda tek bir kanat profili tercih edilmiş ve rakip helikopterlere göre gürültü 

emisyonlarının azaltılması için kanat ucunda, 0.94 kanat açıklığından başlayan 2:1 oranında koniklik 

verilmiştir. Üretimde en düşük maliyetli yaklaşım olarak yapısal bileşenlerin sayısı ve karmaşıklığında 

azaltmaya gidilmişdir. Helikopter gövdesi kestirimci bakım kontrollerine izin verilecek şekilde 

tasarlanarak ortaya çıkabilecek büyük hasarların erken fark edilerek önlemesi ve yüksek maliyetlerin 

ortaya çıkması engellenmiştir. Tablo 3’de tasarımın sahip olduğu faydalı yük ve yakıt miktarı da göze 

alındığında pazardaki hafif sınıf helikopterlere göre yüksek hız, dayanıklılık ve menzilde yüksek 

performans sergilediği    ve  ciddi bir rakip olduğu görülmektedir.

Tablo 3- Benzer Helikopter Karşılaştırması 

Helikopter Modelleri                                        ÖZELLİKLER 

AĞIRLIK MENZİL DAYANIKLIK HIZ 

R66 1225 kg 650 km 3.5hr 110kts 

MD500 E 1360 kg 537km 2.8hr 135kts 

Bell 505 1670 kg 566km 4hr 125kts 

Bell 206 1451 kg 693km 4.5hr 120kts 

Anatolian Dynamic 1690kg 620km 4.35hr 148kts 



 

10 

 

3-Gövde ve Alt Sistemler Tasarımı  

 

3.1 Gövde Tasarımı  

3.1.a Aerodinamik Tasarım 

 

Helikopterin ileri uçuş koşullarında ulaşabileceği maksimum 

hız değeri, paller üzerine gelen dinamik kuvvetler, yüksek 

sıkıştırılabilirlik etkileri ve kanat durması, helikopter 

gövdesinin aerodinamik tasarımı ve motorun sağlayabileceği 

maksimum güç ile sınırlanmaktadır. Hafif sınıf helikopter 

tasarımlarında kanat üzerindeki stall ve sıkıştırılabilirlik 

etkilerinin yüksek seviyeye gelmeden önce maksimum hızın 

motor gücü tarafından belirlendiği görülmüştür. Bu nedenle 

arzu edilen daha yüksek hızlar için gövde aerodinamik 

tasarımı, yapısal fizibilite çalışmaları da göz önüne alınarak 

maksimum performans sergileyecek şekilde düzenlenmiştir. 

 

3.1.b Yapısal Tasarım 

 

Gövde ve tahrik sistemindeki ağırlık azaltmaları, diğer büyük alanlara göre önemli ölçüde daha tatmin 

edici bulunmuştur. Tahrik sistemindeki ağırlığın çoğu dişli çeliği ve yataklar olduğundan, gövde 

gelişmiş malzemeler için ana kazanç alanı olarak tanımlanmıştır. Ortak bir malzeme sistemine dayalı 

olarak en düşük maliyetli yaklaşımın seçilmesinde gelişmiş kavramların, aşağıda verilen seçim 

kriterlerine indirgenerek ön tasarım aşamasındaki yapısal grup tasarlanmıştır. 

 

• Yapısal bileşenlerin sayısı ve karmaşıklığı 

• Hasarlı yapının değiştirilebilirliği 

• Bağlantı elemanı sayısı ve montaj bağlantı sayısı  

• Üretim süreçlerinin uyarlanabilirliği, maliyet ve kolaylık  

 

Birincil yapı 5 ana bölümden oluşmaktır, kokpit ve kabini desteklemek için iki bölme kullanılmıştır. 

Birinci bölme kokpiti desteklerken, aviyonik sistemlerin montajı içinde kolaylık sağlamaktadır. 2. ana 

yapı ise kokpit bölümünün bağlandığı ve honeycomb sandviç panel olarak imal edilen çerçevedir. 3. 

bölüm ise yolcu koltuklarının arkasında bulunarak kabin ve kabindeki zemini desteklemektedir. 4. 

birincil yapı ise taban boyunca uzanan ve iniş takımının da montajının bu bölüme gerçekleştirildiği ve 

malzeme olarak mukavemet ağırlık oranının fazla olduğu alüminyum alaşım ve honeycomb 

sıkıştırılmış panellerden oluşan taban katıdır. Son birincil yapı ise ağırlık bakımından avantaj 

sağlayacak, motor ve tahrik sisteminin montajlarında kolaylık sağlayacak ve kuyrukla gövde arasında 

bir köprü görevi görecek olan, çelik profillerden oluşan motor ve tahrik sistemi kompartmanıdır. Bu 

bölüm tüm tahrik sistemini ve motorun montajlandığı bölüm olarak görev almaktadır 

 

İkincil yapının maksimumum üretim kolaylığı ve minimum maliyet açısından daha düşük parça sayısı 

ile üretilmesi istenmektedir. Fakat hasarlı yapının değiştirilebilir olma kriterinin de bakım 

maliyetlerinin düşmesine neden olacağı için bir uzlaşma sağlanarak motor kapakları hariç stres 

Şekil 1- Aerodinamik Gövde Tasarımı (Leishman,2006) 

 

 



 

11 

 

taşımayan ana gövde deri yapısının iki parça, kuyruk bölümünün ise hafiflik ve maksimum onarım 

kabiliyeti bakımından metal-kompozit hibrit bir sistem ile üretilmesine karar verilmiştir. Kuyruğun, 

kuyruk rotorundan gövdeye kadar çerçeve ve kirişlerle desteklenerek kökteki kuyruk bölmesi 

yardımıyla motor kompartmanındaki çelik şasiye montajı hedeflenmiştir. 

Yapısal tasarım sırasında motor kapaklarının birincil yapıya montajı sağlanarak titreşim ve dolayısıyla 

oluşacak metal yorgunluklarının önüne geçilmiştir. Motor, çelik şasi üzerine kurulu olmakla beraber 

bağlantı kısımlarına damperler ile montajlanacaktır. Motor ve tahrik sistemi kompartmanındaki 

hidrolik ve motor yağlama seviyelerinin kolay kontrolleri açısından motor kapakları ve gövde üzerine 

ek kontrol panelleri eklenmiştir. Kabin kapıları ve ikincil kompozit yapıların kalıplarının, alüminyum 

plakaların CNC makinelerinde işlenerek hazırlanmasına ve bu kalıplara kompozit elyaflar ve 

honeycomb ara malzemesi kullanılarak epoksi yardımıyla el ile serilmesine ve otaklavda üretimin 

sonlanmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

3.2 Tahrik Sistemi Tasarımı  

Güç aktarma sistemi bir helikopterde motordan aldığı gücü ana rotora ve kuyruk rotoruna iletmekle 

görevlidir. Motor yerleşimi olarak yarı açık sistem tercih edilmiş bu sayede motor bakımlarının ve 

saha kontrollerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda egzozdan çıkan sıcak gazların yer 

seviyesine yakınlığından kaçınılması istenmiştir. Tasarımımızın hedefi minimum ağırlıkta maksimum 

güvenilirlik ve verim elde etmektir. Maksimum verim ve ağırlık kazancı için motor şaft çıkışı ile 

transmisyon sistemi arasındaki mesafe azaltılmıştır. 

Transmisyon sistemimiz çalışma prensibi genel olarak aşağıdaki resimdeki gibi olacaktır. Motor 

şaftının dönüş devri 5610 dev/dk’dır. Motor şaftından merkezi şafta 90 derece hareket aktarımı 

yapılabilmesi ve tasarım kolaylığı açısından konik dişli çifti kullanılacaktır. Merkezi şafttan gelen 

gelen güç planet dişliler yardımıyla 342 dev/dk ya yani pervanenin dönüş devrine düşürülecektir 

böylece motordan çıkan güç toplam 2 kademede ana rotora aktarılacaktır. Merkezi şaft aynı zamanda 

soğutma fanına konik dişli yardımıyla hareketi aktaracaktır. Merkezi rotorun alt kısmında ikincil 

transmisyon sistemimize hareket aktarımı helisel dişli çifti ile gerçekleştirilecektir. Çünkü helisel 

dişliler düz dişlilere nazaran daha sessiz ve daha yüksek hızlarda çalışabilirler. İkincil transmisyon 

sistemi ile hidrolik sistem pompası, transmisyon yağ pompası ve kuyruk rotoru çalıştırılacaktır. Ana 

motor şaftının devrini toplam 3 kademede azaltılarak 1540 dev/dk ya düşürülecektir. 

Planet dişli düşük hacimde yer kaplayarak yüksek tork ve verimlilik değerleri sunmaktadır. Ayrıca 

sessiz çalışmaları ve uzun ömürlü olmaları diğer tercih edilme nedenlerindendir. Motor şaftında 

debriyaj görevini üstlenecek olan kavrama kullanılarak herhangi bir motor arızasında tahrik sistemi ile 

motor şaft bağlantısı kesilerek güvenli bir otorotasyon imkanı sağlanacaktır. Motor ve transmisyonda 

meydana gelebilecek olası büyük hataların erken önlenebilmesi amacıyla çip dedektörler kullanılacak 

ve böylece şanzıman revizyon maliyetlerinde azalma sağlanacaktır.  

Sistemde kullanacağımız dişlilerimiz 8620 veya 5140 sementasyon çeliklerinden olacaktır. Dişliler 

sürekli ve yüksek devirlerde çalışacağından aşınma süresini uzatmak için 2mm ye kadar sertlik 

derinliği istedimiz yerlerde karbürleme, 10mm ye kadar sertlik derinliği istediğimiz yerlerde ise alev 

ve indüksiyon ile sertleştirme ısıl işlem yöntemi kullanılacaktır. 
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Şekil 2- Tahrik Sistem Tasarımı 

1.Ana rotor Planet Redüktörü      

2.Kavrama 

3.Turboşaft motor 

4.Kuyruk rotoru pervanesi 

5.Dereceli Dişli 

6.Helisel Dişli 

7.Transmiyon yağ pompası 

8.Hidrolik pompa 

9.Fan Şaftı 

 

 

 

Eş çalışan dişli çark sistemlerinde bir dişin karşı bir dişi kavradığı ilk andan ayrıldığı ana kadar temas 

noktalarının geometrik yerine kavrama eğrisi, tasarımımızda dişli çarklar evolvent profil kavrama 

eğrisine sahip olmalıdır. Evolvent profilli dişli çarklar; yapım kolaylığı, eksenler arası uzaklıktaki 

küçük hataların dişlilerin çalışmasını etkilememesi, gerek taşıma kapasitesini arttırmak gerekse montaj 

kolaylıkları sağlamak bakımından düzeltme yöntemleriyle değişik mekanizmalar üretilmesine 

kolaylıkla olanak tanımaları, takım dişli şartını doğrudan doğruya sağlamaları ve düşük devirlerde 

büyük güçler iletmeleri sebebiyle geniş ölçüde kullanılmaktadır [16]. Sikloid profilli dişli çarklar 

imalat zorluklarından dolayı tasarımımızda kabul edilmemiştir.  

 
  

Aktarılan Güç (BG)/(Kw) 504/375,48 

Devir (dev/dk) 1807 

Redüksiyon Oranı 1,2 

Kullanılan Malzeme – 18CrNi8 σ = 2200 MPa, Pem=14000 MPa, E =200 Gpa 

Helis Açısı – β0 (derece) 15 

Basınç Açısı – θn (derece) 20 

Dinamik Yük Faktörü – ξ 1,25 

Darbe Faktörü – K 1,5 

Form Faktörü – γ 7,5 

Profil Kavrama Faktörü – εa 1,65 

Genişlik Faktörü – ψ 8 

Küçük dişli - Z2 30 

büyük dişli - Z1 36 
                                               Tablo 4- Helisel Dişli Çark Tasarım Kriterleri 

                            

                                                        

Redüksiyon oranı sistemimizdeki devir ihtiyacına göre hesaplanmıştır. Kullanılan dişli malzemesi 

olarak sementesyon yöntemi ile sertleştirilmiş 18CrNi8 malzemesi seçilmiştir. Dişli malzemesinin 

emniyetli akma ve emniyetli basınç değeri modül formülünde kullanılacağı için doğru seçilmiş olması 
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elzemdir. Dişli sayısı 30 olduğu için form faktörü gerekli tablodan 7,5 seçilmiştir. Darbe faktörü ise 

helikopterde turboşaft motor olduğu için kullanım alanı da dikkate alınarak darbe faktörü tablosundan 

1,5 seçilmiştir. Genişlik faktörü ise dişliler her iki taraftan yataklanacağı için ve hassas işleme 

yapılacağı için 8 seçilmiştir. Kavrama açısı 20 ve helis açısı 15 derece olduğu için tablodan ikisinin 

kesiştiği değer 1,65 olarak belirlenmiştir. 

 

 

  

Genişlik Faktörü  ψ 8 

z1 36 

Modül  m  41,450 

z2 30 

Kavrama Açısı α0 ( π/9) 0,3491 
Tablo 5-  Boyutlandırma Verileri 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                           Tablo 6- Dişli Çark Geometrik Boyutlar 

 

 

Hesapta yataklar arası mesafe 500mm ve dişli ile B rulmanı arası mesafe 200mm kabul edilmiştir. 

Eksenel ve radyal kuvvetler aşağıdaki yönlerde A ve B yuvarlanmalı yataklarına etki etmektedir. Fa ve 

Fr kuvvetleri sayfa düzleminde etki etmektedir. Eksenel ve radyal kuvvetler aşağıdaki yönlerde, 

rulmanlarda oluşan tepki kuvvetleri aşağıdaki yöndedir. 

 

Modül sayısı diş dibi mukavemetine göre ve aşınmaya göre kontrol edilerek ikisi arasından büyük olan 

değer göz önüne alınmıştır. Bu verilere göre dişli çark geometrik boyutlandırma hesapları aşağıda 

verilmiştir. Yukarıda seçilmiş veriler kullanılarak aşağıdaki (dişlilerde diş dibi mukavemetine göre 

modül eşitliği) formülle hesaplanmıştır. 

 

  

Yuvarlanma Dairesi Çapı 149.2227 

Diş adımı(taksimat) 13.0238 

Diş Kalınlığı 6.5119 

Diş boşluğu 6.5119 

Toplam diş yüksekliği 9.3264 

Diş Başı Yüksekliği 4.145 

Ortak Çalışan Diş Yüksekliği 8.2901 

Diş başı boşluğu 1.0362 

Diş taban yüksekliği 5.1813 

Diş başı dairesi çapı 157.5129 

Diş taban dairesi çapı 138.8601 

Eksenlerarası uzaklık 80.1761 

Temel dairesi çapı 140.2212 

Diş genişliği 8 

Genişlik sayısı 0.6142 

𝑚 = 6√
𝑘. 𝜉. 𝑀𝑏1. 𝛾

𝑧1. 𝜎𝑒𝑚. Ψ. 휀𝑝

3

 

 Denklem 1- Dişlilerde Diş Dibi 

Mukavemetine Göre Modül 
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Şekil 3- Yatakta Oluşan Reaksiyon Kuvvetleri 

Sayfa düzlemine dik düzlemde etki eden teğetsel kuvvetin yönü ve rulmanlarda oluşan tepki 

kuvvetlerinin yönü aşağıdaki gibidir. 

 
Şekil 4- Yatakta Oluşan Teğetsel Kuvvet 

Helisel dişli çarka etkiyen kuvvetler formüller kullanılarak yukarıdaki gibi hesaplanmıştır. Bu 

kuvvetlerden yola çıkarak yatak seçimini yapmamız gerekir. Yağlama, tasarım, bakım kolaylığı ve 

yüksek devirlerde hem eksenel hem radyal kuvvet taşıyabilmesi özelliklerinden dolayı yuvarlanmalı 

yatak tercih edilecektir. Yuvarlanmalı yatak tiplerinden de eğer eksenel kuvvetimizi karşılayabiliyorsa 

helisel dişli, karşılayamıyorsa daha yüksek eksenel yük taşıma kabiliyetinden dolayı konik makaralı 

rulman tercih edilecektir. Yataklara gelen kuvvetleri dişli çarkların oluşturduğu kuvvetlerden yola 

çıkıp moment alarak kolaylıkla bulabilir ve rulmanımızı seçebiliriz. 

 

Helikopter güç aktarma sistemimizde yağlamadaki çapak miktarını kontrol ederek yağın ne zaman 

değişmesi gerektiği konusunda bilgi verebilen, gürültü ve titreşim ölçümleri yaparak, bu 

parametrelerdeki değişime bağlı hasar algılama yapabilen hasar tespit sistemleri kullanılacaktır. 

 

3.3 Kokpit Camı 

Helikopter camı seçiminde kullandığımız malzeme ACRYLİC PLASTİK tir, bu malzemeyi 

seçmemizin sebebi istenilen koşullar altında görevi sorunsuz ifa edebilmesidir. Bu malzemenin 

özelliklerine gelecek olursak aynı boyutlardaki camdan %50 oranında hafif olmasına rağmen 17 kat 

daha dayanıklı, ışık geçirgenliği %92 seviyelerinde, güneşten kaynaklı sararmalara ve renk değişimine 
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karşı dayanıklı, ayriyeten muadillerine (CAM ve LEXAN POLYCARBONATE) göre daha ucuz, 

işlenebilirliği daha kolay, çiziklere karşı daha dayanıklı olmasıdır.  

3.4 Yağlama Sistemi 

 

Yağlama sistemi helikopterdeki hareketli çalışan bütün metalik malzemeler için elzemdir. 

Dönen parçalar, çok yüksek hıza dayanacak şekilde tasarlanmış yataklar üzerinde 

taşınmaktadır. Güç türbinlerine bitişik yataklar, geçen gazların muazzam sıcaklığından 

korunmalıdır. Bu, yağ soğutma ile elde edilir. Isı, sıcaklık farkından dolayı rulmanlara doğru 

akar ancak yağ, ısıyı geldiği oranda uzaklaştırır ve böylece sıcaklık kontrol edilebilir. Ağır 

ileri geri hareket eden kütleler olmadığından, yağın ana işlevi soğutmadır ve türbin yağı, ısıyı 

aktarmak için büyük hacimlerin pompalanabilmesi için pistonlu motor yağının viskozitesinin 

yalnızca yaklaşık onda biridir. Düşük viskoziteli yağ, aşırı soğuk koşullarda çalıştırıldığında 

da bir avantajdır. Isıyı yağdan çevreleyen havaya aktarmak için bir yağ soğutucu kullanılır. 

Helikopterde, yağ soğutucusuna şanzımanla çalışan bir fandan hava akışı sağlanır. Aynı fan, 

şanzıman yağını da soğutur. Buzlanmayı önlemek için motordan gelen sıcak yağ da kullanılır. 

Rulmanlarda oluşan sıcaklık çok yüksek seviyelere çıktığından, geleneksel elastometrik yağ 

keçelerinin çok kısa bir ömre sahip olmasına sebep olur. Bunun yerine yağ sızdırmazlığı, 

yağın olması gereken yere vidalanması etkisine sahip şaftlar kullanılır üzerinde dişli bölümler 

kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

Şekil 5- Yağlama Sistemi 

Karter, yağın depolanıp dağıtıldığı yerdir. Enjektör memeleri yağı hassas bir şekilde püskürtmek ve 

yağı dağıtmak amacıyla kullanılır. Basınç sensörü uygulanan basıncı algılayıp, bunu analog bir sinyale 

çevirir. Analog sinyal ise gerekli dönüştürücüler ile uygulamalarda kullanılacak verilere dönüştürülür. 
Isı değiştiricide, bir akışkandan diğerine ısı transfer etmek 10 ve 17 numaralı pompalar ile 

kullanılmıştır. 
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Şekil 7- Hava alığı ve akış gösterimi 

3.5 Yakıt Sistemi Tasarımı  

  

Yakıt türleri arasında en ideal yakıt türü olan JET A1 

yakıt türünü seçmiş bulunmaktayız. Bu yakıt türünün 

diğer yakıt türlerine kıyasladığımızda erişilebilirliği, 

kullanım koşulları ve fiyat bakımından daha makul 

olduğu görülmektedir. Görev profili ve performans 

ölçütleri dikkate alınarak toplamda 184 kg olmak 

üzere (0.23 m3) yakıt kullanılacaktır. Yakıt deposu 

ağırlık merkezine yakın olması için Şekil 5’de 9 

numaralı bileşende görüldüğü gibi rotor ekseninde 

bagaj kabininin altında konumlandırılmıştır. Bunun 

nedeni uçuş esnasında ağırlık merkezi değişimlerinin 

uçuş performansına etkilerinin minimum olması içindir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  

3.6 Hava Alığı Tasarımı  

 

Hava indüksiyon alt sisteminin tüm çalışma koşullarında ve 

tutumlarında herhangi bir düzen-siz veya ters hava akışı dağılımını 

önlemesi gerekmek-tedir. Hava alıklarına takılan partikül ayrıştırıcı 

sistemler ile birlikte basınç kayıplarına bağlı güç kayıpları toplam 

gücün %2.0-2.5 seviyelerine ulaşmaktadır. Hafif helikopterlerde 

ağırlığa bağlı olarak kullanılacak motor tiplerinin de verebileceği güç 

seviyesinin daha düşük seviyelerde olması nedeniyle bu basınç 

kayıplarına bağlı gelişen yüksek güç kayıpları kabul edilemez 

seviyelere gelmektedir. Aynı zamanda motor girişindeki değişken 

basınç değerlerinin motor içerisindeki kompresör kanatlarında 

rezonans etkileri ve burada oluşacak hasarlar ile yüksek onarım 

maliyetleri göz önüne alındığında hava alığı sistemi motor girişine 

gerekli miktarda havayı mümkün olan en yüksek enerji seviyesinde ve 

minimum akış distorsiyonlarıyla sağlamalıdır. Bu faktörler sonucunda 

hava alığı helikopterin üstünde motor kapağına (cowling) entegre bir 

şekilde konumlandırılmıştır ve bu sayede genel sistem ağırlığı da 

azalmıştır. 

