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SEMBOL LİSTESİ 

a : Taşıma eğrisi eğimi [1/rad] 

A : Rotor disk alan [m2] 

aHT : Yatay dengeleyici moment kolu [m2] 

aMT : Kuyruk rotoru moment kolu [m2] 

aVT : Düşey dengeleyici moment kolu [m2] 

BP : Temel satış fiyat [$] 

c : Veter [m] 

Cl : Profil taşıma katsayısı 

Cd : Profil sürükleme katsayısı 

CP : Güç katsayısı 

CQ : Tork katsayısı 

CT : İtki katsayısı 

cTR : Kuyruk rotoru veteri [m] 

cVT : Düşey dengeleyici ortalama veteri [m] 

D : Sürükleme [N] 

D : Rotor çapı [m] 

DF : Gövde sürüklemesi [N] 

DL : Disk yüklemesi [N/ m2] 

DTR : Kuyruk rotor çapı [m] 

f : Düzlemsel sürükleme alan [m2] 

F : Prandtl’ın uç düzeltme çarpanı 

FH : Rotor başına kadar toplam yükseklik [m] 

FL : Gövde boyu [m] 

FW : İniş takımları dahil toplam genişlik [m] 

I : Pala kütle atalet momenti [kg. m2] 

L : Taşıma [N] 

LDD : Düşey dengeleyici ile mil ekseni arasındaki mesafe [m] 

LRT : Toplam helikopter uzunluğu [m] 

LYD : Yatay dengeleyici ile mil ekseni arasındaki uzaklık[m] 

MB : Pala kütlesi [kg] 

Mβ : Çırpınma menteşesindeki aerodinamik yük kaynaklı moment [N.m] 
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Nb : Pala sayısı 

NbTR : Kuyruk rotoru pala sayısı 

P : Güç [kW] 

PMC : Maksimum sürekli güç [kW] 

PTO : Maksimum kalkış gücü [kW] 

Re : Menzil [km] 

SFC : Özgül yakıt sarfiyatı [μg/j] 

SHT : Yatay dengeleyici yüzey alanı [m2] 

Q : Rotor torku [N.m] 

QMR : Ana rotor torku [N.m] 

r : Pala elemanı orta noktası kök uzaklığı [m] 

R : Rotor yarıçapı [m]2  

r0 : Pala kök kaçıklık oranı 

VLR : Uzun menzil hızı [km/h] 

T : İtki [N] 

TTO : Maksimum toplam güç [kW] 

TTR : Kuyruk rotoru itkisi [N] 

U : Pala elemanı üzerine gelen toplam hız bileşeni [m/s] 

UP : Pala elemanı üzerine gelen düşey hız bileşeni [m/s] 

UT : Pala elemanı üzerine gelen teğetsel hız bileşeni [m/s]  

V∞ : İleri uçuş hızı [m/s] 

Vc : Düşey tırmanma hızı [m/s] 

VCmax : Maksimum tırmanma hızı [m/s] 

VIY : İleri uçuş hızı yatay bileşeni [m/s] 

VID : İleri uçuş hızı düşey bileşeni [m/s] 

Vm : Maksimum hız [m/s] 

VNE : Asla aşılmayacak hız [m/s] 

WACAT : İklimlendirme ve buzlanmaya karşı sistemin ağırlığı [N] 

WAPP : Yardımcı güç ünitesi ağırlığı [N] 

WAV : Aviyonik sistem ağırlığı [N] 

WbM : Ana rotor palaları ağırlığı [N] 

WC : Mürettebat ağırlığı [N] 
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WCC : Kokpit kontrolleri ağırlığı [N] 

WDS : Aktarma sistemi ağırlığı [N] 

WEmpty : Boş ağırlık [N] 

WEL : Elektrik sistemi ağırlığı [N] 

WENG : Motor ağırlığı [N] 

WFuel : Yakıt ağırlığı [N] 

WFE : Döşeme grubu ağırlığı [N] 

WFS : Yakıt sistemi ağırlığı [N] 

WG : Toplam kalkış ağırlığı [N] 

WH : Yatay dengeleyici ağırlığı [N] 