Yakıt Tipi JET-A1 

Ağırlığı(kg) 167 

Hacmi(m3) 0.23 

Tank Sayısı 1 

Sistem Ağırlığı(kg) 18.53 kg 

Tablo 7- Yakıt Sistemi 

                                  Denklem 2-Yakıt Ağırlığı Tahmini 

𝑾𝒚𝒂𝒌𝚤𝒕 = 𝟎. 𝟒𝟑 ∗ (𝒀𝒂𝒌𝚤𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔𝒊)𝟎.𝟕𝟕 ∗ (𝒚𝒂𝒌𝚤𝒕 𝒕𝒂𝒏𝒌𝚤)𝟎.𝟓𝟗 

 

Şekil 6- Yakıt Dolaşım Sistemi 
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3.7 Egzoz Tasarımı    

Egzoz kanalı tasarımındaki temel hedef egzoz enerjisinin mümkün olduğu kadar çoğunu şaft gücüne 

dönüştürmek ve helikopter motorunun ileri itiş verimliliğinden taviz vermemek olmuştur. Bu nedenle 

egzoz kanalının maksimum şaft gücü çıkışı sağlayacak şekilde maksimum difüzyon kabiliyetine sahip 

olması amaçlanmıştır. Egzoz kanalında akım ayrılmaları ve gereksiz basınç kayıplarının minimum 

olması sebebiyle eliptik kanal tasarımına karar verilmiştir. Aynı zamanda egzoz kanal çıkışının, ani 

kesit değişikliği olmadan helikopterin sağ tarafına yönlendirilerek sıcak gazların kuyruk rotor 

verimliliğini düşürmesisin engellenmesi amaçlanmıştır. Egzoz sistemi tertibatının montajı için sert 

lehimleme tercih edilmiştir. Buradaki amaç metal yorgunluğuna karşı yüksek direncin sağlayacak 

bağlantının sağlanmasıdır. 

 

3.8 İniş Takımı Tasarımı 

 

Kızaklı ve tekerlekli olmak üzere 2 tip iniş takımı 

vardır. Hafif sınıf helikopterlerin çoğunda da 

kullanıldığı gibi kızak tipi iniş takımı tercih edilmiştir. 

Tekerlekli iniş takımlarının hidrolik gibi ek alt 

sistemlere gereksinim doğurmasından dolayı ağırlık ve 

maliyet kaygıları nedeniyle tercih edilmemiştir. Ayrıca 

tekerlerin olmaması, iniş için pist gerektirmeyip birçok 

ortama rahatlıkla inilebilmesi kızak sistemini 

seçmemizin diğer bir önemli nedenidir. Kızak 

yapımında 2 çeşit boru (gerilmeleri eşit dağıtabilmek 

için) malzeme kullanılacaktır. Bu iki malzeme de zorlu 

işletme koşullarında çalışacağı için malzemelerin 

korozyon dirençlerinin yüksek olması gerekmektedir.  

Asimetrik iniş sırasında çok yüksek gerilmelere maruz 

kalacağı düşünülerek, G-I arasında I profil kullanılacak, 

C-E, L-N, G-C ve L-I kısımlarında simetrik yükleme durumu düşünülerek tasarlanan içi boş yuvarlak 

kesit, en az gerilmeye maruz kalacak A-C, B-F, J-L, K-H ve F-H kısımlarında ise yine içi boş ve daha 

ince cidarlı yuvarlak kesit kullanılacaktır. İniş takımı, helikopterin en fazla mukavemete sahip olması 

gereken kısmıdır. 

 

Dayanımının yanı sıra hafifliği de göz önünde bulundurulduğunda 17-7 Ph paslanmaz çeliği 

kullanılmasına karar verilmiştir. İniş takımının helikopter ağırlığı ile statik analizleri sonucu tasarımın 

emniyetli olduğuna karar verilmiştir. 

Şekil 8- İniş Takımı 
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                                                  Tablo 8- İniş Takımı Malzeme Özellikleri 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

Şekil 9- Takımı Statik Analiz Sonuçları 
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Mükemmel düz iniş durumu için sağlanan gerilme sınır şartı tasarlanan yapının her iki iniş durumu 

için de uygun olduğunu göstermektedir. Analize göre emniyet faktörü 9,65’tir. 

 

 

3.9 Aviyonik Sistemler  

Aviyonik sistemleri arasında iletişim, navigasyon, birden 

fazla sistemin görüntü ve yönetimi ve bireysel işlevleri 

gerçekleştirmek için helikopter ve uçaklara takılan yüzlerce 

sistem sayılabilir. Birbirleriyle entegre edilmiş yazılımlar ve 

elektriksel donanımlar sayesinde helikopter ile daha güvenli 

uçuş yapılmaktadır. Helikopterde kullanacağımız aviyonik 

sistemlerin yazılımı DO-178, donanımı ise DO-254 

standartlarına uygun olarak geliştirilecektir. Temel aviyonik 

sistem ve seçimler yanda verilen tablo9’da listelenmiştir. 

 

3.9.1 Haberleşme Kontrol Ekranı  

Entegre GPS/Navigasyon/İletişim/MFD sistemi :  GARMİN GTN 750  Güçlü aviyoniklerle dolu GTN 

750, tam entegre bir GPS/NAV/COMM çözümüdür. 6 inçlik sistemin sezgisel dokunmatik ekran 

kontrolleri ve geniş ekranı, yüksek çözünürlüklü arazi haritalamasına, grafiksel uçuş planlamasına, 

coğrafi referanslı çizelgeye, trafik görüntüsüne, uydu hava durumuna ve çok daha fazlasına benzeri 

görülmemiş bir erişim sağlar. [15] 

 

Şekil 10- Haberleşme Kontrol Ekranı 

3.9.2 Lazer İkaz Alıcı Sistemi 

Lazer İkaz Alıcısı (LWR / LİAS), pasif bir uyarı sistemine sahip uyarı sistemdir. Bu sistem çalışırken 

farklı optik bantlarda yer alan tehditleri algılar. Bu tarz sistemler hem tehdidin mesafesini ölçer hem 

de hedefin konumunu tespit eder. Bu ikaz sistemlerinde en önemli amaç, yüksek algılama hassasiyeti 

ve kısa tepki süresidir. Sistem devreye girdikten sonra mürettebata pasif ve aktif karşı tedbir imkânı 

sunar. 

3.9.3 Azot Servis Ünitesi 

ASU 3600 helikopter için gerekli olan sıkıştırılmış azotu sağlayacaktır. Düşük basınçlı azotun 

basıncını yükselterek gerekli yerlere iletimini sağlayacaktır. 

İSİM ÜRETİCİ MARKA/MODEL 

Lazer İkaz Alıcı 

Sistemi 
Aselsan Lias  

Azot Servis Ünitesi Tevsav Tek. Asu-3600 

Açısal Hız Sensörü 
5. Ana Bakım 

Fabrika Müd. 
Mems Dönü Ölçer 

Harici Kayıt Birimi 
5. Ana Bakım 

Fabrika Müd. 
Harici Kayıt Birimi 

Hava Aracı Takip 
Sis. 

Tübitak 
Bilgem&Dhmi 

Hats 

Gps Aselsan Ans-510 

Haberleşme 

Kontrol 
Ctech Satcom Epm Modem 

Gece Görüş Göz. Canovate Mir P  

Arazi Farkındalık 

Ve Uyarı  
Ayesaş Ayesaş Htaws 

            Tablo 9- Aviyonik Sistemler 
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3.9.4 Yakıt Akış Ölçer 

Ekrana gerçek zamanlı yakıt akışı verileri sağlar ve bu da yakıt tüketim oranını ve yakıt aralığı 

halkalarını hareketli bir harita üzerinde gösterir. Kullanılan yakıt, kalan yakıt, varış noktasına giden 

yakıt ve diğer gerçek zamanlı bilgiler sağlanır. 

 

 

Şekil 11- Yakıt Ölçer 

 

3.9.5 Harici Kayıt Birimi 

Hava araçlarının kaza nedenlerinin tespiti için pilotun ve mürettebatın ses kayıtları ile uçuş verilerini 

kaydeder. 6 kanal RS-422, 2 kanal ARINC-429 ve 2 kanal ses verisini kaydeder. 8GB hafızaya 

sahiptir. Çalışma voltajı 28 VDC, nominal çalışma akımı 100mA. ED-155 standardında kaza kırıma 

dayanıklıdır. 

 

 

Şekil 12- Harici Kayıt Birimi 

3.9.6 Hava Aracı Takip Sistemi 

Alçak irtifada VFR uçuş yapan helikopter gibi hava araçları mevcut radar sistemleri ile takip 

edilememektedir. HATS acil durumdaki hava araçlarına en kısa zamanda ulaşılmasına katkı 

sağlayacaktır. 
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3.9.7 Arazi Farkındalık ve Uyarı Sistemi 

AYESAŞ HTAWS, temel olarak Aletli Uçuş (IFR) yaparken Görsel Meteorolojik Şartlar (VMC) ve 

Aletli Meteorolojik Şartlar ’da (IMC) seyir aşamasında çevredeki arazi ve engeller açısından artırılmış 

durumsal farkındalık yaratarak döner kanatlı hava araçlarının Kontrollü Uçuşta Yere Çarpma (CFIT) 

kaza riskini azaltmak için tasarlanmıştır.  

 

3.9.8 Lityum İyon Bataryası 

True Blue Power' dan TB17 Lityum iyon bataryası, standart hafif ticari helikopter pilinden (45-55 lb) 

önemli ölçüde daha hafif olan 16 lb ağırlığındadır. Lityum iyon kimyası, daha yüksek bir şarj voltajına 

sahiptir ve tutarlı, daha güvenilir türbin çalıştırmaları sağlayan kurşun asitten daha sabit bir deşarj 

oranı sağlar. Pilin dahili ısıtıcısı, -40°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda işlevselliği artırır. Tipik pil ömrü, 

her 2 yılda bir minimum gerekli bakımla (görsel inceleme ve kapasite kontrolü) 8 yıldır. 

 

3.10 Uçuş Kontrol Sistemi  

Helikopterde collective pitch control, throttle control, antitorque control ve cyclic pitch olmak üzere 4 

temel uçuş kontrolü vardır. Tasarımda bu geleneksel kontrol mekanizmaları kullanılacaktır. Fly By 

Wire uçuş kontrol sisteminde helikopter servis gerektiren bir dizi mekanik parçadan kurtularak 

geleneksel hidrolik sistemden daha hafif hale gelebilmesine rağmen yüksek teknoloji maliyetleri 

yüksek alım maliyetlerine sebep olabileceğinden geleneksel kontroller tercih edilmiştir. Fakat kontrol 

sisteminde hidrolik güçlendiriciler kullanılacaktır. Bu sayede standart kontrol sistemlerine göre daha 

kolay kontrol edilebilirlik sağlanacaktır. 

 

3.11 Alt Sistemlerin Ağırlık Kırılımı ve Yerleşimi  

Yolcu inişi ve yakıt tüketimi sonucunda değişen ağırlığın helikopterin ağırlık merkezini 

değiştirmemesi ve kararsızlık yaratılmaması için bagaj kabini ve yakıt deposu ağırlık merkezinin 

yani rotorun hemen alt kısımlarında konumlandırılmışlardır. Helikopterin kararlığına yardımcı 

olan dikey ve yatay dengeleyicilerin konum ve boyutlandırması bölüm 5.8 de verilmiştir. Aşağıda 

verilen ağırlık kırılımına mürettebat ağırlığı eklenmemiştir. Fakat ağırlık merkezi belirleme 

esnasında dikkate alınmıştır.  

 

Tablo 10- Ağırlık Kırılımı ve Yerleşimi 
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3.12 Motor Yerleşimi:  

Seçilen motor, dişli sisteminin arkasına yerleştirilmiştir böylece motor mimarisiyle uyumlu bir 

şekilde motordan dişli transmisyon sistemine giden şaftın uzunluğunun ve dolayısıyla ağırlığının 

da azaltılması amaçlanmıştır. Motor şaftından moment iletilirken dişli sisteminden gelen 

reaksiyon kuvvetlerinin, helikopterin ivmelenmesi sonucunda oluşan atalet kuvvetlerinin ve 

sürekli meydana gelen doğal titreşimlerin, motor kurulumu sırasında göz önünde bulundurularak, 

motorun gövdeye montajı elastomer damperler ve ısıl genleşmeye izin veren bağlantı 

elemanlarıyla sağlanacaktır. Motor kapağı motora değil çerçevelere sabitlenerek bağlatı 

noktalarının yorulmadan kaynaklı hasarı önlenecektir. Motor kapağı aynı zamanda motoru dıştan 

çevreleyen hava alığınıda kapsayacak şekilde tasarlanmıştır bunun nedeni seçilen motorun radyal 

hava alığı tipine sahip olmasıdır. 

 

 

 

Şekil 13- Helikopter Alt Sistem Yerleşimi 

 

1- Aviyonik Bölme                                                                                         7- Bölme 

2- Kompozit Çerçeve                                                                                      8- Bagaj Kabini             

3- Bölme                                                                                                         9- Yakıt Deposu 

4- Ana Dişli Kutusu                                                                                       10- Zemin Yapısı 

5- Hava Alığı                                                                                                  11- Kuyruk Çerçevesi 

6- Motor                                                                                                          12- Kiriş 
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4-Ana ve Kuyruk Rotor Tasarımı  

Ana rotor tasarımı genel helikopter tasarımında başta performans olmak üzere helikopterin kavramsal 

tasarımında önemli bir yere sahiptir. Ana rotor tasarımı şartname isterleri dikkate alınarak oluşturulan 

gereksinim tablosu tarafından yönlendirilmektedir. Bu bölümde kullanılan analitik yöntemlerin 

literatür taraması ve tarihsel verilerle doğrulanması ile MATLAB programında oluşturulan 

optimizasyon algoritması kullanılarak hesaplanan ana ve kuyruk rotoru parametreleri verilmektedir. 

Ana rotor konfigürasyonu olarak pal sayısı, göbek ağırlığı, basitlik ve kolay hangarlanabilme gibi 

avantajları açısından tahterevalli rotor tercih edilmiştir. Kuyruk rotorunda ise diğer teknolojilerin 

karmaşıklığı ve yüksek maliyetlere sahip olmalarından dolayı geleneksel kuyruk rotor konfigürasyonu 

kullanılmıştır. 

4.1 Disk Yüklemesi  

Kanat disk yüklemesi ana rotor yarıçapının seçimini etkilemektedir. Disk yüklemesi brüt ağırlığın ve 

ana rotor yarıçapının bir fonksiyonu olmakla beraber tarihsel verilerde görüldüğü gibi disk 

yüklemesinin değeri artan brüt ağırlık ile artmaktadır. Şartname isterleri ve seçilen konfigürasyon göz 

önüne alındığında yüksek otorotatif performans, düşük indüklenen hız ve buna bağlı olarak askı uçuşu 

için gerekli olan düşük güç gereksinimi avantajlarından dolayı düşük disk yüklemesi tercih edilmiştir. 

Kuyruk rotoru disk yüklemesi, antitork değerinin karşılanabilmesi için gerekli kuyruk rotoru itki 

değerinin, kuyruk rotor alanına bölünmesi sonucu elde edilmiştir. 

4.2 Pal yüklemesi 

Performans algoritmasının ağırlık yakınsaması sonucunda 

oluşan itki katsayısı ve başlangıçta belirlenen sertlik değeri 

ile pal yüklemesi elde edilmiştir. İlişkili parametrelerin 

şartname isterlerini optimum düzeyde yerine getirmesi 

amacıyla tarihsel verilerin kontrolü sonucunda çoğu 

helikopterin ana rotoru için pal yükleme değeri 0.07-0.12 

değer aralığında tercih edildiği görülmüştür [7]. Kuyruk pal 

sayısı ve kanat açıklık oranı tarihsel verilerden elde 

edilmiştir. Gerekli kanat yarıçapı ve kuyruk rotor dönüş 

hızı literatür taraması sonucunda [2]’de belirtilen aşağıdaki 

formüller ile bulunmuştur. Denklem (4.2.2) kuyruk rotor 

yarıçapını, (4.2.4) kuyruk rotoru sertlik değerini, (4.2.3) 

kuyruk rotoru akorunu ve (4.2.5) ise kuyruk rotoru pal 

yüklemesini ifade etmektedir. Bu formüller ile bulunan 

akor ve sertlik değerlerinden, kuyruk rotoru için pal 

yüklemesi hesaplanmıştır. Değerler EK-2 de belirtilmiştir. 

 

 

 

 

𝑅𝑡𝑟 = 1.3 ∗ √𝑀𝑇𝑂 1000⁄    

(𝐴𝑅𝑡𝑟) = 6, 𝑁𝑏𝑡𝑟 = 2  

 

 𝜎𝑡𝑟 =
𝑁𝑏𝑡𝑟∗𝑎𝑘𝑜𝑟

𝑝𝑖∗𝑅𝑡𝑟
  

𝑐𝑡𝑟 =
𝑅𝑡𝑟

𝐴𝑅𝑡𝑟
  

 

𝐵𝑡𝑟 = 𝑐𝑡𝑟 𝜎𝑡𝑟⁄   

Denklem 4.2.1 

Denklem 4.2.2 

Denklem 4.2.3 

Denklem 4.2.4 

Denklem 4.2.5 

Şekil 14- Pal Yüklemesi 
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4.3 Pal Uç Hızı 

Uç hızının seçimi, sıkıştırılabilirlik etkileri, bıçak 

durması, otorotasyon özellikleri ve gürültü gibi 

bir dizi çelişen faktörlerle sınırlanmaktadır. 

Hedeflenen maksimum ileri hız değeri, daha 

yüksek uç hızlarının oluşturduğu yüksek 

merkezkaç kuvvetlerinin göbek ağırlığını 

arttırması, rakip helikopterlerin karakteristiği ve 

isterler göz önüne alındığında 620 ft/s lik uç hızı 

seçilmiştir. Grafik 1’de de görüleceği üzere 

seçilen uç hızı ile ses sınırı ve otorotasyon 

performansını karşılarken, ileri hızda meydana 

gelen sıkıştırılabilirlik etkilerinden de kaçınılmıştır. Böylece BEMT kodu içerisinde kanat profil 

sürüklemesi değeri hesaplanırken sıkıştırılabilir akış etkileri dahil edilmemiştir. 

4.4 Planform Özellikleri 

Bu bölümde düşük maliyet ve üretilebilirliğin maksimum performans ile sağlanabileceği kanat 

planform şekil özellikleri belirlenmiştir. 

4.4.1 Kanat Profili Seçimi  

Optimum kanat şekli seçimi ile rotor performansında önemli iyileştirmeler gerçekleştirilebildiği için 

kanat profili kesitlerinin seçimine özel önem verilmiştir. Bu nedenle gereksinim seti oluşturularak 

getiri götürü analizi yapılmış ve nihai kanat profili seçilmiştir. Kanat profillerinin seçimi için birçok 

parametre bulunmaktadır. Bu parametrelere, yüksek kaldırma-sürükleme oranı, yüksek sürükleme 

sapması Mach sayısı, yunuslama momenti, düşük profil sürüklemesi, yüksek kaldırma eğrisi eğimi 

örnek verilebilir. Tabi ki bu değerlerin tek bir kanat profilinde olması muhtemel değildir [13]. Dolayısı 

ile tasarım isterleri göz önünde bulundurularak gereksinim setinde aşağıdaki parametreler 

kullanılmıştır:  

• Yüksek Kaldırma-Sürükleme Oranı (
𝐶𝑙

𝐶𝑑
⁄ ) 

• Düşük Profil Sürüklemesi (𝐶𝑑0) 

• Kaldırma Eğrisi Eğimi (𝐶𝑙𝑎) 

• Maksimum Kaldırma Katsayısı (𝐶𝑙max 
) 

• Sıfır Kaldırma Açısı (𝛼𝐿=0 ) 

• Sıfır Kaldırma Açısındaki Moment Katsayısı ( 𝐶𝑚0
) 

Belirtilen kriterlere göre 7 aday kanat profili seçilmiştir: 

• NACA 0012 

• NACA 23012 

• Boeing VR12 

• Boeing VR15 

• ONERA OA206 

• SC 1095 

• Boeing VR7 

    Grafik 1- Kabul Edilebilir Uç Hız (Leishman,2006) 
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Leishman (2006), pratikte rotorda 2-D kanat profilleri analizlerinde %75 yarıçaptaki Reynolds ve 

Mach sayılarının kullanılmasının uygun olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle operasyonel Reynolds 

sayısı %75 yarıçap için şu şekilde hesaplanmıştır: 

Rotor yarıçapının %75’indeki çevresel hızı,  

𝑉0.75  = 𝜔 ∗ 𝑅 ∗ 0.75 

𝑉0.75  = 35.826 ∗ 5.53 ∗ 0.75 

𝑉0.75  = 148 𝑚/𝑠 

4000 ft irtifadaki dinamik viskozite, 

𝜇 = 1.71 ∗ 10−5  
𝑚2

𝑠
 

Kanat veteri, 

                                                                     𝑐 = 0.347 𝑚 

Reynolds sayısı bu değerlere bağlı olarak bulunmuştur, 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑙

𝜇
=

1.0879∗148∗0.34

1.71∗10−5 = 3 ∗ 106 . 

Aday kanat profilleri 3 ∗ 106 Reynolds sayısında XFOİL programında analiz edilmiştir ve analiz 

sonuçları Tablo 11 de listelenmiştir. 

Profil 𝑪𝒍𝒂 𝑪𝒅𝟎 [𝑪𝒍 𝑪𝒅]⁄
𝒎𝒂𝒙

 𝜶𝑳=𝟎  𝑪𝒍𝐦𝐚𝐱 
 𝑪𝒎𝟎

 Stall 

Açısı 

Stall 

Davranışı 

NACA0012 6.44 0.0051 99.98 0 1.6543 0 18 İyi 

NACA23012 6.43 0.00726 131.1 -1.216 1.739 -0.0111 18 Orta 

VR12 7.16 0.0066 125.41 -1.148 1.63 -0.0019 17 İyi 

VR15 7.159 0.00635 107.305 -0.329 1.6128 0.0095 17 Keskin 

OA206 6.666 0.00555 90.88 -0.219 1.363 0.005 12.5 Keskin 

SC1095 6.4648 0.00597 112 -0.752 1.636 -0.013 16 Orta 

VR7 6.27 0.00700 142.081 -2.705 1.521 -0.0454 15.5 İyi 

Tablo 11- Aday kanat profilleri 

Belirtilen değerlendirme kriterleri için önem katsayıları Tablo 12’ de verilmiştir. 

Değerlendirme Kriteri Önem Katsayısı 

𝑪𝒍𝒂 2 

𝑪𝒅𝟎 2.5 

[𝑪𝒍 𝑪𝒅]⁄
𝒎𝒂𝒙

 2 

𝜶𝑳=𝟎  0.5 

𝑪𝒍𝐦𝐚𝐱 
 1 

𝑪𝒎𝟎
 1 

Stall Açısı 0.5 

Stall Davranışı 0.5 

Toplam 10 

Tablo 12- Belirtilen değerlendirme kriterleri için önem katsayıları 
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Aday profillerin puanlanabilmesi için oluşturulan normalleştirme ölçeği Tablo 13 de verilmiştir. 

 

Ölçek 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

𝑪𝒍𝒂 (0.25 𝑟𝑎𝑑−1) 6.5 
+ 

6.5– 
6.25 

6.25 – 
6 

6 – 
5.75 

5.75 – 
5.5 

5.5 – 
5.25 

5.25 – 
5 

5 – 
4.75 

4.75 – 
4.5 

4.5 - 

𝑪𝒅𝟎 (0.001) 5 - 5 – 5.5 5.5 – 6 6 – 
6.5 

6.5 -7 7 – 7.5 7.5 – 8 8 – 
8.5 

8.5 -9 9 + 

[𝑪𝒍 𝑪𝒅]⁄
𝒎𝒂𝒙

 (10) 120 
+ 

120 – 
110 

110 – 
100 

100 – 
90 

90 – 80 80 – 70 70 – 60 60 – 
50 

50 – 
40 

40 - 

𝜶𝑳=𝟎  (0.5 deg) < -
2.5 

-2.5 – 
2.25 

-2.25 
– 2 

-2 – -
1.75 

-1.75 – 
-1.5 

-1.5 – -
1.25 

-1.25 – 
-1 

-1 – 
 -0.75 

-0.75 – 
0.5 

> -
0.5 

𝑪𝒍𝐦𝐚𝐱 
 (0.1) 1.8 

+ 
1.8 – 
1.7 

1.7 – 
1.6 

1.6 – 
1.5 

1.5 – 
1.4 

1.4 – 
1.3 

1.3 – 
1.2 

1.2 – 
1.1 

1.1 – 1 1 - 

𝑪𝒎𝟎
 abs(0.001) 0 – 

1 
1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 9 + 

Stall Açısı 18+  18-17  17-16  16-15  15-14 14- 

Stall Davranışı İyi   Orta   Keskin   Kötü 
Tablo 13- Normalleştirme Ölçeği 

Normalleştirme ölçeği ile puanlanan kanat profilleri Tablo 14’de verilmiştir. 

 

Kriterler VR12 VR15 NACA0012 NACA2301

2 

OA206 SC1095 VR7 

𝑪𝒍𝒂 20 20 18 18 20 18 18 

𝑪𝒅𝟎 15 17.5 22.5 12.5 20 20 15 

[𝑪𝒍 𝑪𝒅]⁄
𝒎𝒂𝒙

 20 16 14 20 14 18 20 

𝜶𝑳=𝟎  2 0.5 0.5 2 0.5 1.5 5 

𝑪𝒍𝐦𝐚𝐱 
 8 8 8 9 5 8 7 

𝑪𝒎𝟎
 9 1 10 1 6 1 1 

Stall Açısı 4 4 5 5 0.5 2 2 

Stall 

Davranışı 

5 2 5 3.5 2 3.5 5 

Toplam 83 69 83 71 68 72 73 

Tablo 14- Normalleştirme ölçeği ile puanlanan kanat profilleri 

 

Tablo 14 teki değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı VR12 ve NACA0012 kanat profillerinin 

aldıkları görülmektedir. Bu değerlendirme sonucunda tablolarda değerlendirilmeyen maliyet kaygıları 

ve profil datalarının, yazılan BEMT koduna doğru ve kolay entegrasyonu nedeniyle NACA0012 kanat 

profilinin tercih edilmesine karar verilmiştir. 
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Şekil 15- Kanat Yoğunluğu 

4.4.2 Burulma 

Kanat üzerindeki kaldırmayı yeniden dağıtabileceği 

ve indüklenen gücü azaltmaya yardımcı olabileceği 

için askı durumunda negatif bir bıçak burulması 

faydalıdır. Bu nedenle kanat burulmasının uygun 

şekilde kullanılması rotor verimini önemli ölçüde 

arttırabilmektedir. Çok yüksek bükülme oranlarına 

sahip bıçaklar, havada asılı halde performans 

avantajları sunarken ilerleyen bıçak ucunda azalmış 

hatta negatif kaldırma üretimine maruz kalır ve 

bundan kaçınılması gerekmektedir. Mevcut 

tasarımların çoğunda helikopter kanatları 8 ve 15 

arasında doğrusal negatif bir burulma içerdiği 

görülmektedir [1]. Yazılan BEMT kodu ile farklı 

burulma değerlerinin rotor verimine etkileri 

gözlemlenerek burulma değeri -12 derece olarak 

seçilmiştir.  

 

4.4.3 Pal Ucu Şekli 

Kanat uçları, helikopter rotorunun aerodinamik performansında çok önemli rol oynamaktadır kanat 

uçları en yüksek dinamik basınç ve Mach sayıları ile karşılaşır ve burada oluşan uç girdapları rotor 

performansı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır [1]. İleri uçuş verimliliğini arttırmak ve uç 

girdaplarından dolayı oluşan gürültü emisyonlarının azaltılması amacıyla pal uç bölgesi üzerindeki 

%94 açıklıktan başlayan 2:1 oranında sivrilmeye karar verilmiştir. 

 

4.4.4 Lock Sayısı  

Lock sayısı, rotor kanadının kanat çırpma davranışını karakterize eden önemli bir parametredir. Bıçak 

üzerine etki eden aerodinamik ve atalet kuvvetlerinin oranını temsil eder. Lock sayısının daha düşük 

değerleri, kanadın yüksek (ve çoğu durumda tercih edilen) eylemsizlik özelliği ile ilişkilidir, çünkü 

kanat çırpma atalet momenti denklemin paydasında yer almaktadır [7]. Kanat yoğunluğu şekilde 

verilen tarihsel verilerden [7] elde edilerek kanat kütle dağılımının bulunmasında kullanılmıştır. 

Ardından kanat kütle dağılımı kanat eylemsizlik momentini hesaplamak için kullanılmıştır. 

 

𝑚𝑏: 𝐾𝑎𝑛𝑎𝑡 𝑘ü𝑡𝑙𝑒 𝑑𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑚𝚤                                

δ𝑏 =
𝑑

𝑐
≈ 0.12: 𝐾𝑎𝑛𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑛𝚤𝑡𝑙𝚤ğ𝚤 [7]                                                                                  

𝐴𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑏

δ𝑏
∗ 𝑐2 ≈ 0.7: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑏ö𝑙ü𝑚ü𝑛ü𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 [7]  

𝑎: 𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑚𝑎 𝑒ğ𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑒ğ𝑖𝑚𝑖 

𝐼𝑏: 𝐾𝑎𝑛𝑎𝑡 𝑒𝑦𝑙𝑒𝑚𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖         

𝛾 ∶ 𝐿𝑜𝑐𝑘 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤                                 

 

 

Grafik 2- BEMT FM 

𝑚𝑏 = δ𝑏 ∗ 𝑐2 ∗ 𝐴𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗ 𝜌
𝑏
 𝛾 =  𝜌𝑎𝑐𝑅4/𝐼𝑏  

 

𝐼𝑏 =
1

3
∗ 𝑚𝑏 ∗ 𝑅𝑚𝑟3 
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5.Performans ve Hesaplamalar 

5.1 Tasarım Boyutlandırma Yöntemi, Varsayımlar ve Optimizasyon Süreci 

Ön tasarım bölümünün önemli bir bölümünü teşkil eden performans hesapları için gerek literatür 

taramaları gerekse kaynak taramaları sonucu çeşitli tasarım algoritmaları incelenmiştir. Tasarım 

sürecinin temel performansında sonuçların doğruluğunu arttırmak için optimizasyon döngüsü 

kullanılmasına karar verilmiştir. Tasarım algoritması oluşturulduktan sonra MATLAB paket 

programında pala elemanı momentum teorisi kullanılarak oluşturulan kodlar ile genel performans 

parametreleri hesaplanmıştır. Algoritma veya kodların etrafında döndüğü ana parametre ağırlık 

olmuştur. Çalışan boş ağırlığın tahmini alt sistem ve bileşenlerin Helicopter Performance, Stability 

and Control kitabında belirtilen formüller kullanılarak hesaplanması ile gerçekleştirilmektedir. 

Güncellenen maksimum kalkış kütlesinin hesaplanmasından sonra döngü başında yakınsama kontrolü 

yapılmakta ve maksimum kalkış ağırlığı yakınsayana dek hesaplamalar devam etmektedir. 

Bu algoritma içindeki verilerin büyük bir miktarı teorik formüller ve tarihsel verilerden elde edilen 

parametreler olmakla birlikte tabi ki şartname isterleri de optimizasyona dahil edilmiş böylece yarışma 

isterlerine bağlı kalınarak şartnameye en uygun tasarımın ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Örneğin 

görev profilinin bu algoritmaya dahil edilmesi, yakıt miktarının belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. 

Yazılan döngüsel ağırlık kodu içinde maksimum helikopter performansını sağlayan parametre setini 

seçmek için disk yükü, uç hızı ve sertlik değerlerinin farklı kombinasyonları kullanılmış, optimum 

rotor verimi ve minimum güç gereksinimini karşılayan parametre seti seçilmiştir. Şekil 16 da Şekil 17 

nin alt sistemi olan ana rotor boyutlandırma şematiği verilmiştir. 

 

 

Şekil 16- Döngüsel Ağırlık Kodu 

Tasarım döngüsü başlamadan çeşitli tahminler yapılmıştır. Bunlar boş kütle, yakıt kütlesi, maksimum 

kalkış ağırlığı ve ağırlığa bağlı olarak tarihsel verilerden ve pazardaki uygun motorlardan tahmin 

edilen kurulu güç ve ortalama yakıt tüketimi değeridir. Ana algoritma sonucu ortaya çıkan çok çeşitli 

parametreler yine MATLAB ortamında performans hesaplamaları için yazılan kodlarda girdi olarak 

kullanılmıştır. Bu girdiler kullanılarak ISA ve ISA +20 için yazılan ayrı kodlar vasıtası ile askı uçuşu, 

maksimum menzil, maksimum hız, maksimum tırmanma hızı ve diğer performans çıktıları elde 

edilmiştir. Helikopter boyutlandırılmasında kullanılan ana optimizasyon şematiği Şekil 17 de 

verilmiştir.  
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Şekil 17- Helikopter Boyutlandırılmasında Kullanılan Ana Optimizasyon Şeması 
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5.2 Motor Seçimi 

Nihai motor seçim işlemi nokta performans ve görev profili gereksinimlerinin net olarak belirleyen 

ana faktör olarak görüldüğünden, tasarım esnasında motor seçim işlemi, üzerinde en çok literatür ve 

rakip kıyaslaması yapılan alt sistem olmuştur. Motor seçim işlemi optimizasyon öncesi ve sonrası 

olarak ikiye ayrılabilir. Optimizasyon öncesi tasarlanacak helikopter konfigürasyonuna benzer 

helikopterler incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda seçilen motor Turbomeca Arrius 2R olmuştur. 

Seçilen motorun kurulu gücü 504 HP ve seyir hızında 459 HP maksimum sürekli motor şaft gücüne 

sahiptir [11]. Optimizasyon sonrasında ve alt sistem güç kayıplarının da hesaba katılmasıyla sürekli 

güç ihtiyacının 457.5 HP olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla ilk aşamada seçilen motorun yeterli 

olduğu bulunmuştur. Tablo 15 de seçilen motorun karakteristik özellikleri belirtilmiştir. 

 

5.3 Güç Gereksinimleri ve Kayıp Öngörüleri  

Motor şaftından alınan gücün çeşitli güç kayıpları nedeniyle, uçuş için %100 verimle kullanılması 

imkansızdır. Bu kayıpların çoğu aşağıda sıralanan helikopter alt sistem kayıpları ve motor kurulumu 

aksesuar kayıplarından ortaya çıkmaktadır. Aşağıda hesaplanan tüm kayıplar Tablo 16’ da 

listelenmiştir.  

Hava alığı basınç kaybından dolayı oluşan güç kayıpları: Burada kaybedilen güç seçilen hava alığı 

konfigürasyonuna göre değişmekle beraber, alt sitemler bölümünde de belirtilen hava alığı 

konfigürasyonu partikül ayırıcı sistem içermediğinden oluşan güç kaybı maksimum %2 olarak 

belirtilmiştir [3]. 

Sürtünmeye bağlı olarak oluşan egzoz arkası basınçtan kaynaklı güç kaybı: Burada kaybedilen 

güç miktarı toplam gücün %0.5-2 si olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda, egzoz tasarımı ile güç 

kayıpları minimuma indirilebilmektedir. Bu kısımda hesap edilecek olan güç kaybının %1.5 ’si 

olarak belirlenmiştir [3]. 

“Bleed Air” kaynaklı güç kaybı: Bu kısımdaki güç kaybının tipik değeri toplam gücün %1 ile 

%20’si arasındadır. Hafif sınıf helikopter konsept dolayısı ile güç kaybı toplam gücün %1’i olarak 

alınmıştır [3]. 

Motor kurulumu esnasında kullanılan aksesuar parçalardan kaynaklı oluşan güç kaybı: Prouty’ye 

göre motora bağlı çalışan aksesuar sistemlerden kaynaklı oluşan güç kaybı 100 HP a kadar 

çıkabilmektedir. Motor boyutları ve helikopter konfigürasyonu göz önüne alındığında aksesuar 

sistemlerden kaynaklı güç kaybı toplam gücün %2 ’si olarak hesaplanmıştır. 

Transmisyon sisteminden kaynaklı güç kayıpları: Dişliler arası güç aktarım sırasındaki verim 

kaybı iletilen motor şaft gücünün azalmasına neden olmaktadır, motor gücü ana ve kuyruk rotor 

güçlerinin toplamı olarak varsayıldığında Prouty tarafından örnek helikopter üzerinde yapılan 

çalışmalar kendi tasarımıza uyarlandığında bu bölümde 25 BG’lik bir güç kaybı varsayımı 

yapılmıştır. 

  

Motor Turbomeca Arrius 2R 

SFC 0.58 

Maksimum Sürekli Güç(SSL) 459 SHP 

Maksimum Kalkış Gücü(SSL) 504 SHP 

Ağırlık(kg) 120 

Şaft Çıkışı Dönüş Hızı(RPM) 5610 

          Tablo 15-Motor Karakteristik Özellikleri 
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Tahrik Sistemi Kayıpları 25SHP 

Bleed Air 4.6SHP 

Egzoz Kaybı 7SHP 

Hava Alığı 9.2SHP 

Motor Yerleşimi 9.2SHP 
                                                            Tablo 16- Alt Sistem Güç Kayıpları 

                                                                                                                                                        

5.4 Performans Analiz Yöntemleri ve Sonuçlar 

Şekil 17 de tasarım algoritmasının hesaplamaları tamamlamasıyla birlikte helikopter karakteristik 

özellikleri net olarak ortaya çıkmaktadır. Optimizasyon işlemi sırasında güç gereksinimi ve görev 

profili performansı özellikleri bulunsa da genel helikopter performansı belirlenememektedir. Bu 

nedenle optimizasyon algoritması sonucu ortaya çıkan sabit parametreler, farklı performans 

hesaplarında girdi olarak kullanılmıştır. Mevcut motor gücü ve özgül yakıt tüketimi (SFC) değerleri 

standart olmayan irtifa koşullarında, bölüm içinde verilen bağıntılarla değişken olarak hesaplanmıştır. 

MATLAB ortamında ISA ve ISA+20 için ayrı yazılan kodların yardımı ile performans grafikleri 

oluşturulmuş gerek direk kodlar vasıtasıyla alınan performans çıktıları gerekse grafik incelemeleri ve 

hesaplamalar sonucunda performans değerleri elde edilmiştir.  

5.4.1 Görev Profili Analiz Yöntemleri ve Sonuçlar 

Şartnamede belirtilen görev profili gereksinimleri, ana optimizasyon algoritması içine dahil edilmiş, 

böylece sürekli uçuş ağırlığının azalması ve farklı uçuş koşulları ile değişen operasyonel işletme 

koşulları maksimum seviyede modellenerek güç tüketimi ve dolayısı ile yakıt tüketimi belirlenmiştir. 

Böylece görev boyunca performans değerleri okunabilmiş ve her bir görev için yakıt tüketim değerleri 

hesaplanarak, toplam kalkış ağırlığının bir bileşeni olarak kullanılmıştır. Tablo 17 de görev profili 

karşılanma durumu verilmiştir. 

 

 

                                               Tablo 17- Görev Profili Karşılanma Durumu 
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Denklem 3- İrtifaya Bağlı Mevcut Güç Bağıntısı [6] 

Tablo 17 de verilen grafikte de görüldüğü gibi toplam görev 1 saat 45 dakikada tamamlanmaktadır. 

Görev profilinde ağırlığın değişimiyle değişen indüklenmiş güç değerlerinin etkileri belirtilmiştir fakat 

değişen yakıt miktarı emniyet amaçlı sabit tutulmuştur. 