WHYD : Hidrolik sistem ağırlığı [N] 

WhM : Ana rotor göbek ve menteşelerin ağırlığı [N] 

WLG : İniş takımı ağırlığı [N] 

WMV : İmalat varyasyonu [N] 

WPL : Paralı yük [N] 

WPSS : İtki alt sistemi ağırlığı [N] 

WTR : Kuyruk rotoru ağırlığı [N] 

WU : Faydalı ağırlık [N] 

WV : Düşey dengeleyici ağırlığı [N] 

αEF : Etkin hücum açısı [rad] 

β : Pala çırpınma açısı [rad] 

θ : hücum açısı [rad] 

θF : Göbek öne eğilme açısı [rad] 

νi : İçe akış hızı [m/s] 

ρ : Hava yoğunluğu [kg/m3] 

ΦF : Göbek yana eğilme açısı [rad] 

σ : Katılık oranı 

Φ : İçe akış açısı [rad] 

ψ : Azimut açısı [rad] 

Ω : Rotor açısal hızı [rad/s] 

ΩTR : Kuyruk rotoru açısal hızı [rad/s]   
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1. Giriş 

Bu raporda Teknofest 2021 Helikopter Konsept Tasarım yarışması için tasarlanan helikopterin tasarım 

süreci anlatılmaktadır. Konfigürasyon seçimi, kıyaslamalar, hesaplamalar ve anlatımlar 8-45 sayfaları 

arasında açıklanmıştır. Hesaplamalarda kullanılan kodlar, grafikler ve çizimler ek kısmına eklenmiştir. 

Takip edilen süreç: 

 

Şekil 1: Tasarım süreci planı 

Tasarım sürecinin sonunda hesaplanan helikopterin özellikleri: 

Şekil 2: NEU-CFD Aviation Helikopteri 

Helikopter Durum 

Genel  

Tip Hafif sınıf yolcu helikopteri 

Gövde  

Malzeme Kompozit 

Kanat Katlanamaz pal 

İniş takımı Katlanamaz sabit teker  

Kuyruk T kuyruk 

Elektronik  

Kontrol sistemi Elektronik kontrollü uçuş (fly-by-wire) 

Güç Kaynağı  
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Motor Allison Model 250 turboşaft motoru 

Motor sayısı 1 

Motor gücü 317 shp (236 kW) 

İtki ve Taşıma  

Ana rotor Geleneksel  

Ana rotor sayısı 1 

Ana rotor pal sayısı 2 

Kuyruk rotor Fenestron 

Yardımcı itki - 

 

Tablo 1: NEU-CFD AVIATION helikopter genel özellikleri 

2. Tasarım İsterlerinin Değerlendirmesi ve Hedef Müşteri Kitlesi 

Tasarım isterlerinin ne olduğu, öz görev profili ve nokta performans bilgileri ön tasarım raporunda 

irdelenmiştir. Bu isterler değerlendirildiğinde tasarlanan helikopterin mühimmat bulundurmaması, 

büyük kargo taşımaması ve tasarımının bu işlere elverişsiz olması nedeniyle kullanım alanları askeri 

veya sağlık alanından daha çok VIP ulaşımlara uygundur. 

Literatürdeki helikopterler incelendiğinde özellikle askeri amaçlar için üretilen helikopterlerde 

performansa çok önem verilirken maliyet ikinci planda kalmıştır. Ulaşım ve ticari amaçlarda kullanılan 

helikopterlerde ise performans kadar maliyet de önemli bir unsurdur. Konfigürasyon seçimi yapılırken 

bu durum göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin askeri araçlar arazilerde kullanılırken, VIP araçlar 

daha çok şehir içlerinde ya da şehir merkezine yakın bölgelerde hareket eder. Helikopterin gürültüsü 

arazide sorun olmazken, şehir içindeyken büyük bir sorun oluşturur. Buna uygun olarak tasarlanan 

helikopterde gürültü emisyonu düşük olan sistemler tercih edilmiştir. Yine ulaşım amaçlı şehir içinde 

kullanılan helikopterlerde açıkta bulunan kuyruk rotoru, havacılık güvenliğine hâkim olmayan yolcular 

için tehlike arz edebilir. Bu nedenle kuyruk kısmında, palaları açıkta bulunmayan, Fenestron tipi rotor 

kullanılmıştır. Sonraki başlıklarda seçilmiş olan konfigürasyonlar bu durum göz önünde bulundurularak 

seçilmiştir. 