5.4.2 Genel Performans Analiz Yöntemleri ve Sonuçlar 

Askı Uçuşu Performansının Belirlenmesi: Helikopterler irtifa kazandıkça atmosferik koşulların 

değişimiyle birlikte helikopter güç gereksiniminde artış ve motor güç çıkış değerlerinde ciddi bir 

azalma meydana gelmektedir. Dolayısıyla askı uçuşu performansı veya maksimum askı uçuşu irtifası 

bu orantıların analitik yöntemler kullanılarak net bir şekilde hesaplanmasıyla elde edilmektedir. 

Standart olmayan koşullarda mevcut motor gücünün tahmini aşağıda verilen 2 numaralı eşitlik ile 

hesaplanmıştır [6]. Bu analiz için MATLAB paket programında ISA ve ISA +20 için hesaplamalar 

gerçekleştirilerek Grafik 3 ve 4 elde edilmiş ve değerler okunmuştur. 

 

 

          

 

 

   

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tırmanma Performansının Belirlenmesi: Şartname incelendiğinde kalkış yani askı uçuşu 

bölümünden sonra 1000 ft’lik bir tırmanma ile 4000 ft’e tırmanılacağı görülmektedir. Görev profili 

gereksinimleri içinde herhangi bir sınırlama olmadığı için tırmanma uçuşunun maksimum tırmanma 

hızında gerçekleştirilmesine karar verilmiş dolayısıyla ileri uçuş hızı minimum güç tüketim hızına yani 

VBE hızına çekilmiştir. Tırmanma hızı aşağıdaki eşitlikler yardımı ile hesaplanmıştır; 

 

 

 

𝛿: 𝐵𝑎𝑠𝚤𝑛ç 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 , 𝜃: 𝑆𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤          

𝑠ℎ𝑝 = 𝑠ℎ𝑝[𝛿 √𝜃⁄ ] 

 

 

𝑉𝑐 =
𝑃𝑎 − ( 𝑃𝑖 + 𝑃0 + 𝑃𝑝 + 𝑃𝑡𝑟)

𝑇
=

∆𝑃

𝑊
 

Denklem 4 Tırmanma Hızı Hesabı [Leishman 2006] 

Grafik 3- Askı Uçuşu Performansı ISA Grafik 4- Askı Uçuşu Performansı ISA+20 
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İleri Uçuş Performansının Belirlenmesi: İleri uçuş görev profilinin önemli bir bölümünü 

kapsamaktadır. Aynı zamanda ileri uçuş güç gereksinimi, askı uçuşu güç gereksinimi ile kıyaslanarak 

motor seçiminde de kullanılmıştır. İleri uçuşta hıza bağlı güç değerlerinin elde edilmesi ile oluşturulan 

grafikler görev ve rapor gereksinimlerinin bulunması için kullanılmıştır. İleri uçuşta toplam güç 

gereksinimini profil gücü, indüklenmiş güç, parazit güç ve kuyruk rotoru için gerekli güçlerin 

toplamından oluşmaktadır. 

İleri uçuşta indüklenmiş güç hesaplaması için yine Leishman’dan alınan eşitlik kullanılmıştır. 

İndüklenen hız ileri uçuş koşullarına göre düzenlenmiş, hesaplamalar esnasında pal boyunca uniform 

akış kabulü yapıldığından dolayı indüklenmiş güç düzeltme faktörü kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

Kanat profil gücü ise denklem 5 ile hesaplanmıştır. Denklemde bulunan K değeri için Leishman’nın 

kitabında Bennet (1940) tarafından ilerleme oranından bağımsız olarak kabül edilen 4.65 değeri tercih 

edilmiştir. 

                        

 

 

İleri uçuşta belli bir hızdan sonra sabit güç gereksinimlerinden farklı olarak ilerleyen kanat uç hızı 

Mach sayısı, kanat profilinin sürükleme sapması Mach (Mdd) sayısına yaklaşması veya aşması ile 

sıkıştırılabilirlik etkilerinden dolayı ek profil gücü ihtiyacı doğmaktadır. Performans hesaplarında bu 

etki Leishman(2006)’da verilen eşitlikler ile göz önünde bulundurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

İleri uçuş esnasında hız arttıkça en önemli güç gereksinimini parazit güç oluşturmaktadır. Parazit güç 

hesaplamaları için kullanılabilecek 2 yöntem mevcuttur. İlk yöntem istatiksel veriler ve tasarlanan 

model verileri kullanılarak denklem 6 da yerine yazılmasıyla hesaplanabilir. Bu yöntemin avantajı 

optimizasyon algoritması içinde kullanımının daha esnek ve hızlı olmasıdır. İkinci yöntemde ise 

tasarlanan modelin herhangi bir HAD programında farklı hız ve ortam şartlarında analiz edilmesiyle 

gerçekleştirilir. Bu yöntemin avantajı ise helikopter tasarımının aerodinamik performans açısından ne 

kadar etkili olduğunun daha net görülebilmesidir.  

∆𝐶𝑃0

𝜎
=  {

0.007(∆𝑀𝑑𝑑)2 +  0.052(∆𝑀𝑑𝑑)2        𝑓𝑜𝑟  𝑀1,90  ≥   𝑀𝑑𝑑  

0                                                                    𝑓𝑜𝑟  𝑀1,90  <   𝑀𝑑𝑑
 

 

𝑃𝑖 = 𝜅𝑇𝑣𝑖 

𝑃𝑜 = ((
1

8
𝜎𝐶𝑑(1 + 𝐾𝜇2)) 𝑑𝐴𝑉𝑚𝑡𝑖𝑝

3) 

 

𝑣𝑖 = √(−0.5𝑉2 + 0.5 (√(𝑉4 + 4 (𝑇
(2𝜌𝐴)⁄ )

2
))) 

Denklem 6- İndüklenen Hız Değeri Denklem 5- İndüklenmiş Güç Gereksinimi 

Denklem 7- Kanat Profil Gücü 

Denklem 8- Sıkıştırılabilirlik Etkilerinin Dahil Edilmesi 



 

34 

 

Tasarım sırasında döngüsel kodlar içinde parazitik güç hesaplamaları için Denklem 10 kullanılmış 

böylece program içinde esneklik sağlanmıştır. Ayrıca çıkan güç gereksinimi sonuçları ANSYS 

FLUENT programında gerçekleştirilen HAD analiz sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan 

karşılaştırmalar sonucunda yüksek benzerlik elde edilmiş dolayısı ile istatiksel verilerin doğru 

seçildiği varsayılmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda benzerlik elde edilse de Denklem 10 ile hesaplanan 

güç gereksinimlerinin bir miktar daha fazla çıktığı görülmüş, böylece emniyet payıda göz önünde 

bulundurularak performans hesaplarının Denklem 10 kullanılarak gerçekleştirilmesine karar 

verilmiştir.  

                                                

                            

                                           

 

 

 

 

 

Şekil 18 e göre tasarlanan helikopterin brüt ağırlığına karşılık gelen  eşdeğer düz plaka alanı değeri 8 

olarak alınmıştır. 

Yukarıdaki verilen güç gereksinim denklemleri ile ileri uçuş güç gereksinimleri hesaplanarak  hıza 

bağlı güç eğrileri çizdirilmiştir. Ardından bu eğriler kullanılarak aşağıdaki performans değerleri elde 

edilmiştir. 

• En İyi Havada Kalış Hızı 

• En İyi Menzil Hızı  

• Azami Tırmanma Hızı   

 

𝑃𝑝 = (
1

2
𝜌𝑉∞

2𝑆𝑟𝑒𝑓𝐶𝐷𝑓
) 𝑉∞ 

 

𝑓 = 𝑆𝑟𝑒𝑓𝐶𝐷𝑓
 

 

Denklem 9- Parazit Güç Gereksinimi 

Denklem 10- Eşdeğer Düz Plaka 

Alanı 

Tablo 18- İleri Uçuş Sürükleme Güçleri 

Şekil 18- Eşdeğer Düz Plaka Alanı (Leishman 2006) 
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En İyi Menzil Hızı ve En İyi Havada Kalış Hızı : En iyi menzil hızı  ve en iyi havada kalış hızlarının 

bulunması için ileri uçuş performansı analizinde elde edilen güç grafikleri kullanılmıştır. En iyi havada 

kalış hızı orijinden güç eğrisine çizilen teğet sonucu bulunur. En iyi menzil hızı ise toplam güç 

eğrisinin en alt noktasına yatay eksende çizilen teğet sonucu bulunmuştur. 

 

Servis Tavanı Performansı Hesaplanması: Helikopterlerin uçabileceği maksimum irtifa veya tavan, 

rotorda mevcut olan güç ve belirli bir ağırlıkta uçuş için gereken güç tarafından belirlenir [1]. Servis 

tavanı performansı askı uçuşu performansından farklı olarak hesaplanmaktadır. Bu değer, mevcut güç 

değerinin ileri hızdaki minimum güç değerinin belirli bir tırmanış hızı (1ft/s-1.6ft/s) ile toplamına 

eşitlendiği irtifa değeri olarak alınmaktadır. 

Dayanıklılık ve Maksimum Menzil Performansı: Maksimum dayanıklılık ve performans hesabı için 

grafik ve 4 den alınan VBR ve VBE parametreleri ile bu noktalara dikey eksende karşılık gelen gerekli 

güç değerleri kullanılmıştır. Aynı zamanda yakıt miktarı kapasitesi ve özgül yakıt tüketimi değeri de 

bu performans değerlerini direkt olarak etkilemektedir. 

Grafik 5- İleri Uçuş Güç Gereksinimi ISA +20 Grafik 6- İleri Uçuş Güç Gereksinimi ISA 

Grafik 8- En İyi Menzil Hızı ve En İyi Havada Kalış Hızı 

ISA 
Grafik 7- En İyi Menzil Hızı ve En İyi Havada Kalış Hızı 

ISA + 20 
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VBR: En iyi menzil hızı,  

Wyakıt: Yakıt ağırlığı,  

SFC: Özgül yakıt tüketimi, 

HPazami menzil: Maksimum menzil için ileri uçuş hızına karşılık gelen güç değeri, 

HPminimum: Maksimum dayanıklılık veya maksimum tırmanma hızı için gerekli güç değeri 

 

 

 

 

 

Yakıt Tüketiminin Bulunması: Yakıt ağırlığının hesaplanabilmesi için, tüm öz görev profili boyunca 

yakıt sarfiyatının tespit edilmesi gereklidir. Yakıt sarfiyatı motora ve o motordan ilgili uçuş şartında 

çekilecek güce bağlıdır. Dolayısıyla yakıt ağırlığı için motor bilgisine ve öz görev profilinin her 

aşamasındaki güç gereksiniminin ne olduğunu bilmeye ihtiyaç vardır [7]. Öz görev profilinin her bir 

aşamasında tüketilen yakıt miktarı, performans hesaplamaları sırasında, öz görev profilindeki güç 

gereksinimleri hesaplanıp ardından ilgili atmosfer koşulları ile görev esnasında ihtiyaç duyulan güç 

gereksinimleri ile özgül yakıt tüketimi ve görev süresinin çarpılmasıyla elde edilir. 

Seçilen motorun özgül yakıt tüketimi üretici firma tarafından veri sayfasında yayınlanmasa da üretici 

firma tarafından aynı ailedeki güç kapasitesi olarak çok benzer olan Turbomeca Arrius 2F [9]’nin 

özgül yakıt tüketim değerleri yayınlanmıştır. Bu değerler incelendiğinde maksimum kalkış güçlerinin 

birbirine çok yakın olmasından dolayı seçilen motorun kalkış gücü özgül yakıt tüketimi değeri aynı 

aileden olan motora eş alınmıştır. Bu varsayım yine [8] de sunulan Denklem 12 kullanılarak da 

doğrulanmıştır. Denklem 13 ile ise her görev bölümü için özgül yakıt tüketimi miktarı ayrı ayrı 

hesaplanabilmiştir. 

SFCx: Px gücünde özgül yakıt tüketimi(μg/J), 

PTO: Kalkış gücü(kW), 

 σ: Yoğunluk oranı, 

 Px: Görev gücü, 

 

 

 

 

𝑆𝐹𝐶𝑇𝑂 = 300 ∗ 𝑃𝑇𝑂
−0.2(𝜇𝑔 𝐽⁄ )           𝑆𝐹𝐶𝑥 = 𝑆𝐹𝐶𝑇𝑂 ∗ (2 (

𝑃𝑋

𝑃𝑇𝑂
)

2

 − 4 (
𝑃𝑋

𝑃𝑇𝑂
) + 3) ∗ √𝜎 

Denklem 11- Kalkış Gücünde Özgül Yakıt Tüketimi Denklem 12- Görev Profili Özgül Yakıt Tüketimi Hesabı 

𝐴𝑧𝑎𝑚𝑖 𝑀𝑒𝑛𝑧𝑖𝑙 = 𝑉𝐵𝑅 ∗ 𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑆𝐹𝐶 ∗ 𝐻𝑃𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑧𝑖𝑙⁄  

 

𝐴𝑧𝑎𝑚𝑖 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎 𝐾𝑎𝑙𝚤ş 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 = 𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝐻𝑃𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚⁄ ∗ 𝑆𝐹𝐶 
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5.5 Otorotasyon Performansı  

Otorotasyon, rotorun dönüşünün şafta uygulanan motor torku yerine hava akışı tarafından 

sürdürüldüğünü gösteren bir uçuş koşuludur. Helikopter pilotları, en yakın uygun iniş alanına ulaşmak 

için kısmi veya toplam güç kesintisinin ardından helikopterin otorotasyon kabiliyetinden yararlanırlar. 

Bu durumda, rotorda depolanan enerji kullanılarak alçalma uçuşuyla güvenli bir şekilde iniş 

gerçekleştirilir. Nokta performans hedefinde yüksek otorotatif performans istenmektedir. Aynı 

zamanda helikopterin tek motora sahip olması nedeniyle ek güvenlik için otorotatif performans büyük 

önem taşımaktadır. Bu performans değeri otorotatif indeks değeri ile ölçülmektedir.  

Rotor sisteminin fiziksel özelliklerine dayanan otorotatif indeks, bir helikopterin otorotasyon iniş 

performansını tahmin etmek için kullanılır. İndeks, rotor kinetik enerjisi ile doğru orantılı, brüt ağırlık 

ve disk yüklemesinin çarpımı ile ters orantılıdır. Diğer bir deyişle, mevcut enerjinin gerekli enerjiye 

oranıdır [1]. Bu nedenle ön boyutlandırmadaki optimizasyon sırasında, değerlendirilen farklı rotor 

konfigürasyonlarını belirleyen parametrelerden, genel ve optimum otorotatif performansı sağlayan 

değerler tercih edilmiştir.  

 

Nb: Pal sayısı,  

ρb: Pal kütle yoğunluğu(slug/ft3), 

th: Pal ortalama kalınlığı(ft),  

c: Pal veteri(ft), 

R: Pal yarıçapı(ft),  

Ω: Rotor dönüş hızı(rad s⁄ ), 

W: Ağırlık(ıbs)  

 

 

 

 

 

Sikorsky helikopterlerine uygulanan çalışma, tek motorlu 

helikopterler için 60 ve çift motorlu helikopterler için 25 

gibi düşük bir endeksin tatmin edici olduğunu 

göstermektedir [1]. Nihai tasarım sonuçlarına göre 

otorotatif indeks değeri 40 olarak hesaplanmıştır. Şekil 20 

de mevcut pazarda incelen helikopterlerin otorotatif indeks 

değerleri verilmiştir. Bu grafiğe göre tasarımın otorotatif 

performansının gayet makul olduğu görülmektedir. 

 

 

𝐴𝐼 =
𝜋

6
𝑁𝑏𝜌𝑏𝑡ℎ

𝑐𝑅5Ω2

𝑊2
 

 

 

 

Denklem 13- Otorotatif İndeks Değeri [8] 

Şekil 19- Kanat Kütle Yoğunluğu İstatiksel Değerleri [10] 

Şekil 20- Standart Deniz Seviyesi Koşullarında 

Bazı Helikopterlerin Endeks Değerleri 

(Fradenburgh and Leishman) 
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Şekil 21- Helikopter Önden Görünüş 

5.6 Kokpit Boyutlandırılması  

İnsan boyutları, kokpit boyutlarının belirlenmesinde en 

önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, kokpit 

boyutlandırması projenin ihtiyacına göre antropometrik 

standartlara uygun olmalıdır. Antropometrik özellikler 

kontrol için kokpit erişiminde önemli bir yere sahiptir. 

Kokpit boyutlandırması [9] da belirtilen istatiksel veriler 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

 

5.6.1 Oturma Boyutlandırması  

Pilotun konforunun sağlanabilmesi için koltuk ölçülerinin doğru belirlenmesi çok önemlidir. Bu 

yüzden tasarımda, farklı insan boyutlarının kullanılmasıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 

belirlenen standart koltuk boyutları kullanılmıştır. Böylece koltuk minderinin veya öndeki diğer sabit 

yapının sırt desteği arasındaki minimum mesafe 66,0 cm (A), bir koltuk ile öndeki diğer sabit yapının 

koltuğu arasındaki minimum mesafe 17,8 cm (B) ve minimum dikey öngörülen mesafe koltuk sıraları 

arasında veya bir koltuk ile koltuğun önündeki herhangi bir sabit yapı arasında 7,6 cm’dir (C) [7]. 

Aşağıdaki Tablo 19, yukarıda önerilen boyutla karşılaştırılan kokpit boyutlarını ve antropometrik 

ölçümleri göstermektedir. 

Boyut Minimum (Şu anda) Minimum (Önerilen Boyutlar) 

A 66 cm 71.1 (95%) or 74.7 (99%) 
 

B 17.8 cm Minder Seviyesi 21 

Kolçak seviyesi 23.0–23.5 

C 7.6 cm 30.5 (95%) 
 

Ayaklık Boyutu - 35.5 
 

Kolçak  Boyutu - 49.7 (95%) or 58.3 (99%) 
 

                                                          Tablo 19- Önerilen Koltuk Boyutları [8] 

Tablo 2, standart sapma SD, ortalama (μ), alt nokta limiti LCL ve göz mesafesi, göz seviyesi, dirsek 

seviyesi, boy ve kol açıklığı ölçümlerinin üst nokta limiti UCL için antropometrik sonuçlarını gösterir. 

Yaşları 24-44 arasında olan 100 erkek helikopter pilotundan veri örneği elde edilmiştir. Çalışmada, 

antropometrik veriler ile kokpit boyutları arasındaki uyumsuzluklar giderilmiş ve ardından Tablo 20 

belirtilmiştir.[8] 

 

Boyut  Ortalama Standart Sapma LCL UCL 

Boy 174.65 4.27 163.63 185.67 

Kol Açıklığı 70.75 1.74 66.25 75.25 

Dirsek Seviyesi 41.65 3.67 32.17 51.13 

Göz Hizası 96.65 2.68 89.73 103.57 

                                      Tablo 20- Antropometrik Dataya Göre Belirlenen Ölçüler [8] 
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Kokpit tasarımının görsel yeterliliği antropometrik ölçümlere göre yapılmalıdır. Başın ve boynun 

duruşunu belirlediği için görsel göstergelerin yeri ve görevi çok önemlidir. Pilotun gözünden 

ekranların uygun konumu, tatmin edici duruş ve görsel rahatlık için de önemli bir faktördür. 

Görsel alanın orta kısmı, metin okuma ve yüz tanıma gibi görevlere duyarlıdır. [10] Bu nedenle görme 

yönü, göz kürelerinin hareketi ile boyun ve baş hareketlerinin kombinasyonu kullanılarak 

değiştirilebilir. Gözler baş hareketi olmaksızın 48° kaldırılabilir ve 66° alçaltılabilir. [8] Pratikte bu 

aralığın bir kısmı kullanılmaktadır. [7]’ de yapılan çalışmada, görüş için tercih edilen bölgenin yatay 

görüş hattından 30°'lik bir açıya kadar uzandığını ve optimal görüş hattının bu bölgenin ortasında bir 

yerde olduğunu bulmuştur. Bir dereceye kadar boyun dönüşü kabul edilebilir olduğu için, bu 15° daha 

uzatılabilir. 

Göze yoğun olarak yapılan görsel çalışma nedeniyle göz yorgunluğunu önlemek için görüş mesafesi 

35 cm olarak kabul edilir, ancak 50 cm ile 70 cm arasında olması istenir. Aşağıdaki şekil-24, 

yukarıdaki ölçümleri bir araya getirmekte ve önerilen sistem taslağının genel görünümünü 

vermektedir. 