3. Literatür Araştırması 

Tasarımı yapılmış olan helikopterin istenilen görev profiline uygun olan benzer helikopterler 

araştırıldığında; Eurocopter AS355, CHI KC 518 Adventourer, Bell 206 JetRanger, VRT 500, Bell 505 

Jet Ranger X gibi helikopter modelleri dikkat çekmektedir. Bu modellerin yarışma kapsamında tasarımı 

yapılmış olan “NEU-CFD Aviation” helikopter modellinin uzunluğu, yükseklikliği, kullanılan turboşaft 

motorların bazı parametrik özellikleri, kullanılan kanatların rotor çapları, menzilleri, azami hızları, boş 

durumdaki ağırlıkları, azami kalkış ağırlıkları ve yolcu kapasiteleri bakımında bir karşılaştırma 

gerçekleştirilmiştir. Bu karşılaştırmalar Tablo-2’de görülebilir.     
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 NEU-CFD 

AVIATION 

Eurocopter 

AS355 

CHI KC 518 

Adventourer 

Bell206 

JetRanger 
VRT 500 

Bell 505 Jet 

Ranger X 

Uzunluk (m) 11,47 12,94 8,8 12,09 8,09 12,93 

Yükseklik(m) 2,9 2 3,5 2,84 3,77 3,25 

Motor(kw) 
1 × Allison 250-

C20J turboşaft 

2 x Allison 

250-C20F 

1 × Rolls Royce 

RR250T63-700 

1 × Allison 

250-

C20J turboşaft 

1x Pratt & 

Whitney 

PW207V 

1 × Safran 

Arrius 

2R turboşaft 

Rotor Çapı(m) 10.3 10,69 9,018 10,16 - 11,28 

Menzil(km) 597 703 - 693 860 617 

Azami 

Hız(km/s) 
225.944 278 km/s 250 km/s 240 km / s 250 km / s 232 km/s 

Boş Ağırlık(kg) 806 1305 794 1.057 730 989 

Azami Kalkış 

Ağırlık(kg) 
1536 1544 1.542 1520 1600 1669 

Kapasite (yolcu) 1+4 1+6 1+5 1+4 2+4 1+4 

 

Tablo 2: Kıyaslanan helikopterlerin özellikleri ve tasarlanan helikopterin özellikleri  

4. Tasarım Süreci 

Bu başlık altında seçilen konfigürasyonların avantaj ve dezavantajları incelenmiştir. Avantajları mantık 

çerçevesinde değerlendirilerek seçilmiş ve tasarım süreci bu yönde ilerletilmiştir. 

4.1- Kuyruk Rotoru 

Ön tasarım raporunda yaptığımız helikopter tasarımının arka kuyruk rotoru için geleneksel tipli kuyruk 

yapısı basit yapısı, hafiflik ve düşük maliyetinden dolayı tercih edilmişti. Bu geleneksel kuyruk kısmı, 

tasarıma özgünlük katmak ve getireceği avantajlardan ötürü Fenestron tipli kuyruk rotoru tasarımıyla 

değiştirilmiştir. Fenestron tipli kuyruk rotorları, kuyruk bomunun içerisine yerleştirilmiş olmasıyla 

geleneksel açık kuyruk rotorlarından farklı olmasının yanında ana rotor tarafından üretilen torku etkisiz 

hale getirme yani anti tork üretme işlevini görür. 

Geleneksel kuyruk rotorlarının aksine Fenestronlar çok daha fazla kanatlara sahiptir. Bu kanat sayıları 

yedi ile on sekiz arasında değişkenlik gösterir. Literatür araştırması sonucu tasarımımıza uygunluk 

sağlayacak Fenestron kanat sayısı gürültüyü farklı frekanslar üzerinde dağıtılması için 10 adet tercih 

edilmiştir. Bu sayede gürültünün frekansı arttırılıp düşük hissedilebilir gürültü ve titreşime ulaşılmıştır. 

Fenestron kuyruk rotoru tasarımı kullanılıp, uç girdap kayıplarında azalma ve uçuşun seyir sırasında güç 

gereksinimlerinde azalma sağlanmıştır. Ayrıca daha küçük olması helikopterin çevreye çarpma riskini 

düşürmüş olup kazalara neden olma şansını azaltmıştır ve küçük kayalar gibi gevşek nesneleri emme 

olasılığını düşürdüğü için yabancı cisimlerden gelebilecek hasar minimuma indirilmiştir. Bu sistemin 

bize getirdiği bir diğer avantaj ise gelişmiş anti tork kontrol verimliliği ve pilot iş yükünde azalma 

fırsatıdır. Fenestron tipli kuyruk rotorunun seçilmesinin en büyük nedeni ise tasarlanan helikopter hafif 

sınıf bir yolcu helikopteri olduğundan Fenestronun sağladığı çevresel koruma sayesinde yerdeki insanlar 

için daha fazla güvenlik imkânı vermektedir. Tabi ki avantajlarının yanında bize getirdiği yüksek inşaat, 

satın alma maliyeti ve uçuşun havada asılı kalma aşamasında gereken güçte artış durumunun da göz 
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önünde bulundurulması gerekir. Fakat genel olarak avantajları ön planda olduğundan Fenestron kuyruk 

rotoru, tasarımı yapılan helikopterde tercih edilmiştir. 

 

Şekil 3: Kuyruk rotoru 

4.2- İniş Takımı 

İniş takımları helikopter yerdeyken helikopteri taşıyan bir alt sistem bileşenidir. İniş takımının dan 

beklenen temel görev sadece helikopteri yerde taşımak değil helikopter yere indiği zaman karşılaştığı 

enerji sonucunda herhangi bir plastik deformasyona uğramadan maruz kaldığı enerjiyi sönümlemesi 

beklenmektedir. Ön tasarım raporunda tasarımı yapılan helikopterde iniş takımı olarak kızak tipi iniş 

takımı hem basit yapısı hem de düşük maliyette olduğu için tercih edilmişti. Fakat sonrasında kızak tipi 

iniş takımının enerji absorbe etme seviyesi düşük olduğundan ötürü tasarımda değişikliğe gidilerek sabit 

tekerlekli iniş takımı tercih edilmiştir. Bu sabit tekerlekli iniş takımları tekerleklerindeki hidrolik 

sayesinde daha yüksek performansta bizlere enerji sönümleme imkânı sunmaktadır. Ayrıca iniş için 

oleopnömatik şok emici kullanmak iniş sırasındaki darbelerin azalmasını ve yer rezonansının kontrol 

edilmesini sağlar. Bu iniş takımının seçimi ile tekerlek takımları katlanmadığı için yüksek hızlara 

çıktıkları zaman aerodinamik açıdan sürükleme kuvvetine oluşmasına imkân vermektedir. Bu da tasarımı 

yapılan helikopterin performansı kötü etkilediği söylenebilir.  Fakat yarışma kapsamında görev profilinde 

yüksek hızlar istenilmediğinden dolayı bu dezavantajına rağmen iniş takımları sabit tekerlekli katlanamaz 

olmasına karar verilmiştir. 

 

Şekil 4: İniş takımı 
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4.3- Terazi (Tek) Mafsallı Ana Rotor 

Ana rotor, helikopterin hareketi için gerekli olan itki ve taşımayı üretir. Ayrıca helikopterin hareket 

kontrolünü gelen kuvvetler vasıtasıyla yönlendirmesini sağlar. Yarışma kapsamında görev profili şartını 

sağlaması amacıyla tasarımını gerçekleştirmiş olduğumuz helikopterimizde rotor tipi olarak Terazi (Tek) 

Mafsallı rotor sistemi tercih edilmiştir. Bu rotor sistemi taşımayı tek bir ana rotordan karşılanmaktadır. 