 

 

Şekil 22- Önerilen Görsel Kokpit Boyutlandırması 
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5.7 Gürültü Seviyesi Performansı  

Bir helikopterin havada kalabilmesi için rotorun devamlı dönmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda 

da helikopterlerde titreşim ve seslerin kaçınılamaz olduğu bir gerçektir. Helikopterden üretilen gürültü 

seviyesinin büyük bir bölümü pallerin dönüşüyle oluşan aerodinamik etkileşimler sonucunda 

oluşmaktadır. Bu yüzden gürültü emisyonu sertifikasyon süreçlerinde ana rotor ve kuyruk rotoru 

tasarımı daha fazla öneme sahiptir. 

 

Ana rotorda oluşan gürültünün en önemli nedeni kanat girdabı etkileşimleridir (BVI). Bu etkileşimleri 

azaltmak için aşağıda belirtilen bazı temel ve daha karmaşık yöntemler mevcuttur; 

• Pala sayısını azaltmak 

• Pala uç geometrisinde oynama yapmak (ok açısı vermek, aşağı doğru bükmek gibi). 

 

Performans hesapları sırasında pala sayısı seçiminde gürültü emisyon seviyeleri de göz önüne alınarak 

pala sayısı 2 olarak seçilmiştir. Uç hızı gürültü seviyeleri düşünülerek daha düşük tercih edilmiştir. 

Böylece pal ucunda gürültü amaçlı herhangi bir optimizasyona gerek duyulmamıştır. Konfigürasyon 

benzeri rakip helikopterlerin pal teknolojileri ve rotor özellikleri incelendiğinde gürültü seviyelerinin 

CS36 standartlarında kaldığı ve tasarlanan helikopterin bu değer aralıklarında kalacağı 

öngörülmektedir. Aynı zamanda, tasarlanan helikopterin rotor özelliklerinin grafik-9 de ki verilerle 

karşılaştırılması sonucunda elde edilen ses seviyesinin, ağırlığa göre ses seviyelerini belirten CS-36 

EASA tablosu kullanılarak standartlar içinde kaldığı doğrulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 9-Farklı Rotorların Uç Hızına Bağlı Gürültü Emisyon Seviyeleri 

 

Grafik 100-Azami Kalkış Ağırlıklarına Bağlı Gürültü Emisyon 

Standardı 
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5.8 Kuyruk Tasarımı  

Bir helikopterdeki kuyruk, dikey ve yatay dengeleyiciden ve ilgili gövde yapısından oluşur [1]. Bir 

dengeleyici, aerodinamik bir kaldırma kuvveti (pozitif veya negatif) üreten sadece sabit bir yüzeydir. 

Bu dengeleyicilerin birincil amacı belirli bir eksen etrafındaki dengeyi arttırmaktır. 

5.8.1 Yatay Dengeleyici Tasarımı  

Prouty ve Amer (1982) helikopterlerde temel olarak aşağıda verilen üç tip yatay dengeleyici 

tasarımının kullanıldığını açıklar; 

• Kuyruk kirişinin önüne monte edilmiş bir dengeleyici 

• Arkaya doğru monte edilmiş alçakta duran bir dengeleyici 

• T kuyruk tasarımı kullanılması  

Tasarımda yatay dengeleyicinin konumu kuyruk kirişinin ön kısmı olarak tercih edilmiştir. Bu 

tasarımın düşük moment kolu uzaklığına sahip olması ve dolayısı ile daha etkili bir dengeleme 

yapabilmesi için daha büyük kanat açıklık oranlarına sahip olması demektir. Bu dezavantaja rağmen 

yüksek hızlı uçuş durumuna ulaşılana kadar daha kararlı bir sistem sağlamakta olduğu görülmüştür. 

5.8.2 Dikey Dengeleyici Tasarımı  

Bir helikopterde yatay dengeleyici gibi dikey bir dengeleyicide gerekli değildir. Kuyruk rotoru tek 

başına yeterli yön kararlığını üretebilse de çoğu modern helikopterin dikey bir dengeleyicisi vardır. 

Aşağıda verilen sebeplerden dolayı dikey dengeleyici kullanılmasına karar verilmiştir.  

• Kuyruk kirişinde ki salınımları azaltmak ve dolayısı ile parça ömürleri uzatmak 

• Kuyruk rotoru tarafından üretilen yönsel dengeyi desteklemek. 

• İleri uçuşta kuyruk rotorunu boşaltmak. 
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5.9 Maliyet Analizi 

Maliyet analizinde istatistiksel verilerden yararlanılarak çıkartılmış olan bazı ampirik bağıntılar 

kullanılmıştır. Ampirik bağıntılar [14]’den yararlanılarak elde edilmiştir. Ancak bu bağıntıların 

doğruluk değerleri ülke ve yıllara göre değişiklik gösterdiği için yeterince yakın sonuçlar elde 

edilememektedir. Gerek şirketlerin satın alma maliyet bilgilerini gizli tutması gerekse malzeme, işçilik 

gibi maliyetlerin ülke şartlarına göre farklı olması buna neden gösterilebilir. Bu nedenle temel satış 

fiyatı ile maliyet kestirimi yapılması daha yakın bir sonuç vermesi düşünüldüğünden bu yöntem tercih 

edilmiştir. Helikopter temel fiyatını belirleyen en önemli parametre boş ağırlıktır. Grafik 11’de boş 

ağırlığın gerçek temel fiyata göre değişimi farklı konfigürasyonlar için verilmiştir. Boş ağırlıktan 

başka, motor ve rotorların tipi ve sayısı gibi temel fiyatı etkileyen başka parametreler de vardır [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Lineer regresyon yöntemi ile [14]’de 100 den fazla helikopter verilerinden yararlanılarak yapılmış 

analiz sonucunda temel satış fiyatı şu şekilde formülize edilmiştir: 

 

 

Burada H beş faktörün çarpımıdır; 

 

H = Motor Tipi x Ülke x İniş Takımı x Motor Sayısı x Rotor  

 

Bu beş faktörün etki katsayıları Tablo 21’ de farklı konfigürasyonlar için derecelendirilmiştir. 
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Grafik 111- Boş Ağırlık- Temel Fiyat 
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olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Tipi Ülke İniş Takımı Motor Sayısı 
Ana 

Rotorlar 

Piston 1 ABD 1 Sabit 1 Tek 1 Tek 1 

Piston (Dişli 
süper şarjlı) 

1.398 Rusya 0.362 Açılır/Kapanır 1.115 Çoklu 1.344 Çift 1.031 

Piston (Türbine 
dönüştürülmüş) 

1.202 Fransa/Almanya 0.891       

Gaz Türbini 1.794 İtalya 1.056       

Tablo 21- Faktörlerin Etki Katsayısı 

Girdiler 

H 1.894464 DL 4 

Wu(N) 6450 FM 0.7541 

Wg(N) 16582 ρ 0.85 

Nb 2     

Tablo 22- Maliyete Etki Eden Performans Girdileri 

 Temel Satış Fiyatı  = 499241.3 USD 

 

 

 Temel Satış Fiyatı  = 499241.3 USD 
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6. Ekler 

EK-1  

 

Sefa Arslan: 

Kocaeli Üniversitesi Makina Mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim. Hava araçlarına ilgim neticesinde 

çeşitli projelerde görev aldım. Son olarak Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 

insansız sistemler üreten Koustech Takımı'nda başta mekanik tasarım olmak üzere yapısal analiz ve 

imalat alanlarında çalıştım. Takımda mekanik tasarım ve yapısal grup analizi, performans 

hesaplamaları ve tahrik sistemi bölümleri üzerinde çalışacağım, aynı zamanda takım lideri olarak 

görev alacağım. 

Arslan Alptekin: 

Kocaeli Üniversitesi Makina Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Yapısal analiz konularında 

tecrübelerim bulunmaktadır. CFD, yapısal analizler ve ana rotor sisteminin tasarımı üzerinde 

çalışacağım. 

Murat Cebeci: 

Kocaeli Üniversitesi Makina Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Takımda performans hesapları, ana 

rotor sistemi ve yapısal grup üzerinde çalışacağım. 

İnayet Zehirlioğlu: 

Kocaeli Üniversitesi Makina Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Takımda tahrik sistemi, malzeme 

bilgisi ve fizibilite, yapısal grup analizleri üzerinde görev alacağım. 

Hüseyin Güven: 

Kocaeli Üniversitesi Makina Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Takımda tahrik sistemi ve ana rotor 

mimarisi üzerinde görev alacağım. 
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EK-2  

  

Azami Kalkış Ağırlığı [kg] 1690 

Boş Ağırlık [kg] 1023 

Yakıt Kapasitesi [kg] 167.82 

Faydalı Yük Kapasitesi [kg] 500 

Helikopter Genel Boyutları [m] 

Uzunluk 9.45 

Genişlik 1.5 

Yükseklik (Rotor göbeğinden yere) 2.7 

Ana Rotor Özellikleri 

Disk Yüklemesi (kg/m^2) 19.52 

Pal Yüklemesi 0.1108 

Pal Ucu Hızı (m/s) 188.976 

Lock Sayısı 4.764 

Kökten Uca Pal Burulması -12 deg 

Kanat Profili NACA0012 

Sivrilme Oranı (0.97R) 2:1 

Veter (m) 0.313 

Pal Yarıçapı(m) 5.25 

Kuyruk Rotor Özellikleri 

Disk Yüklemesi (kg/m^2) 46.53 

Pal Yüklemesi 0.228 

Pal Ucu Hızı (m/s) 123.927 

Kanat Profili NACA0012 

Veter (m) 0.1275 

Pal Yarıçapı(m) 0.765 

Motor Özellikleri 

Model Turbomeca Arrius 2R 

Güç (Maks Kalkış Gücü) 504 SHP 

Ağırlık (kg) 119 

Özgül Yakıt Tüketimi 0.58 

Tablo 23- Tasarımın Genel Özellikleri 
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EK-3 

 

Helikopter Performans Özeti ISA ISA+20°C 

Azami Hız VH [KIAS] 146 149 

En iyi menzil hızı VBR [KIAS] 87 90 

En iyi havada kalış hızı VBE [KIAS] 58 61 

Azami Tırmanma Hızı @ VBE [ft/min] 39.28 39.30 

Askı Tavanı (HOGE) [ft] 9426 6946 

Askı Tavanı (HIGE) [ft] 15630 13240 

Servis Tavanı [ft] 24098 21778 

Azami Menzil [km] 620 595 

Azami Havada Kalış Süresi [h] 4:35:59 4:36:12 

Tablo 244- Helikopter Performans Özeti (Deniz Seviyesi, Azami Kalkış Ağırlığı) 

 

EK-4 

Analiz ve Hesaplamaların Sonuçları 

 

 

Şekil 23- Aerodinamik Tasarım ve CFD Analizi 
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Şekil 24- Basınç Kontur Dağılımı 

 

EK-5   

Görseller 

 

Şekil 25- Birincil Yapısal Elemanlar 
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Şekil 26- Helikopter Boyutları 
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EK-6 

KODLAR 

Genel Kod 

Bu bölümde genel performans ve rotor parametreleri döngüsel ağırlık yöntemiyle görev profili dahil 

edilerek hesaplanmıştır 

clc; 

clear; 

d=0.0023781786; %slug/ft 

g=32.2;         %ft/s^2 

Mah=0.60;             %maksımum tıp mach sayısı(SSL) 

Mfuel=925;            %tarıhsel verılerden tahmin edıldı ıbs 

Mpay=1102;            %isterlerde payloada önceilk verilmemiş ve aksine düşük 

ağırlık istenmiş lbs 

Memp=2600;            %istatiksel verilere göre ilk tahmin ıbs 

MTo=4000;             %istatiksel verilere göre ilk tahmin ıbs 

%Seçilen Motor Gücü Özelikleri 

PTO=377;                    %Motorun kalkış gücü Kw 

Pinstal=504;                %motorun kurulu gücü 

Pcruise=460;                %seyir hızında sürekli maksimum motor şaft gücü 

SFC=0.58;                 %ıb/h*HP  Seçilen motorun özgül yakıt tüketimi 

SFCTO=300*(PTO^-0.2); 

Pavai=405;               %Güç kayıplarının çıkarılmasıyla elde edilen mevcut güç 

%Seçilen Kanat Profili Özellikleri NACA0012 

Cla=5.96;             %kanat profili kaldırma eğrisi eğimi per deg 

Cdomr=0.0096;         %Kanat profil sürükleme katsayısı 

ki=1.10;              %indüklenmiş güç düzeltme faktörü 

for y=1:1:400  %Ana döngü başı iterasyon değeri deneme yanılma yoluyla kontrol 

yapılarak 400 iterasyon yeterli bulunmuştur. 

DL=4; %Disk yükü optimizasyon algoritmasında girdi olarak kullanılmıştır neye göre 

seçildiği raporda belirtilmiştir. 

smr=0.038; %Sertlik değeri disk yükü gibi girdi olarak kullanılmıştır tarihsel 

verilere dayalı olarak sınır değerler göz önüne alınarak seçilmiştir. 

bmr=2; %Kanat pal sayısıda girdi olarak kullanılmıştır. 

a=1131.55; %ses hızı 

Rmr=sqrt(MTo/(DL*pi));%Rotor yarıçapı çıktısı ; 

Vmtip=620;% Girdi olarak kullanılmış ve raporda belirtilmiştir. 

Ohm=Vmtip/Rmr; %Rotasyonel hız çıktısı 

Amr=pi*Rmr^2; %Rotor Alanı Çıktısı 

rootcut=0.15*Rmr; %Kök kesimi 

r0=rootcut/Rmr;   %Birim Kök Kesimi 

elements=50;      %Kanat üzerindeki sonlu eleman sayısı 

increment=(Rmr-rootcut)/(Rmr*(elements-1)); %Sonlu elemanların aralıkları 

F=1;  %Prandtl Tip loss factor 

Ct=0;  %itki katsayısı 

cp0=0; %güç katsayısı 

cpi=0; %İndüklenmiş güç katsayısı 

for r=r0:increment:1 
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teta0=0.1;            %toplu hatve 

tetatw=12*(r-r0);     %Twist oranı 

teta=teta0+tetatw;    %Toplam pal dönmesi deg 

tetarad=teta*0.01745; %Radyan 

Mach=r*((Ohm*Rmr)/a);   %Element bölümü Mach sayısı 

Cla_d=(0.1/sqrt(1-Mach^2))-0.01*Mach;   %kaldırma eğrisi eğimi  derece 

Cla_r=Cla_d/0.01745;     %per radian 

if r<1   %Tip loss factor için koşul ifadesi ve içeri akışın yakınsama komutu ,F 

değeri uçta neredeyse 0 

for i=1:1:9 

lamda=((smr*Cla_r)/(16*F))*(sqrt(1+((32*F)/(smr*Cla_r)*tetarad*r))-1); 

f=(bmr/2)*((1-r)/lamda); 

F=(2/pi)*acos(exp(-f)); 

lamda=((smr*Cla_r)/(16*F))*(sqrt(1+((32*F)/(smr*Cla_r)*tetarad*r))-1); 

lamda; 

end 

elseif r==1 

F=0.00001; 

lamda=((smr*Cla_r)/(16*F))*(sqrt(1+((32*F)/(smr*Cla_r)*tetarad*r))-1); 

lamda; 

end 

UP=lamda*Ohm*r;   %Disk düzlemine dik hız bileşeni 

UT=Ohm*r;         %Rotor düzlemine paralel bileşen 

U=sqrt(UT^2+UP^2);  %Kanat elemanında elde edilen hız 

induced_angle=atan(UP/UT); %giriş açısı 

teta=teta0+tetatw; %toplam dönme 

aef=teta-induced_angle; %efektif hücum açısı 

cl=(((0.1/sqrt(1-Mach^2))-0.01*Mach)*aef); %%Kaldırma katsayısı 

cd=0.0081+(-0.25*aef+0.12*aef^2)*10^-3; %Sürükleme katsayısı 

if r==r0 

dCt=0; 

dCpi=0; 

dCp0=0; 

else 

dCt=(0.16666*smr*cl*(r)^3)-(0.16666*smr*cl*(r-increment)^3);   %İntegre edilmiş 

elementsel itki ve güç katsayıları 

dCpi=(smr*lamda*cl*r^3/6)-(smr*cl*lamda*(r-increment)^3/6); 

dCp0=(0.125*smr*cd*r^4)-(0.125*smr*cd*(r-increment)^4); 

end 

Ct=Ct+dCt; 

cp0=cp0+dCp0; 

cpi=cpi+dCpi; 

end 

FM=cpi/(ki*cpi+cp0); 

BL=Ct/smr; %Pal Yükü Çıktısı 

cmr=(smr*pi*Rmr)/bmr; %veter Çıktısı 

ARmr=Rmr/cmr; %Kanat açıklık oranı çıktısı 

%------------------------------ANA ROTOR GÜÇ HESAPLAMASI----------------- 

%HOGE GÜÇ GEREKSİNİMİ 
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Tmr=MTo; 

Bmr = 1-( sqrt(2*Ct)/bmr);  %Tiplos Faktörü 

Pimrtl= (1/Bmr)*(Tmr^1.5/sqrt(2*d*Amr))/550; %İndüklenmiş Güç Değeri(HP) 

Pomr=(0.125*smr*Cdomr*d*Amr*Vmtip^3)/550;  %Profil Gücü Değeri(HP) 

PTmrhover=(Pimrtl+Pomr);  %Toplam yer etkisi dışında askı uçuşu için gerekli 

güç(HP) 

 

%YER ETKİSİ DAHİL GÜÇ GEREKSİNİMİ 

h=10; %İstatiksel veri askı yüksekliği 

D=2*Rmr; %Rotor Çapı 

PbPoge=(-0.1276*(h/D)^4)+(0.7080*(h/D)^3)-(1.4569*(h/D)^2)+(1.3432*(h/D)+0.5147); 

%indüklemiş güç orantısı 

Pimri=(PbPoge)*Pimrtl;%Yer etkisi altında indüklenen güç değeri 

PThoi=Pimri+Pomr; %yer etkisinde hover için gerekli güç değeri 

 

%---------------KUYRUK ROTORU GÜÇ HESAPLAMASI-------- 

btr=2; %Kuyruk Pal Sayısı 

ARtr=6; %İstatiksel veri 

Rtr=1.3*sqrt(MTo/1000); %Kuyruk Rotor Yarıçapı ampirik bağıntı 

Trohm=4.5*Ohm; %Kuyruk Rotoru rotosyonel hız ampirik bağıntı 

Cdotr=0.0138;%Kuyruk Rotoru Profil Sürükleme Katsayısı 

Ltr=Rmr+Rtr+0.5; %ampirical bağıntı ve benzer helikopter ölçüleriyle kontrol 

ctr=Rtr/ARtr;% Kuyruk Rotoru veteri 

str=(btr*ctr)/(pi*Rtr); %Kuyruk Rotoru Sertlik Değeri 

 

 

Atr=pi*(Rtr^2);%Kuyruk Rotor Alanı 

Ttr=(PTmrhover/(Ohm*Ltr))*550; % Antitorku dengelemek için gerekli olan itki değeri 

hesabı 

Vtip_tr=Trohm*Rtr; %Kuyruk Rotoru Tip Ucu Hızı 

Ct_tr=Ttr/(Atr*d*(Vtip_tr^2)); %Kuyruk Rotoru itki Katsayısı değeri 

Btr=1-(sqrt(2*Ct_tr)/btr); %Kuyruk Rotoru Tip loss faktörü 

 

 

Pitr=((1/Btr)*(Ttr^1.5/sqrt(2*d*Atr)))/550; %Kuyruk Rotoru İndüklenmiş Güç Değeri 

Potr=(0.125*str*Cdotr*d*Atr*Vtip_tr^3)/550; %Kuyruk Rotoru Profil Gücü Değeri 

Pthotr=Pitr+Potr; %Toplam Kuyruk Rotoru Gücü 

 

 

%-----------------İLERİ UÇUŞ ROTOR YİNELEMELİ GÜÇ HESAPLAMASI---------------- 

 

K=4.65;  %Profile power factor     Bennet(1940) 

k=1.15;  %the factor for assumed unıform ınduced velocity 

 

speedvalue=144; 

Vcruise=zeros(1,speedvalue); 

HPreq=zeros(1,speedvalue); 

HPreq_in=zeros(1,speedvalue); 

HPreq_pa=zeros(1,speedvalue); 
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HPreq_po=zeros(1,speedvalue); 

 

for i=1:1:speedvalue 

Vcruise(i)=i; 