Ana rotorun karşı torku ise kuyruk bölgesinde yer alan fenestron tip kuyruk karşı tork sistemi tarafından 

karşılanır. Bu rotor sistemi bağlantı sayıları tek menteşe ve iki yataktan oluştuğu için basit yapıda ve daha 

ucuz olduğundan dolayı terazi (tek) mafsallı ana rotorlar helikopterler de en çok tercih edilen helikopter 

rotor sistemi biçimlerindendir. Askı performansı ve düşük hızlardaki manevra kabiliyeti ile kararlı yapıları 

sayesinde avantaj sağlarlar. Dezavantaj olarak ise rotor sistemlerinde sadece iki palalı sistemlerde 

kullanılması ve yarı rijit rotor sistemleri oldukları için yüksek eksi G (gi) durumlarında maruz 

kaldıklarında rotor sistemlerinde kalıcı deformasyona uğraya bilmeleri olmasıdır. Terazi (tek) mafsallı 

ana rotor sisteminin temel bileşenlerinden bahsedecek olursak; yalpa çemberi, rotor göbeği, palalar dan 

oluştuğu söylenebilir. 

Rotor sistemi transmisyona gelen güç şaft yardımı aracılığıyla pallere aktarılır. Yalpa çemberi 

mekanizması şaftı çevreler ve pilotun kontrollü ile istenilen hareketi farklı hücum açıları elde edilir. 

Hücum açıların kontrolü ana rotor sisteminin içerisinde yeralan Pitch horn ve Swash plate parçaları ile 

sağlanmaktadır. Tasarımı yapılan helikopterde bu parçalara yer verilip hücum açılarını bu şekilde kontrol 

edilmiştir. Hücum açılarının istenilen oranda tutulabilmesi sağlayan diğer tasarım kriteri de kanatçık 

profilleridir. Bu nedenle kanat profilinin doğru seçilmesi önem arz etmektedir. Literatür araştırması 

sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda da kanat profili Naca 0012 uygun görülmüştür. 

Literatürdeki ağır sınıf helikopterlerde ana rotor palasının kök kısmında kamburluğu yüksek, uc kısmına 

doğru daha çok simetrik profiller kullanılmıştır. Bunun sebebi kök kısmında daha düşük hızlarda daha 

yüksek taşıma kuvveti üretilirken, uç kısımlarda daha düşük taşıma kuvveti üretmektir. Yine sivrilme 

açısı verilerek taşıma kuvvetinin uç kısımlarda dramatik artarak bölgesel gerilimin önüne geçilmektedir. 

Ama hafif sınıf helikopterlerde taşıma kuvvetinin artışı ağır sınıflara oranla daha az dramatik olarak 

artar. Bu yine de dengelenmesi gereken bir durumdur. Bahsedilen maliyeti yüksek yöntemler yerine 

hafif sınıf helikopterlerde sadece burulma açısının verilmesi yaygın olarak görülür. 

Yapılan tasarımda başta bahsedilen hedef müşteri kitlesine uygun olarak üretim yöntemleri daha basit ve 

maliyeti diğerlerine oranla çok daha düşük olan sadece burulma açısının verildiği palalar kullanılmıştır. 

Pala profili pala boyunca NACA 0012 olarak tasarlanmıştır. Burulma açısı sonraki hesaplamaların 

yapıldığı başlıklarda açıklanmıştır. Bunlar haricinde sivrilme açısı ve farklı profillerin olduğu yöntemler 

kullanılmamıştır. 

4.4- Yer Rezonansı 

Yer rezonansı pallerin dönme düzlemlerindeki salınımı ile iniş takımı üzerindeki salınım frekanslarının 

aynı olması durumu olması ile oluşan dinamik kararsızlık durumudur. Bu durumla başa çıkmak için, 

tasarlanan helikopterde pilot yer rezonansı hakkında bilgilendirilip, eğitilmesinin yanı sıra titreşiminin 

azaltılması ve yer rezonansı olayını kaldırmak için ana rotorda damper ve ayrık pala kontrol sistemi 

kullanılmıştır. Bu sayede helikopterin güvenliği arttırılıp, titreşimlerden dolayı oluşabilecek ekstra yakıt 

harcamaları engellenerek maliyet azaltılmıştır.  
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Şekil 5: Damper 

4.5- Güç/Enerji Sistemleri  

Tasarımını gerçekleştirmiş olduğumuz helikopter modelinde Ana rotor için 317 beygir gücüne sahip (236 

kW) Allison Model 250 Turboşaft motoru kullanılmıştır. Bu motor, rotorları tahrik etmek için kullanılan 

şaft gücü üreten bir gaz türbinidir. Helikopter tasarımında kullanılacak olan turboşaft motorun minimum 

ağırlıkta, maksimum güç ve rpm üretmesi beklenir. Motor seçim sürecinde yapılan literatür araştırması 

sonucunda benzer hafif sınıf helikopterler de kullanılan turboşaft motorlarının karşılaştırmaları Tablo… 

da listelenmiştir. Allison Model 250 turboşaft motoru isterleri ve görevi gerçekleştirebilecek olup 

sınıfındaki motorlar arasında en hafif ve en güçlü motordur. Bu nedenle tasarımda Allison Model 250 

motoru kullanılacaktır. 

 

 

Pratt & 

Whitney 

Kanada 

PW200 

Turbomeca 

Arrius 
Allison Model 250 Turbomeca Arriel 

Uzunluk (cm) 91,2 160,1 102,9 112,2 

Çap (cm) 50 43,6 57,2 60 

Kuru ağırlık 

(kg) 
107,5 101,3 63 111 

Kompresör 
Tek kademeli 

santrifüj 

Tek kademeli 

santrifüj 

6 kademeli eksenel + 1 

kademeli santrifüj 

Tek kademeli eksenel artı tek 

kademeli santrifüj 

Maksimum güç 

çıkışı (kw) 
418 388 236 508 

Özgül yakıt 

tüketimi 
0,542 - 0,697 - 

Güç-ağırlık 

oranı 
2,4 - 2,289 3 

Tablo 3: Motor kıyaslaması 
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4.6- Hava Allığı ve Egzoz 

Helikopterlerde hava alığı, havanın motorun içerisine yüksek bir verim ile girmesi için kullanılır. Bu hava 

alıklarının yapılan literatür araştırmaları sonucunda helikopterlerin hava alıklarının iki tür çeşit şeklinde 

tasarımlar yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu çeşitler önden ve yandan olmak üzere olarak sınıflandırılmıştır. 

Yarışma kapsamında ise tasarımı yapılan helikopterlerimizde önden hava alık şeklinde yapılması uygun 

görülmüştür. Nedeni ise helikopterin önden gelen havanın hava alığı içerisine giren havanın yüksek 

yoğunlukta girerek motorun performansının arttırması yardımcı olmasıdır. Bu sayede turboşaft motordan 

alınabilecek maksimum verim alınması amaçlanmıştır. Verimi daha yüksek olmasını sağlayan önden hava 

alığının dezavantaj olarak söylenebilecek özelliği ise sert manevralar sırasında helikopterin cowling 

yapısının üzerinde gelen akımların bir takım akım kopmaları neden olmasıdır. Bu akım kopmaları 

sonucunda motora hava gidemeyeceğinden dolayı turboşaft motorun durmasına sebep olabilir. Bu 

dezavantajı göz önüne bulundurarak tasarlanan önden alığın tasarımına dikkat edilmiş ve yüksek 

performans alınması hedeflenmiştir. 

Tasarımı yapılan helikopterde egzoz tasarımı ise çok yüksek sıcaklıkların gövdeden dışarı atılacağı için 

atılırken bir enjektör sisteminden yararlanılmıştır. Bu sistem kullanılmasının nedeni motordan gelen 

havanın dışarıya çıkarken yüksek seviyelerde olduğu için bu enjektör sistemi sayesinde alçak basınç 

bölgesi oluşturarak egzoz kısmının yan taraflarından hava emilmesini sağlanır. Böylelikle emilen hava 

hem cowling içerisinde yer alan transmisyon sisteminin soğumasına hem de egzozdan çıkan sıcak havanın 

soğutulmasını yardımcı olur. Çıkan havayı, bu sayede soğutulması sonucunda kuyruk gövdesine maruz 

kalacak sıcak havanın önüne geçilmiş ve kuyruk rotoruna ulaşan havanın yoğunluğunu arttırıp kuyruk 

rotorun performansı arttırılması sağlanmıştır. 