Vfwd_kts=i; %knots 

Vfwd=Vfwd_kts*1.6878;  %feet/second 

VBR=Vfwd_kts*1.852;  %km/saat menzil hesaplamasında kulllanılacak 

mumr=Vfwd/Vmtip; %İlerleme oranı 

Pofwd=((0.125*smr*Cdomr*(1+K*mumr^2))*d*Amr*Vmtip^3)/550; %İleri Uçuş Güç 

Hesaplaması 

vi=sqrt((-0.5*Vfwd^2+0.5*sqrt(Vfwd^4+4*((Tmr/(2*d*Amr))^2)))); %İleri hızda 

İndüklenen hız hesaplaması 

Phi=(k*Tmr*vi/550);%İleri hızda indüklenmiş güç hesabı 

EFPA=8; %MTo/EFPL; ıslak yüzey alanı 

Ppfwd=(0.5*d*(Vfwd^3)*EFPA)/550; %İleri Güç Hesaplaması Parazitik Güç Hesabı 

 

%------Sıkıştırılabilirlik ettkilerinin gerekli güce dahil edilmesi ------ 

 

Mcrit=0.75; %VR12 crtical mach number for maksımum angle of attack 

Mtip_mr=(Vmtip+Vfwd)/a;  %Ana Rotor tip ucu mach sayısı 

DMdd=Mtip_mr-Mcrit;      %Drag divergence mach number 

if Mtip_mr>=Mcrit        %Sıkıştırılabilirlik kontrolü 

    Cpo=(0.007*DMdd+0.052*DMdd^2)*smr; 

    Pcomp=(d*Amr*(Vmtip^3)*Cpo)/550; %Sıkıştırılabilirlik gücü 

else 

   Pcomp=0; 

end 

%------İleri hızda ana rotor güç gereksinimi ------ 

 

PTfwd=Ppfwd+Phi+Pofwd+Pcomp; %İleri ana rotor güç gereksinimi 

 

%-----İleri hızda kuyruk rotoru güç gereksinimi----- 

 

mutr=Vfwd/Vtip_tr;  %ilerleme oranı 

Potr_fwd=((0.125*str*Cdotr*(1+K*mutr^2))*d*Atr*Vtip_tr^3)/550;  %Kuyruk rotoru 

profil gücü 

Ttr_fwd=(PTfwd/(Ohm*Ltr))*550;        %Kuyruk rotoru ileri hızda itki gereksinimi 

Ct_tr_fwd=Ttr_fwd/(Atr*d*Vtip_tr^2);  %kuytuk rotoru itki katsayısı 

vi_tr=sqrt(Ttr_fwd/(2*d*pi*Rtr^2));   %kuyruk rotoru indüklenmiş hız 

 

%---ınduced power taıl rotor----- 

Phi_tr=(k*Ttr_fwd*vi_tr/550);         %kuyruk rotoru ileri hızda indüklenmiş güç 

 

%----total taıl power-------- 

PTtail_fwd=Phi_tr+Potr_fwd;      %İleri hızda toplam kkuyruk rotoru güç gereksinimi 

 

%-----total hover power----- 

PTotal_hover=Pthotr+PTmrhover;        %Askı uçuşunda toplam güç gereksinimi 
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%-----total forward power----- 

PTotal_fwd=PTtail_fwd+PTfwd;          %İleri hızda toplam güç gereksinimi 

 

 

 

 

HPreq(i)=PTotal_fwd; 

HPreq_in(i)=Phi+Phi_tr; 

HPreq_pa(i)=Ppfwd; 

HPreq_po(i)=Pofwd+Potr_fwd; 

 

if PTotal_fwd>=Pavai 

break 

else 

continue 

end 

 

 

end 

 

%Döngüsel ağırlık hesabında kullanılacak girdiler 

 

Lfus=30;  %Gövde uzunluğu 

Swef=495; %Gövde yüzey alanı 

%wlegs=1; 

Swetnace=25;%motor kapağı yüzey alanı 

fuelcap=Mfuel; %Yakıt Kapasitesi 

nf=1; %1 tane yakıt tankı kullanıldı 

rpm_en=5610; % Motor rpm 

n_grbox=1;   % Transmisyon sayısı 

Ah=15;       % Yatay dengeleyici  yüzey alanı 

ARh=2.53;    % Yatay dengeleyici  açıklık oranı 

Av=15;       % Dikey dengeleyici yüzey alanı 

ARv=2.6;     % Dikey dengeleyici açıklık oranı 

n=1;         % Motor Sayısı 

 

 

%-----------------Döngüsel ağırlık formülleri ------------ 

 

Mmr_pala=(0.026*(bmr^0.66)*cmr*(Rmr^1.3)*(Vmtip^0.67));%ana rotor palleri 

j=(1/3)*(Mmr_pala/bmr)*(1.1*Rmr)^2;                    %Kanat eylemsizlik momenti 

Mmr_hh=0.0037*(bmr^0.28)*(Rmr^1.5)*(Vmtip^0.43)*(0.67*Mmr_pala+(g*j/Rmr^2))^0.55; 

%ana rotor göbek ve menteşeler 

Mh=0.72*(Ah^1.2)*(ARh^0.32);                           %yatay dengeleyici 

Mv=1.05*(Av^0.94)*(ARv^0.53);                          %dikey dengeleyici 

Mtr=1.4*(Rtr^0.09)*(PTfwd/Ohm)^0.9;                    %Kuyruk rotor ağırlığı 

Mfus=((6.9*(MTo/1000)^0.49)*(Lfus^0.61)*Swef^0.25);    %Gövde ağırlığı 

Mlg=100;                                               %İniş takımı ağırlığı 

Mendry=260;                                %Turbomeca TM 319 Arrius 2R kuru ağırlık 
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Mnace=0.041*(Mendry^1.1)*(n^0.24)+0.33*(Swetnace)^1.3; %Motor kapağı ağırlığı 

Mperwet=45+1.2*Mendry;                                 %Motor ıslak ağırlığı 

Meni=Mperwet;                                          %Motor kurulumu ağırlığı 

Mpps=2*(Meni^0.59)*(n^0.79);                           %İtki sistemi ağırlığı 

Mfs=0.43*((fuelcap)^0.77)*(nf^0.59);                   %Yakıt sistemi ağırlığı 

Mds=(13.6*(PTfwd^0.82)*(rpm_en/1000)^0.037)*((PTtail_fwd/PTfwd)*(Ohm/Trohm))^0.068*

(n_grbox^0.066/Ohm^0.64);   %Tahrik sistemi ağırlığı 

Mcc=11.5*(MTo/1000)^0.40;                           %Kokpit kontrolleri ağırlığı 

Msc=36*bmr*cmr^2.2*(Vmtip/1000)^3.2;                %Sistem kontrolleri ağırlığı 

Mapp=80;                                            %yardımcı güç sistemi ağırlığı 

Mins=3.5*(MTo/1000)^1.3;                            %Ek parça ağırlıkları 

Mhs=37*(bmr^0.63)*(cmr^1.3)*(Vmtip/1000)^2.1;       %hidrolik sistem ağırlıkları 

Mel=(9.6*(PTfwd)^0.65/((MTo/1000)^0.40))-Mhs;       %Elektrik sistemleri ağırlığı 

Mav=125;                                            %Aviyonik sistem ağırlıkları 

Mfe=13*(MTo/1000)^1.3;                              %Döşeme ve ekipman ağırlıkları 

Mac_ai=8*(MTo/1000);                 %Klima ve buzlanma önleyici sistem ağırlıkları 

 

 

%--GÖREV PROFİLİ PERFORMANSI VE YAKIT TÜKETİMİ KESTİRİMİ-- 

 

%GÖREV1-MOTOR ÇALIŞTIRMA VE SİSTEM KONTROLÜ 

Mfuel1=0; 

 

%GÖREV2-KALKIŞ 

h=3000;              %operasyonel irtifa 

rho_o=0.002378;      %operasyonel irtifadaki yoğunluk 

T_sp=(15-2*h/1000);  %operasyonel irtifadaki sıcaklık farkı 

ISA_20=T_sp+20;      %operasyonel irtifadaki sıcaklık değeri 

rho_sp=((288.16/(ISA_20+273.16))*(1-0.001981*h/288.16)^5.256)*rho_o; %operasyonel 

irtifadaki yoğunluk değeri 

MTo=MTo-Mfuel1;      %2.görevde helikopter ağırlığı 

Tmr2=MTo;             %Ağırlık yinelemesi 

 

Ct2=Tmr2/(Amr*d*Vmtip^2);                   %itki katsayısı yinelemesi 

Bmr2 = 1-( sqrt(2*Ct2)/bmr); 

 

Pimrtl2 = (1/Bmr2)*(Tmr2^1.5/sqrt(2*rho_sp*Amr))/550; %İndüklenmiş güç hesabı 

Pomr2=(0.125*smr*Cdomr*rho_sp*Amr*Vmtip^3)/550;     %Profil gücü hesabı 

PTmrhover2=(Pimrtl2+Pomr2);     %2.görev için ana rotorda gerekli olan güç miktarı 

 

 

Ttr2=(PTmrhover2/(Ohm*Ltr))*550;                   %Gerekli kuyruk rotor itkisi 

Pitr2=((1/Btr)*(Ttr2^1.5/sqrt(2*d*Atr)))/550;      %Kuyruk rotoru indüklenmiş güç 

Potr2=(0.125*str*Cdotr*d*Atr*Vtip_tr^3)/550;      %Kuyruk rotoru profil gücü hesabı 

Pthotr2=Pitr2+Potr2;                              %Kuyruk rotoru toplam güç hesabı 

Pgorev2=PTmrhover2+Pthotr2;                %2.görev için toplam gerekli güç miktarı 

Pgorev2kw=0.745699872*Pgorev2; 
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SFC2=(SFCTO*(2*(Pgorev2kw/PTO)^2-4*(Pgorev2kw/PTO)+3)*sqrt(0.887))*(2.20462262*10^-

9)/(2.78*10^-7); 

 

Mfuel2=SFC2*Pgorev2*0.0333;                  %2.görevde tüketilen yakıt miktarı 

 

 

%GÖREV3-TIRMANMA 

h=4000;              %operasyonel irtifa 

rho_o=0.002378;      %operasyonel irtifadaki yoğunluk 

T_sp=(15-2*h/1000);  %operasyonel irtifadaki sıcaklık farkı 

ISA_20=T_sp+20;      %operasyonel irtifadaki sıcaklık değeri 

rho_sp=((288.16/(ISA_20+273.16))*(1-0.001981*h/288.16)^5.256)*rho_o; %operasyonel 

irtifadaki yoğunluk değeri 

MTo=MTo-Mfuel2;                             %3.görevde helikopter ağırlığı 

Tmr3=MTo;                                              %Ağırlık yinelemesi 

[M,I] = min(HPreq);                                   %İleri hızda minimum güç 

Minpower=HPreq(I);        %Tırmanma ve en iyi havada kalış için gerekli güç miktarı 

Vx=I;             %(VBE)I tırmanma ıcın gereklı mınumum guücü sağlayan yatay hızıdr 

Pavai3=405;       %4000 ft te tırmanma ve düz uçuş için motorların sağlayabileceği 

maksimum güç 

Plevel3=Minpower;                                     %seyir uçuşu gücü 

Pclimb3=Pavai3-Plevel3;                               %Tırmanma için mevut güç 

Vclimb3=550*Pclimb3/MTo;                              %Maksimum Tırmanma hızı 

tclimb3=1000/Vclimb3;                                 %Tırmanma süresi 

tclimb3h=tclimb3/3600;                                %Tırmanma süresi(saat) 

Pavai3kw=0.745699872*Pavai3; 

SFC3=(SFCTO*(2*(Pavai3kw/PTO)^2-4*(Pavai3kw/PTO)+3)*sqrt(0.887))*(2.20462262*10^-

9)/(2.78*10^-7); 

Mfuel3=SFC3*Pavai3*tclimb3h;             %Görev 3 te tüketilen yakıt miktarı 

durationtime3=duration(hours(tclimb3h),'format','hh:mm:ss'); 

 

%GÖREV4-İLERİ UÇUŞ 

h=4000;              %operasyonel irtifa 

rho_o=0.002378;      %operasyonel irtifadaki yoğunluk 

T_sp=(15-2*h/1000);  %operasyonel irtifadaki sıcaklık farkı 

ISA_20=T_sp+20;      %operasyonel irtifadaki sıcaklık değeri 

rho_sp=((288.16/(ISA_20+273.16))*(1-0.001981*h/288.16)^5.256)*rho_o; %operasyonel 

irtifadaki yoğunluk değeri 

 

sigma=rho_sp/rho_o; 

MTo=MTo-Mfuel3;                        % 4.görevde helikopter ağırlığı 

Tmr4=MTo; 

Rng4=(150-(Vx*1.85200*0.0333));        % Görev 4 uçuş menzili 

time4=(Rng4/(Vfwd*1.09728));           %Uçuş süresi miktarı 

 

Vfwd=Vfwd_kts*1.6878;                  %kts den ft/s ye birim çevrimi 

mumr=Vfwd/Vmtip;                       %ilerleme oranı 

Pofwd4=((0.125*smr*Cdomr*(1+K*mumr^2))*rho_sp*Amr*Vmtip^3)/550; %Profil gücü 
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vi4=sqrt((-0.5*Vfwd^2+0.5*sqrt(Vfwd^4+4*((Tmr4/(2*rho_sp*Amr))^2)))); %indüklenmiş 

hız design metod sayfa 31 den formuller alınacak 

Phi4=(k*Tmr4*vi4/550);                                 %İndüklenmiş güç 

EFPA=8;                                                %MTo/EFPL; 

Ppfwd4=(0.5*rho_sp*(Vfwd^3)*EFPA)/550;                 %Parazitik güç miktarı 

 

 

%------Sıkıştırılabilirlik etkileri------ 

Mcrit=0.75;                             %VR12 kanat profili için kritik mach sayısı 

Mtip_mr=(Vmtip+Vfwd)/a; 

DMdd=Mtip_mr-Mcrit; 

if Mtip_mr>=Mcrit 

    Cpo=(0.007*DMdd+0.052*DMdd^2)*smr; 

    Pcomp4=(rho_sp*Amr*(Vmtip^3)*Cpo)/550; %Sıkıştırılabilik etkisinin güç 

gereksinimine dahil edilmesi 

else 

   Pcomp4=0; 

end 

 

 

PTfwd4=Ppfwd4+Phi4+Pofwd4+Pcomp4;           %4.görevde ana rotor güç gereksinimi 

 

mutr=Vfwd/Vtip_tr;                          %Kuyruk rotoru ilerleme oranı 

Potr_fwd4=((0.125*str*Cdotr*(1+K*mutr^2))*rho_sp*Atr*Vtip_tr^3)/550;   %Kuyruk 

rotoru profil gücü gereksinimi 

Ttr_fwd4=(PTfwd4/(Ohm*Ltr))*550;           %Kuyruk rotoru gücü itki gereksinimi 

vi_tr4=sqrt(Ttr_fwd4/(2*rho_sp*pi*Rtr^2)); %Kuyruk rotoru için indüklenmiş hız 

 

Phi_tr4=(k*Ttr_fwd4*vi_tr4/550);    %Kuyruk rotoru için indüklenmiş güç gereksinimi 

 

PTtail_fwd4=Phi_tr4+Potr_fwd4;     %Kuyruk rotoru toplam güç gereksinimi 

 

Pgorev4=PTtail_fwd4+PTfwd4;         %4.görev için toplam güç gereksinimi 

Pgorev4kw=0.745699872*Pgorev4; 

SFC4=(SFCTO*(2*(Pgorev4kw/PTO)^2-4*(Pgorev4kw/PTO)+3)*sqrt(sigma))*(2.20462262*10^-

9)/(2.78*10^-7); 

Mfuel4=Pgorev4*SFC4*time4;          %4.görev de tüketilen yakıt miktarı 

 

%GÖREV5-İNİŞ 

MTo=MTo-Mfuel4;                                 %5.görevde helikopter ağırlığı 

Tmr5=MTo;                                       %İtki yinelemesi 

Ct5=Tmr5/(Amr*rho_sp*Vmtip^2);                  %itki katsayısı yinelemesi 

Bmr5 = 1-( sqrt(2*Ct5)/bmr);                    %uç kaybı etkisi değişimi 

Pimrtl5 = (1/Bmr5)*(Tmr5^1.5/sqrt(2*rho_sp*Amr))/550; %ana rotor indüklenmiş güç 

gereksinimi 

Pomr5=(0.125*smr*Cdomr*rho_sp*Amr*Vmtip^3)/550; %ana rotor profil gücü gereksinimi 

PTmrhover5=(Pimrtl5+Pomr5);            %5.görev için ana rotor güç gereksinimi 
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Ttr5=(PTmrhover5/(Ohm*Ltr))*550;                     %kuyruk rotor itki ihtiyacı 

Pitr5=((1/Btr)*(Ttr5^1.5/sqrt(2*rho_sp*Atr)))/550;   %kuyruk rotoru indüklenmiş güç 

gereksinimi 

Potr5=(0.125*str*Cdotr*rho_sp*Atr*Vtip_tr^3)/550;    %kuyruk rotor profil gücü 

gereksinimi 

Pthotr5=Pitr5+Potr5;                         %Kuyruk rotoru toplam güç gereksinimi 

 

Pgorev5=PTmrhover5+Pthotr5;                 %Görev 5 için gerekli güç ihtiyacı 

Pgorev5kw=0.745699872*Pgorev5; 

SFC5=(SFCTO*(2*(Pgorev5kw/PTO)^2-4*(Pgorev5kw/PTO)+3)*sqrt(sigma))*(2.20462262*10^-

9)/(2.78*10^-7); 

Mfuel5=Pgorev5*SFC5*0.016666;               %Görev 5 te tüketilen yakıt miktarı 

 

%GÖREV6-YER KONTROLÜ VE MOTOR ÇALIŞTIRMA 

 

MTo=MTo-Mfuel5; 

Mfuel6=0; 

 

%GÖREV7-KALKIŞ 

MTo=MTo-Mfuel6-888;                                             %7.görevde 

helikopter ağırlığı(yolcu inişi) 

Tmr7=MTo;                                             %itki yinelemesi 

 

Ct7=Tmr7/(Amr*rho_sp*Vmtip^2);                        %itki katsayısı yinelemesi 

Bmr7 = 1-( sqrt(2*Ct7)/bmr);                          %uç kaybı faktör 

 

Pimrtl7 = (1/Bmr7)*(Tmr7^1.5/sqrt(2*rho_sp*Amr))/550; %indüklenmiş güç 

Pomr7=(0.125*smr*Cdomr*rho_sp*Amr*Vmtip^3)/550;       %profil gücü 

PTmrhover7=(Pimrtl7+Pomr7);                   %ana rotor toplam güç gereksinimi 

 

 

Ttr7=(PTmrhover7/(Ohm*Ltr))*550;               %kuyruk rotor itki gereksinimi 

Pitr7=((1/Btr)*(Ttr7^1.5/sqrt(2*rho_sp*Atr)))/550; %kuyruk rotoru indüklenmiş güç 

Potr7=(0.125*str*Cdotr*rho_sp*Atr*Vtip_tr^3)/550; %kuyruk rotoru profil gücü 

Pthotr7=Pitr7+Potr7;                         %kuyruk rotoru toplam güç gereksinimi 

 

 

Pgorev7=PTmrhover7+Pthotr7;                    %7.görevde toplam güç gereksinimi 

Pgorev7kw=0.745699872*Pgorev7; 

SFC7=(SFCTO*(2*(Pgorev7kw/PTO)^2-4*(Pgorev7kw/PTO)+3)*sqrt(sigma))*(2.20462262*10^-

9)/(2.78*10^-7); 

Mfuel7=Pgorev7*SFC7*0.016666;                %7.görevde tüketilen yakıt miktarı 

 

%GÖREV8-İLERİ UÇUŞ 

MTo=MTo-Mfuel7;                          % 4.görevde helikopter ağırlığı 

Tmr8=MTo; 

Rng8=(150-(Vx*1.85200*0.0333));                       % Görev 4 uçuş menzili 

time8=(Rng8/(Vfwd*1.09728));                          %Uçuş süresi miktarı 
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Vfwd=Vfwd_kts*1.6878;                 %kts den ft/s ye birim çevrimi 

mumr=Vfwd/Vmtip;                                      %ilerleme oranı 

Pofwd8=((0.125*smr*Cdomr*(1+K*mumr^2))*rho_sp*Amr*Vmtip^3)/550; %Profil gücü 

vi8=sqrt((-0.5*Vfwd^2+0.5*sqrt(Vfwd^4+4*((Tmr8/(2*rho_sp*Amr))^2)))); %indüklenmiş 

hız design metod sayfa 31 den formuller alınacak 

Phi8=(k*Tmr8*vi8/550);                                  %İndüklenmiş güç 

EFPA=8;                                       %Eşdeğer düz plaka alanı 

Ppfwd8=(0.5*rho_sp*(Vfwd^3)*EFPA)/550;         %Parazitik güç miktarı 

 

 

 

%------Sıkıştırılabilirlik etkileri------ 

Mcrit=0.75;                        %VR12 kanat profili için kritik mach sayısı 

Mtip_mr=(Vmtip+Vfwd)/a; 

DMdd=Mtip_mr-Mcrit; 

if Mtip_mr>=Mcrit 

    Cpo=(0.007*DMdd+0.052*DMdd^2)*smr; 

    Pcomp8=(rho_sp*Amr*(Vmtip^3)*Cpo)/550;                  %Sıkıştırılabilik 

etkisinin güç gereksinimine dahil edilmesi 

else 

   Pcomp8=0; 

end 

 

 

PTfwd8=Ppfwd8+Phi8+Pofwd8+Pcomp8;          %4.görevde ana rotor güç gereksinimi 

 

mutr=Vfwd/Vtip_tr;                         %Kuyruk rotoru ilerleme oranı 

Potr_fwd8=((0.125*str*Cdotr*(1+K*mutr^2))*rho_sp*Atr*Vtip_tr^3)/550;   %Kuyruk 

rotoru profil gücü gereksinimi 

Ttr_fwd8=(PTfwd8/(Ohm*Ltr))*550;          %Kuyruk rotoru gücü itki gereksinimi 

vi_tr8=sqrt(Ttr_fwd8/(2*rho_sp*pi*Rtr^2));%Kuyruk rotoru için indüklenmiş hız 

 

Phi_tr8=(k*Ttr_fwd8*vi_tr8/550);  %Kuyruk rotoru için indüklenmiş güç gereksinimi 

 

PTtail_fwd8=Phi_tr8+Potr_fwd8;    %Kuyruk rotoru toplam güç gereksinimi 

 

Pgorev8=PTtail_fwd8+PTfwd8;       %4.görev için toplam güç gereksinimi 

Pgorev8kw=0.745699872*Pgorev8; 

SFC8=(SFCTO*(2*(Pgorev8kw/PTO)^2-4*(Pgorev8kw/PTO)+3)*sqrt(sigma))*(2.20462262*10^-

9)/(2.78*10^-7); 

Mfuel8=Pgorev8*SFC8*time8;        %4.görev de tüketilen yakıt miktarı 

 

%GÖREV9-ALÇALMA 

h=3000;              %operasyonel irtifa 

rho_o=0.002378;      %operasyonel irtifadaki yoğunluk 

T_sp=(15-2*h/1000);  %operasyonel irtifadaki sıcaklık farkı 

ISA_20=T_sp+20;      %operasyonel irtifadaki sıcaklık değeri 

rho_sp=((288.16/(ISA_20+273.16))*(1-0.001981*h/288.16)^5.256)*rho_o; %operasyonel 

irtifadaki yoğunluk değeri 
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sigma=rho_sp/rho_o; 

MTo=MTo-Mfuel8;                                   %9.görev ağırlığı 

Tmr9=MTo; 

[M,I] = min(HPreq);                               %Minimum güç gereksinimi 

Minpower=HPreq(I); 

Vx=I;                                             %Minimum güç 

Plevel9=Minpower;                                %seyir hızında minimum güç 

Pavai9=405; %4000 ft te tırmanma ve düz uçuş için motorların sağlayabileceği 

maksimum güç 

Pdescent9=Pavai9-Plevel9;    %Alçalmada kullanılacak olan güç 

Vdescent9=550*Pdescent9/MTo; %Alçalma hızı 

tdescent9=1000/Vdescent9;    %Alçalma süresi 

tdescent9h=tdescent9/3600;   %Alçalma süresi (saat) 

Pavai9kw=0.745699872*Pavai9; 

SFC9=(SFCTO*(2*(Pavai9kw/PTO)^2-4*(Pavai9kw/PTO)+3)*sqrt(sigma))*(2.20462262*10^-

9)/(2.78*10^-7); 

Mfuel9=SFC9*Pavai9*tdescent9h;  %Görev 9 da tüketilen yakıt miktarı 

durationtime9=duration(hours(tdescent9h),'format','hh:mm:ss'); 

%GÖREV10-İNİŞ 

h=3000;                         %asgari yükseklik(feet) 

rho_o=0.002378;                 %operasyonel irtifadaki hava yoğunluğu 

T_sp=(15-2*h/1000);             %Operasyonel irtifadaki sıcaklık farkı 

ISA_20=T_sp+20;                 %Operasyonel irtifadaki sıcaklık 

rho_sp=((288.16/(ISA_20+273.16))*(1-0.001981*h/288.16)^5.256)*rho_o;  %Operasyonel 

irtifadaki yoğunluk değeri 

sigma=rho_sp/rho_o; 

MTo=MTo-Mfuel9;                 %görev ağırlığı 

Tmr10=MTo;                      %İtki yinelemesi 

 

Ct10=Tmr10/(Amr*rho_sp*Vmtip^2); 

Bmr10 = 1-( sqrt(2*Ct10)/bmr);  %uç kaybı faktörü 

Pimrtl10 = (1/Bmr10)*(Tmr10^1.5/sqrt(2*rho_sp*Amr))/550;                

%İndüklenmiş güç gereksinimi 

Pomr10=(0.125*smr*Cdomr*rho_sp*Amr*Vmtip^3)/550; %Profil gücü gereksinimi 

PTmrhover10=(Pimrtl10+Pomr10);                   %Ana rotor toplam güç gereksinimi 

 

Ttr10=(PTmrhover10/(Ohm*Ltr))*550;               %Kuyruk rotor itki gereksinimi 

Pitr10=((1/Btr)*(Ttr10^1.5/sqrt(2*rho_sp*Atr)))/550; %Kuyruk rotor indüklenmiş güç 

gereksinimi 

Potr10=(0.125*str*Cdotr*rho_sp*Atr*Vtip_tr^3)/550;    %Kuyruk rotoru profil güç 

gereksinimi 

Pthotr10=Pitr10+Potr10;                    %Kuyruk rotoru toplam güç gereksinimi 

 

Pgorev10=PTmrhover10+Pthotr10;             %Görev 10 toplam güç gereksinimi 

Pgorev10kw=0.745699872*Pgorev10; 

SFC10=(SFCTO*(2*(Pgorev10kw/PTO)^2-

4*(Pgorev10kw/PTO)+3)*sqrt(sigma))*(2.20462262*10^-9)/(2.78*10^-7); 

Mfuel10=SFC10*Pgorev10*0.0333;             %Görev 10 toplam yakıt tüketimi 
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%GOREV11-REZERV YAKIT İLE UÇUŞ(GEREKLİ YAKITA DAHİL EDİLECEK) 

h=4000;                                    %asgari yükseklik(feet) 

MTo=MTo-Mfuel10; 

Tmr11=MTo; 

rho_o=0.002378;                       %operasyonel irtifadaki hava yoğunluğu 

T_sp=(15-2*h/1000);                   %Operasyonel irtifadaki sıcaklık farkı 

ISA_20=T_sp+20;                       %Operasyonel irtifadaki sıcaklık 

rho_sp=((288.16/(ISA_20+273.16))*(1-0.001981*h/288.16)^5.256)*rho_o;  %Operasyonel 

irtifadaki yoğunluk değeri 

sigma=rho_sp/rho_o; 

[M,I] = min(HPreq); 

Minpower=HPreq(I);                %En iyi dayanıklılığı sağalayan güç tüketimi 

VBE=I;            %(VBE)I tırmanma için gereklı mınumum gücü sağlayan yatay hızıdr 

Pgorev11=Minpower;%en iyi dayanıklılık için minimum güç 

Pgorev11kw=0.745699872*Pgorev11; 

SFC11=(SFCTO*(2*(Pgorev11kw/PTO)^2-

4*(Pgorev11kw/PTO)+3)*sqrt(sigma))*(2.20462262*10^-9)/(2.78*10^-7); 

Mfuel_rezerv=Pgorev11*SFC11*0.25;     %Rezerv yakıt miktarı 

 

 

Mtotal_fuel=Mfuel_rezerv+Mfuel10+Mfuel9+Mfuel8+Mfuel7+Mfuel6+Mfuel5+Mfuel4+Mfuel3+M

fuel2+Mfuel1; 

 

Mfuel=Mtotal_fuel; %Toplam yakıt gereksinimi nokta performansın karşılanabilmesi 

için yakıt eklemesi yapılmıştır. 

 

Mission_time=(0.25+0.03333+0.03333+time8+0.01666+0.08333+0.01666+time4+0.0333+0.033

3+0.16666); %Birim saat 

 

% duration(hours(Mission_time),'format','hh:mm:ss'); 

 

Memp=Mmr_pala+Mmr_hh+Mh+Mv+Mtr+Mfus+Mlg+Mnace+Meni+Mpps+Mfs+Mds+Mcc+Msc+Mapp+Mins+M

hs+Mel+Mav+Mfe+Mac_ai; %Toplam boş ağırlık 

 

MTo=Memp+Mfuel+Mpay; %Toplam kalkış ağırlığı 

 

end 

 

 

%KANAT KÜTLE DAĞILIMI , LOCK SAYISI ve OTOROTASYON İNDEKSİ HESAPLAMASI 

 

rbt=0.12;                               %BAĞIL KANAT PROFİLİ KALINLIĞI 

Asp=0.7;                                %PROFİL ALANI ORANI 

dblade=1.78;                            %1.4552; %KANAT YOĞUNLUĞU 

mdist=rbt*cmr^2*Asp*dblade;             %KANAT KÜTLE DAĞILIMI 

 

 

Ib=1/3*mdist*Rmr^3;                     %EYLEMSİZLİK MOMENTİ 
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lockno=(d*Cla*cmr*Rmr^4)/Ib;            %LOCK SAYISI 

 

 

Ai=pi/6*(bmr*dblade*rbt*(cmr*Rmr^5*Ohm^2)/MTo^2); %OTOROTASYON İNDEKSİ 

 

 

 

durationtime=duration(hours(Mission_time),'format','hh:mm:ss'); 

 

 

 

%%%%%%GRAFİKLER%%%%% 

 

plot(Vcruise,HPreq);hold on; 

plot(Vcruise,HPreq_in);hold on; 

plot(Vcruise,HPreq_pa);hold on; 

plot(Vcruise,HPreq_po);hold on; 

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

legend('Gerekli Güç','İndüklenmiş Güç','Parazitik Güç','Profil Gücü') 

xlabel('İleri Hız, V[knot]'); 

ylabel('Gerekli Güç, P[hp]'); 
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Performans 1 ISA 

clc; 

clear; 

clear all; 

 

%Bu dosyada aşağıdaki performans parametreleri ısa için hesaplanmıştır. 

%Maksimimum hız 

%Maks Tırmanma hızı 

%Maks hoge tavanı 

%Maks hıge tavanı 

%Azami menzil 

%Azami havada kalma süresi 

 

 

smr=0.038; 

Cdomr=0.01; 

Amr=932.1038; 

K=4.65; 

Vmtip=620; 

Tmr= 3.7284e+03; 

MTo=Tmr; 

k=1.10; 

Vtip_tr=  406.5861; 

str=0.1061; 

Cdotr=0.0138; 

Atr= 19.7952; 

Ohm= 35.9944; 

Ltr=20.2351; 

btr=2; 

Rtr=2.5102; 

a=1131.55; 

ctr=0.4184; 

Rmr=17.2249; 

Trohm=161.9746; 

Ct=0.0042; 

bmr=2; 

 

%Motor Özellikleri 

HPins=504; %Deniz Seviyesi 

HPcruise=460; %Deniz Seviyesi 

SFC=0.58; 

Mfuel=370; 

HP_avai=405;   %kayıpların çıkarılması ile elde edilen güç 

 

 

d=0.0023781786;%ısa 

 

%Maksimum tırmanma 
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Vcruise=[]; 

HPreq=[]; 

HPreq_in=[]; 

HPreq_pa=[]; 

HPreq_po=[]; 

 

 

for i=1:1:149 

Vcruise=[Vcruise,i]; 

Vfwd_kts=i; 

Vfwd=Vfwd_kts*1.6878; 

mumr=Vfwd/Vmtip;%ilerleme oranı 

Pofwd=((0.125*smr*Cdomr*(1+K*mumr^2))*d*Amr*Vmtip^3)/550; %Profil gücü 

vi=sqrt((-0.5*Vfwd^2+0.5*sqrt(Vfwd^4+4*((Tmr/(2*d*Amr))^2))));%ileri hızda 

indüklenmiş hız 

Phi=(k*Tmr*vi/550); %İndüklenmiş güç 

EFPA=8; %Eşdeğer düz plaka alanı 

Ppfwd=(0.5*d*(Vfwd^3)*EFPA)/550; %Parazitik güç 

 

%------ Sıkıştırılabilirlik Gücü ------ 

Mcrit=0.75; %naca0012 krıtık mach değeri 

Mtip_mr=(Vmtip+Vfwd)/a; 

DMdd=Mtip_mr-Mcrit; 

if Mtip_mr>=Mcrit 

    Cpo=(0.007*DMdd+0.052*DMdd^2)*smr; 

    Pcomp=(d*Amr*(Vmtip^3)*Cpo)/550; 

else 

   Pcomp=0; 

end 

%------ Toplam İleri Güç ------ 

PTfwd=Ppfwd+Phi+Pofwd+Pcomp;%ileri hızda toplam güç 

 

 

%----- kuyruk rotoru Profil gücü ------ 

mutr=Vfwd/Vtip_tr;  %Kuyruk rotoru ılerleme oranı 

Potr_fwd=((0.125*str*Cdotr*(1+K*mutr^2))*d*Atr*Vtip_tr^3)/550; %.. profil gücü 

gereksinimi 

Ttr_fwd=(PTfwd/(Ohm*Ltr))*550;  %antitork için gerekli itki değeri 

Ct_tr_fwd_p=Ttr_fwd/(Atr*d*Vtip_tr^2);  %itki katsayısı 

vi_tr_p=sqrt(Ttr_fwd/(2*d*pi*Rtr^2));   %indüklenen hız 

 

%--- Indüklenmiş güç kuyruk rotoru ----- 

Phi_tr=(k*Ttr_fwd*vi_tr_p/550);    %kuyruk rotoru indüklenmiş güç değeri 

 

%---- Toplam kuyruk gücü -------- 

PTtail_fwd=Phi_tr+Potr_fwd;        %Kuyruk rotoru toplam güç gereksinimi 

 

%----- Toplam İleri Güç ----- 

PTotal_fwd=PTtail_fwd+PTfwd;       %İleri hızda toplam güç gereksinimi 
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Plevel=PTotal_fwd; 

 

HPreq=[HPreq,Plevel]; 

HPreq_in=[HPreq_in,Phi+Phi_tr]; 

HPreq_pa=[HPreq_pa,Ppfwd]; 

HPreq_po=[HPreq_po,Pofwd+Potr_fwd]; 

 

if PTotal_fwd>=HP_avai 

break 

end 

if mumr>=0.45 

    Vmax=a*Mcrit*mumr/(1+mumr);%krıtık hız kontrolü 

    break 

end 

 

end 

 

plot(Vcruise,HPreq);hold on; 

plot(Vcruise,HPreq_in);hold on; 

plot(Vcruise,HPreq_pa);hold on; 

plot(Vcruise,HPreq_po);hold on; 

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

legend('Gerekli Güç','İndüklenmiş Güç','Parazitik Güç','Profil Gücü') 

xlabel('İleri Hız, V[knot]'); 

ylabel('Gerekli Güç, P[hp]'); 

 

 

%AZAMİ TIRMANMA HIZI HESABI 

 

[M,I] = min(HPreq); %Minnimum güç değeri 

Minpower=HPreq(I); %Best endurance and best clımb rate power 

Vx=I; %Minimum güçteki hız değeri 

Plevel=Minpower; 

Vc=(HP_avai-Plevel)*550/MTo; %Maksimum tırmanma hızı 

 

 

%ASKI TAVANI HOGE HESABI 

 

alt=[]; 

PTotal_hover=[]; 

HP_spc=[]; 

PThoi=[]; 

 

for i=1:1:30000 

alt=[alt,i]; %İrtifa 

d=0.002378; %ısa deniz seviyesi hava yoğunluğu 

dspc=exp(-0.0297*i/1000)*d; %irtifa ile yoğunluğun değişimi 

Tspc=15-1.983*(i/304.8); %irtifa ile sıcaklığın değşimi 
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a=1131.55;                % ISA için Ses Hızı 

 

pre_ratio=(1-6.876*(0.000001)*i)^5.265;  %ısa basınç oranı 

densi_ratio=(1-6.876*(0.000001)*i)^4.265; %ısa yoğunluk oranı 

temp_ratio=pre_ratio^0.1891;             %ısa sıcaklık oranı 

 

 

HP_spcf=HP_avai*(pre_ratio/sqrt(temp_ratio)); %Motorda gerçekleşen güç kaybı 

 

 

%Ana rotor güç gereksinimi 

 

Bmr=1-( sqrt(2*Ct)/bmr);  %Tip loss değeri 

Pimrtl= (1/Bmr)*(Tmr^1.5/sqrt(2*dspc*Amr))/550; %İndüklenmiş güç gereksinimi 

Pomr=(0.125*smr*Cdomr*dspc*Amr*Vmtip^3)/550; %Profil gücü gereksinimi 

PTmrhover=(Pimrtl+Pomr);                     %Askı uçuşunda toplam güç 

gereksinimi(ana rotor) 

 

%Kuyruk rotor güç gereksinimi 

Ttr=(PTmrhover/(Ohm*Ltr))*550; 

Vtip_tr=Trohm*Rtr; 

Ct_tr=Ttr/(Atr*dspc*(Vtip_tr^2)); 

Btr=1-(sqrt(2*Ct_tr)/btr); 

 

Pitr=((1/Btr)*(Ttr^1.5/sqrt(2*dspc*Atr)))/550; %ibdüklenmiş güç 

Potr=(0.125*str*Cdotr*dspc*Atr*Vtip_tr^3)/550; %profil gücü 

Pthotr=Pitr+Potr;                              %toplam güc gereksinimi kuyruk 

 

 

%HIGE koşulunda güç hesaplamaları 

 

h=10; %Rotorun yerden uzaklığı 

D=2*Rmr;  %çapa bağlı bağıntı 

PbPoge=(-0.1276*(h/D)^4)+(0.7080*(h/D)^3)-(1.4569*(h/D)^2)+(1.3432*(h/D)+0.5147); 

%indüklenmiş güç oranı 

Pimri=(PbPoge)*Pimrtl;  %HIGE indüklenmiş güç değeri 

PThige=Pimri+Pomr;      %HIGE toplam güç gereksinimi 

PThoi=[PThoi,PThige]; 

 

%Toplam hoge güç gereksinimi 

PTotal_hover_gr=Pthotr+PTmrhover; 

PTotal_hover=[PTotal_hover,PTotal_hover_gr]; 

HP_spc=[HP_spc,HP_spcf]; 

end 

 

 

% plot(alt,HP_spc);hold on; 

% plot(alt,PThoi);hold on; 

% plot(alt,PTotal_hover);hold on; 
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% legend('Mevcut Güç','HİGE','HOGE') 

% xlabel('İrtifa, [ft]'); 

% ylabel('Güç, [hp]'); 

 

 

%Azami Menzil Hesabı 

 

VBR=165; %en iyi menzil hızı 

HP_maxrange=170; %En iyi menzil hızındaki güç gereksinimi 

maxrange=((VBR*(Mfuel))/(0.58*HP_maxrange)); 

 

 

%Azami Havada Kalma Süresi 

maxendurance=(Mfuel)/(Minpower*0.58); 

duration(hours(maxendurance),'format','hh:mm:ss'); 
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Performans 1 ISA +20 

clc; 

clear; 

clear all; 

 

%Bu dosyada aşağıdaki performans parametreleri ısa için hesaplanmıştır. 