 

Şekil 6: Hava alığı ve egzoz 

4.7- Transmisyon Sistemi 

Transmisyon sistemleri helikopterlerde en önemli alt sistemlerden biridir. Transmisyon sistemlerinin en 

önemli görevi motordan gelen yüksek tork ve devir sayısını istenilen oranlarda dişliler vasıtasıyla 

düşürerek ana rotora ve kuyruk rotoruna aktarılmasını sağlamaktadır. Tasarlamış olduğumuz transmisyon 

sistemi hesaplamalar sonucunda iki kademeden oluşmasına karar verilmiştir. Birinci kademede ana rotor 

için turboşaft dan çıkan 6000 rpm den 1694 rpm’e helis dişliler yardımıyla aktarılmıştır, sonrasında ikinci 
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kademede 1694 rpm den 395 rpm konik dişliler sayesinde düşürülmüştür en son işlem olarak da konik 

dişlilerin yön değiştirme özelliği kullanarak ana rotora hesaplanan devir değeri verilmiştir. 

Aynı şekilde kuyruk rotoru içinde sistem iki kademeden oluşmaktadır. Turboşaft dan gelen 6000 rpm 

helisel dişliler ile 2550 rpm e düşürülmüştür. Daha sonrasında konik dişliler yardımıyla 2550 rpm değeri 

yön değiştirerek kuyruk rotoruna hesaplanan devir verilmiştir. Tasarım ayrıntıları Ek 5’te sunulmuştur. 

Ana rotor ve kuyruk rotor dişlilerin ve şaftların malzemesi yüksek dayanıma ve helikopter transmisyon 

sistemlerinde en çok kullanılan dişli AISI E9310 alaşımlı çelik olduğundan dolayı tercih edilmiştir 

 

Şekil 7: Ana rotor transmisyon sistemi 

 

Şekil 8: Kuyruk rotoru transmisyon sistemi 
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4.8- Elektronik uçuş kontrolü (FLY BY WIRE) 

 

Şekil 9: Fly-By-Wire  figürü 

Helikopterin aerodinamik uçuş hareketleri elektronik uçuş kontrol sistemleri ile kontrol edilir. Bu 

yüzden helikopterin en önemli alt sistemlerinden biridir. Tasarımımızda elektronik uçuş kontrol sistemi 

olarak Fly-By-Wire uçuş kontrol mekanizması seçilmiştir. Fly-By-Wire, manuel uçuş kontrol 

mekanizmalarının elektronik arayüzler kullanılarak kontrol edildiği modern uçuş kontrol sistemidir. Bu 

sistem, pilotun helikopteri kontrol ederken yaptığı veri girdilerini ve hareketleri elektriksel sinyalleri 

dönüştürülerek kablolar yardımıyla iletilir. Ayrıca verilen girdinin ya da hareketin kontrol yüzeylerini 

ne kadar hareket ettireceğine karar veren ve istenilen performansın helikopterden alınmasına yardımcı 

olan bir bilgisayar kullanır. Bu sistem sayesinde pilotun yükü azaltılmış olup, pilotun yaptığı ve hava 

aracının limitlerini zorlayıcı terslikler uçuş bilgisayarı tarafından kontrol edilerek olası kazalar önlenir. 

Geleneksel mekanik kontrollü uçuş sistemleri daha çok pilotun kas gücüne dayalı olarak çalıştığı için 

ani bir stall olayı veya rüzgâr kesilmesi gibi zorlayıcı durumlarda pilotun kontrol kolu ile fiziksel 

mücadelesi gerektirir. Ayrıca geleneksel sistemlerde, yüzeyleri kontrol eden gergin halatlar üzerinde 

sürekli aşınma ve yıpranma olur bu da yorulma gerilmesinden dolayı halatları kopma tehlikesiyle karşı 

karşıya bırakır. Bu halatlar kopar ve pilot helikopteri kontrol edemezse bu durum kaza ile sonuçlanabilir. 