%Maksimimum hız 

%Maks Tırmanma hızı 

%Maks hoge tavanı 

%Maks hıge tavanı 

%Azami menzil 

%Azami havada kalma süresi 

 

smr=0.038; 

Cdomr=0.01; 

Amr=932.1038; 

K=4.65; 

Vmtip=620; 

Tmr= 3.7284e+03; 

MTo=Tmr; 

k=1.10; 

Vtip_tr=  406.5861; 

str=0.1061; 

Cdotr=0.0138; 

Atr= 19.7952; 

Ohm= 35.9944; 

Ltr=20.2351; 

btr=2; 

Rtr=2.5102; 

a=1131.55; 

ctr=0.4184; 

Rmr=17.2249; 

Trohm=161.9746; 

Ct=0.0042; 

bmr=2; 

 

%engine properties 

HPins=504;%sea level 

HPcruise=460;%sea level 

SFC=0.58; 

Mfuel=370; 

HP_avai=405;   %kayıpların çıkarılması ile elde edilen güç 

 

 

d=0.0023781786;%ısa 

 

%Max climb 

Vcruise=[]; 
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HPreq=[]; 

HPreq_in=[]; 

HPreq_pa=[]; 

HPreq_po=[]; 

 

 

for i=1:1:149 

Vcruise=[Vcruise,i]; 

Vfwd_kts=i; 

Vfwd=Vfwd_kts*1.6878; 

mumr=Vfwd/Vmtip;%ilerleme oranı 

Pofwd=((0.125*smr*Cdomr*(1+K*mumr^2))*d*Amr*Vmtip^3)/550; %Profil gücü 

vi=sqrt((-0.5*Vfwd^2+0.5*sqrt(Vfwd^4+4*((Tmr/(2*d*Amr))^2))));%ileri hızda 

indüklenmiş hız 

Phi=(k*Tmr*vi/550); %İndüklenmiş güç 

EFPA=8; %Eşdeğer düz plaka alanı 

Ppfwd=(0.5*d*(Vfwd^3)*EFPA)/550; %Parazitik güç 

 

%------Compresibility Power------ 

Mcrit=0.75; %naca0012 krıtık mach değeri 

Mtip_mr=(Vmtip+Vfwd)/a; 

DMdd=Mtip_mr-Mcrit; 

if Mtip_mr>=Mcrit 

    Cpo=(0.007*DMdd+0.052*DMdd^2)*smr; 

    Pcomp=(d*Amr*(Vmtip^3)*Cpo)/550; 

else 

   Pcomp=0; 

end 

%------ Toplam İleri Güç ------ 

PTfwd=Ppfwd+Phi+Pofwd+Pcomp;%ileri hızda toplam güç 

 

 

%----- Kuyruk rotoru Profil gücü ------ 

mutr=Vfwd/Vtip_tr;  %Kuyruk rotoru ılerleme oranı 

Potr_fwd=((0.125*str*Cdotr*(1+K*mutr^2))*d*Atr*Vtip_tr^3)/550; %.. profil gücü 

gereksinimi 

Ttr_fwd=(PTfwd/(Ohm*Ltr))*550;  %antitork için gerekli itki değeri 

Ct_tr_fwd_p=Ttr_fwd/(Atr*d*Vtip_tr^2);  %itki katsayısı 

vi_tr_p=sqrt(Ttr_fwd/(2*d*pi*Rtr^2));   %indüklenen hız 

 

%--- İndüklenmiş güç kuyruk rotoru ----- 

Phi_tr=(k*Ttr_fwd*vi_tr_p/550);    %kuyruk rotoru indüklenmiş güç değeri 

 

%---- Toplam kuyruk gücü -------- 

PTtail_fwd=Phi_tr+Potr_fwd;        %Kuyruk rotoru toplam güç gereksinimi 

 

%----- Toplam ileri güç ----- 

PTotal_fwd=PTtail_fwd+PTfwd;       %İleri hızda toplam güç gereksinimi 
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Plevel=PTotal_fwd; 

 

HPreq=[HPreq,Plevel]; 

HPreq_in=[HPreq_in,Phi+Phi_tr]; 

HPreq_pa=[HPreq_pa,Ppfwd]; 

HPreq_po=[HPreq_po,Pofwd+Potr_fwd]; 

 

if PTotal_fwd>=HP_avai 

break 

end 

if mumr>=0.45 

    Vmax=a*Mcrit*mumr/(1+mumr); %kritik hız kontrolü 

    break 

end 

 

end 

 

plot(Vcruise,HPreq);hold on; 

plot(Vcruise,HPreq_in);hold on; 

plot(Vcruise,HPreq_pa);hold on; 

plot(Vcruise,HPreq_po);hold on; 

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

legend('Gerekli Güç','İndüklenmiş Güç','Parazitik Güç','Profil Gücü') 

xlabel('İleri Hız, V[knot]'); 

ylabel('Gerekli Güç, P[hp]'); 

 

 

%AZAMİ TIRMANMA HIZI HESABI 

 

[M,I] = min(HPreq); %Minnimum güç değeri 

Minpower=HPreq(I); % En iyi dayanıklılık ve en iyi tırmanma hızı gücü 

Vx=I; %Minimum güçteki hız değeri 

Plevel=Minpower; 

Vc=(HP_avai-Plevel)*550/MTo; %Maksimum tırmanma hızı 

 

 

%ASKI TAVANI HOGE HESABI 

 

alt=[]; 

PTotal_hover=[]; 

HP_spc=[]; 

PThoi=[]; 

 

for i=1:1:30000 

 

da=2400+i;                  %iritfa yoğunluğu 

alt=[alt,i]; 

d=0.002378;                  %ısa sea level 

dspc=exp(-0.0297*da/1000)*d; %temp for feet 
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Tspc=15-1.983*(da/304.8); %ısa+20 iritfaya bağlı sıcaklık değeri 

a=1131.55;                 %The speed of sound for ISA_20 

 

pre_ratio=(1-6.876*(0.000001)*da)^5.265;         %basınç oranı 

densi_ratio=(1-6.876*(0.000001)*da)^4.265;       %yoğunluk oranı 

temp_ratio=pre_ratio^0.1891;                     %sıcaklık oranı 

 

 

HP_spcf=HP_avai*(pre_ratio/sqrt(temp_ratio)); %Motorda gerçekleşen güç kaybı 

 

 

%Ana rotor güç gereksinimi 

 

Bmr=1-( sqrt(2*Ct)/bmr);  %Tip loss değeri 

Pimrtl= (1/Bmr)*(Tmr^1.5/sqrt(2*dspc*Amr))/550; %İndüklenmiş güç gereksinimi 

Pomr=(0.125*smr*Cdomr*dspc*Amr*Vmtip^3)/550; %Profil gücü gereksinimi 

PTmrhover=(Pimrtl+Pomr);                     %Askı ucusunda toplam güç 

gereksinimi(ana rotor) 

 

%Kuyruk rotor güç gereksinimi 

Ttr=(PTmrhover/(Ohm*Ltr))*550; 

Vtip_tr=Trohm*Rtr; 

Ct_tr=Ttr/(Atr*dspc*(Vtip_tr^2)); 

Btr=1-(sqrt(2*Ct_tr)/btr); 

 

Pitr=((1/Btr)*(Ttr^1.5/sqrt(2*dspc*Atr)))/550; %indüklenmiş güç 

Potr=(0.125*str*Cdotr*dspc*Atr*Vtip_tr^3)/550; %profil gücü 

Pthotr=Pitr+Potr;                              %toplam güç gereksinimi kuyruk 

 

 

%HIGE koşulunda güç hesaplamaları 

 

h=10; %Rotorun yerden uzaklığı 

D=2*Rmr;  %çapa bağlı bağıntı 

PbPoge=(-0.1276*(h/D)^4)+(0.7080*(h/D)^3)-(1.4569*(h/D)^2)+(1.3432*(h/D)+0.5147); 

%indüklenmiş güç oranı 

Pimri=(PbPoge)*Pimrtl;  %HIGE indüklenmiş güç değeri 

PThige=Pimri+Pomr;      %HIGE toplam güç gereksinimi 

PThoi=[PThoi,PThige]; 

 

%Toplam hoge güç gereksinimi 

PTotal_hover_gr=Pthotr+PTmrhover; 

PTotal_hover=[PTotal_hover,PTotal_hover_gr]; 

HP_spc=[HP_spc,HP_spcf]; 

end 

 

 

% plot(alt,HP_spc);hold on; 

% plot(alt,PThoi);hold on; 
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% plot(alt,PTotal_hover);hold on; 

% legend('Mevcut Güç','HİGE','HOGE') 

% xlabel('İrtifa, [ft]'); 

% ylabel('Güç, [hp]'); 

 

 

%azami menzil 

VBR=167;%En iyi menzil hızı 

HP_maxrange=179; %Güç değeri 

maxrange=((VBR*(Mfuel))/(0.58*HP_maxrange)); 

 

 

%azamı havada kalma suresi 

maxendurance=(Mfuel)/(Minpower*0.58); 

duration(hours(maxendurance),'format','hh:mm:ss'; 
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Performans 2 ISA 

clc; 

clear; 

clear all; 

 

 

%Bu dosyada ısa koşulunda maksimum service ceiling değeri hesaplanmıştır 

 

smr=0.038; % Ana rotor sertlik değeri 

Cdomr=0.01; %Ana rotorpProfil sürekleme katsayısı 

Amr=932.1038;% Rotor Alanı 

K=4.65;%Profil güç faktörü 

Vmtip=620; %Ana rotor uç hızı 

Tmr= 3.7284e+03;% İtki 

MTo=Tmr; 

k=1.10;% İndüklenmiş güç faktörü 

Vtip_tr=  406.5861; %Kuyruk rotor uç hızı 

str=0.1061; %Kuyruk rotor sertlik değeri 

Cdotr=0.0138; %kuyruk rotor profil sürükleme katsayısı 

Atr= 19.7952; % Kuyruk rotor alanı 

Ohm= 35.9944;% Ana rotor açısal hızı 

Ltr=20.2351; %Ana rotor ile kuyruk rotor arası mesafe 

btr=2; % Kuyruk rotor pal sayısı 

Rtr=2.5102;%Kuyruk rotoru yarıçapı 

a=1131.55;% Ses hızı 

ctr=0.4184; %Kuyruk rotoru akoru(ft) 

Rmr=17.2249;%Ana rotor yarıçapı(ft) 

Trohm=161.9746;%Kuyruk rotoru açısal hızı(rad/s) 

Ct=0.0042;% Ana rotor itki Katsayısı 

bmr=2;%Ana rotor pal sayısı 

 

%Motor Özellikleri 

HPins=504;%Deniz seviyesi kurulu güç 

HPcruise=460;%Deniz seviyesi sürekli güç 

SFC=0.58;%Özgül yakıt tüketimi 

Mfuel=370;%Yakıt ağırlığı(lb) 

HP_avai=405;   %kayıpların çıkarılması ile elde edilen güç 

 

 

Vcruise=[];%ileri hız 

HPreq=[];% Gerekli güç 

HP_ceil=[];% Askı tavanı güçü 

P_alt=[]; 

alt=[];%irtifa 

 

 

for j=26500:-1:1 
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alt=[alt,j]; 

d=0.002378; %ISA deniz seviyesi yoğunluk 

dspc=exp(-0.0297*j/1000)*d;%Spesifik yoğunluk 

Tspc=15-1.983*(j/304.8);%ISA spesifik sıcaklık 

a=1131.55;%ISA+20 ses hzı 

 

%Motor Gücü 

pre_ratio=(1-6.876*(0.000001)*j)^5.265;%ISA basınç oranı 

densi_ratio=(1-6.876*(0.000001)*j)^4.265; %ISA yoğunluk oranı 

temp_ratio=pre_ratio^0.1891;%ISA sıcaklık oranı 

 

for i=1:1:140 

Vcruise=[Vcruise,i]; 

Vfwd_kts=i; 

Vfwd=Vfwd_kts*1.6878; %ileri hız 

mumr=Vfwd/Vmtip;%ilerleme oranı 

Pofwd=((0.125*smr*Cdomr*(1+K*mumr^2))*dspc*Amr*Vmtip^3)/550; %Profil gücü 

vi=sqrt((-0.5*Vfwd^2+0.5*sqrt(Vfwd^4+4*((Tmr/(2*dspc*Amr))^2))));%indüklenmiş hız 

Phi=(k*Tmr*vi/550);%İndüklenmiş güç 

EFPA=8;% Eşdeğer düz plaka alanı 

Ppfwd=(0.5*dspc*(Vfwd^3)*EFPA)/550;%Parazit gücü 

 

%------Sıkıştırılabilir Güç ------ 

Mcrit=0.75;%naca0012 ıcın en buyuk hucum acısındaki krıtık mach değeri 

Mtip_mr=(Vmtip+Vfwd)/a;% Ana rotor pal ucu Mach sayısı 

DMdd=Mtip_mr-Mcrit;% Sürükleme sapma Mach sayısı 

if Mtip_mr>=Mcrit 

    Cpo=(0.007*DMdd+0.052*DMdd^2)*smr; 

    Pcomp=(dspc*Amr*(Vmtip^3)*Cpo)/550; 

else 

   Pcomp=0; 

end 

%------İleri Hız ------ 

PTfwd=Ppfwd+Phi+Pofwd+Pcomp;%ileri hızda toplam güç 

Mtimr=(Vfwd+Vmtip)/a;%ilerleme oranı 

 

%fprintf('%d%10.4f %10.4f %10.4f %10.4f 

%10.4f\n',Vfwd_kts,Mtimr,Phi,Pofwd,Ppfwd,PTfwd)%infiniti çıkan değerler hover modu 

olduğunu belirtir. 

%-----Kuyruk rotor profil güç------ 

mutr=Vfwd/Vtip_tr; 

Potr_fwd=((0.125*str*Cdotr*(1+K*mutr^2))*dspc*Atr*Vtip_tr^3)/550; 

Ttr_fwd=(PTfwd/(Ohm*Ltr))*550; 

Ct_tr_fwd_p=Ttr_fwd/(Atr*dspc*Vtip_tr^2); 

Btr_fwd_p=1-(sqrt(2*Ct_tr_fwd_p)/btr); 

vi_tr_p=sqrt(Ttr_fwd/(2*dspc*pi*Rtr^2)); 

 

%--- İndüklenmiş güç kuyruk rotoru ----- 

Phi_tr=(k*Ttr_fwd*vi_tr_p/550); 
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%---- Toplam kuyruk gücü -------- 

PTtail_fwd=Phi_tr+Potr_fwd; 

 

%----- Toplam ileri güç ----- 

PTotal_fwd=PTtail_fwd+PTfwd; 

Plevel=PTotal_fwd; 

 

%grafik işlemleri için matrisler 

HPreq=[HPreq,Plevel]; 

%HPreq_in=[HPreq_in,Phi+Phi_tr]; 

%HPreq_pa=[HPreq_pa,Ppfwd]; 

%HPreq_po=[HPreq_po,Pofwd+Potr_fwd]; 

 

%Minimum güç 

[M,I]=min(HPreq); 

Minpower=HPreq(I);%Best endurance and best climb rate power 

Vx=I; 

 

% Tavan için gerekli güç 

P_req=Minpower+(MTo*1.64/550); 

%HP_ceil=[HP_ceil,P_req] 

 

% motor kullanılabilir güç  

HP_spcf=HP_avai*(pre_ratio/sqrt(temp_ratio)); 

P_alt=HP_spcf; 

 

% plot(alt,HP_spcf);hold on; 

% plot(alt,P_req);hold on; 

% legend('available power','required power') 

% xlabel('Altitude, [ft]'); 

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

 

end 

 

if HP_spcf>=P_req 

fprintf('j') 

break 

else 

HPreq=[]; 

end 

 

end 
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Performans 2 ISA 20 

 

clc; 

clear; 

clear all; 

 

 

%Bu dosyada ISA+20 koşulunda maksimum service ceiling değeri hesaplanmıştır 

 

 

%specifiication sea level ısa 

smr=0.038; 

Cdomr=0.01; 

Amr=932.1038; 

K=4.65; 

Vmtip=620; 

Tmr= 3.7284e+03; 

MTo=Tmr; 

k=1.10; 

Vtip_tr=  406.5861; 

str=0.1061; 

Cdotr=0.0138; 

Atr= 19.7952; 

Ohm= 35.9944; 

Ltr=20.2351; 

btr=2; 

Rtr=2.5102; 

a=1131.55; 

ctr=0.4184; 

Rmr=17.2249; 

Trohm=161.9746; 

Ct=0.0042; 

bmr=2; 

 

% motor özellikleri 

HPins=504;     % Deniz seviyesi 

HPcruise=460;  % Deniz seviyesi 

SFC=0.58; 

Mfuel=370; 

HP_avai=405; 

 

d=0.0023781786;%ısa 

 

% Maksimum tırmanış 

Vcruise=[]; 

HPreq=[]; 

HPreq_in=[]; 

HPreq_pa=[]; 
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HPreq_po=[]; 

 

 

 

Vcruise=[]; 

HPreq=[]; 

HP_ceil=[]; 

P_alt=[]; 

alt=[]; 

 

 

for j=24000:-1:1 

 

da=j+2400;   %2400=200*20 

alt=[alt,da]; 

d=0.002378; % ISA deniz seviyesi 

dspc=exp(-0.0297*da/1000)*d; %temp for feet 

Tspc=15-1.983*(da/304.8); % ISA 

a=1131.55;% ISA_20 için ses hızı 

 

% motor gücü için 

pre_ratio=(1-6.876*(0.000001)*da)^5.265; %ISA 

densi_ratio=(1-6.876*(0.000001)*da)^4.265; %ISA 

temp_ratio=pre_ratio^0.1891;%ısa 

 

 

for i=1:1:140 

Vcruise=[Vcruise,i]; 

Vfwd_kts=i; 

Vfwd=Vfwd_kts*1.6878; 

mumr=Vfwd/Vmtip;%ilerleme oranı 

Pofwd=((0.125*smr*Cdomr*(1+K*mumr^2))*dspc*Amr*Vmtip^3)/550; %Profil gücü 

vi=sqrt((-0.5*Vfwd^2+0.5*sqrt(Vfwd^4+4*((Tmr/(2*dspc*Amr))^2))));%indüklenmiş hız  

Phi=(k*Tmr*vi/550);%İndüklenmiş güç 

%EFPL=600;%tablo 8 den bulunmuştur. 

EFPA=8; 

Ppfwd=(0.5*dspc*(Vfwd^3)*EFPA)/550;%parasıt power 

 

%------ Sıkıştırılabilirlik Gücü ------ 

Mcrit=0.75;          %NACA0012 için en büyük hücüm acısındaki kritik mach değeri 

Mtip_mr=(Vmtip+Vfwd)/a; 

DMdd=Mtip_mr-Mcrit; 

if Mtip_mr>=Mcrit 

    Cpo=(0.007*DMdd+0.052*DMdd^2)*smr; 

    Pcomp=(dspc*Amr*(Vmtip^3)*Cpo)/550; 

else 

   Pcomp=0; 

end 

%------ Toplam İleri Güç ------ 



 

79 

 

PTfwd=Ppfwd+Phi+Pofwd+Pcomp;%ileri hızda toplam güç 

Mtimr=(Vfwd+Vmtip)/a;%ilerleme oranı 

 

%fprintf('%d%10.4f %10.4f %10.4f %10.4f 

%10.4f\n',Vfwd_kts,Mtimr,Phi,Pofwd,Ppfwd,PTfwd)%infiniti çıkan değerler hover modu 

olduğunu belirtir. 

%----- Kuyruk rotoru Profil gücü ------ 

mutr=Vfwd/Vtip_tr; 

Potr_fwd=((0.125*str*Cdotr*(1+K*mutr^2))*dspc*Atr*Vtip_tr^3)/550; 

Ttr_fwd=(PTfwd/(Ohm*Ltr))*550; 

Ct_tr_fwd_p=Ttr_fwd/(Atr*dspc*Vtip_tr^2); 

Btr_fwd_p=1-(sqrt(2*Ct_tr_fwd_p)/btr); 

vi_tr_p=sqrt(Ttr_fwd/(2*dspc*pi*Rtr^2)); 

 

%--- Indüklenmiş güç kuyruk rotoru ----- 

Phi_tr=(k*Ttr_fwd*vi_tr_p/550); 

 

%---- Toplam kuyruk gücü -------- 

PTtail_fwd=Phi_tr+Potr_fwd; 

 

%----- Toplam ileri güç ----- 

PTotal_fwd=PTtail_fwd+PTfwd; 

Plevel=PTotal_fwd; 

 

 

%grafik işlemleri için matrisler 

HPreq=[HPreq,Plevel]; 

%HPreq_in=[HPreq_in,Phi+Phi_tr]; 

%HPreq_pa=[HPreq_pa,Ppfwd]; 

%HPreq_po=[HPreq_po,Pofwd+Potr_fwd]; 

 

%Min power 

[M,I]=min(HPreq); 

Minpower=HPreq(I); % En iyi dayanıklılık ve en iyi tırmanma hızı gücü 

Vx=I; 

 

 

%required power for ceiling 

P_req=Minpower+(MTo*2.5/550); 

%HP_ceil=[HP_ceil,P_req] 

 

%engine available power 

HP_spcf=HP_avai*(pre_ratio/sqrt(temp_ratio)); 

P_alt=HP_spcf; 

 

end 

 

if HP_spcf>=P_req 

fprintf('j') 
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break 

else 

HPreq=[]; 

end 

 

end 
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