Fly-by-wire elektronik kontrol sistemi tasarımımızda kullanılarak, geleneksel sistemlerdeki problemler 

giderilmiştir. 

 

4.9- Kontrol Sistemi/Swash plate 

Swash plate (Yalpa çemberi) mekanizması ana rotor sistemi ile uçuş kumandaları arasındaki bağlantıyı 

tesis eden ve mastı direk çevreleyen parçadır. Swash plate birbirlerine yataklanmış sabit ve dönen iki 

plakadan ibarettir. Sabit (dış) eğik plaka, ana rotor direğine monte edilmiştir ve bir dizi itme çubuğu ile 

döngüsel ve toplu kontrollere bağlanmıştır. Her yöne eğilebilir ve dikey olarak hareket edebilir. Döner 

(iç) eğik plaka, bir yatak vasıtasıyla sabit eğik plakaya monte edilir ve ana rotor direği ile dönmesine izin 

verilir. Her iki plaka cyclic ve collective kumandalarından gelen hareketler doğrultusunda ve kontrol 

bağlantıları vasıtasıyla yükseltilebilir, alçaltılabilir veya ilgili istikamete doğru açılandırıla bilme fırsatı 

sağlamaktadır. Ayrıca dönen disk üzerinde paller ile bağlantı tesis eden pitch kontrolleri mevcuttur. 

Geleneksel helikopter tasarımlarında ana rotorda oluşan asimetrik itiş gücünü dengelemek için retreating 
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tarafında ki atak açısını arttırırken advancing tarafındaki atak açısını düşürür. Bu sayede asimetriyi 

ortadan kaldırmaya yardımcı olur. 

Şekil 10:Swashplate figürü 

4.10- Yapı ve Malzeme 

Tüm hava araçlarında olduğu gibi helikopterde de helikopter yapısı ve kullanılan malzemeler oldukça 

önem arz etmektedir. Bunun için yapılacak olan seçimler tasarımı gerçekleştirilen helikopterin 

performansını, güvenirliğini ve birçok önemli parametreleri oldukça etkilemektedir. Bundan dolayı yapı 

tasarımı içerisinde yer alan en önemli unsur gövde yapısı olduğu kolaylıkla söylenebilir. Bu yapının temel 

vazifesi tamamen helikopter üzerindeki tüm sistemleri bir arada uyumla çalışabilmesi sağlamaktır. 

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda diğer gövde yapılarına (Kafes, Metalik) göre nispeten daha 

avantajlı olduğu için tasarımımızda ana gövde için kompozit yapı tercih edilmiştir. Kompozit yapı, çelik 

ve alüminyum gibi yaygın kullanılan geleneksel metal-metal alaşımları ile karşılaştırıldığı zaman, 

kompozit malzemeler, uzun ömrü olan, hafif, korozyona karşı dayanıklı olan üstün özellikleri nedeniyle 

ön plana çıkmıştır. Bunun dışında istenen yönde iyi mukavemet özellikleri elde edilmesi, sahip oldukları 

ısıl genleşme özellikleri aynı zamanda boyutlarını yüksek oranda koruyabilmeleri de diğer önemli 

özelliklerindendir. Kompozit yapı gövde yüzeyine gelen tüm birincil gerilmeleri taşıması ve gövdeyi rijit 

tutması özelliği sayesinde son dönemlerde oldukça kullanılmaktadır. Tasarımımızda bölme genişliğini 

azaltmak için gövde kirişleri bölmeler arasına yerleştirilir. Helikopter nihai tasarımında kokpit ve arka 

gövdeyi ayırmak için bölmeler kullanılmıştır. Bu bölmeler kullanılmasıyla gövde üzerine gelebilecek 

yüklere karşı dirençli olması sağlanmıştır. Helikopter gövdesi malzeme seçimi için Alüminyum-

Epoxy/Carbon Fiber düşünülmüştür. Epoxy/Carbon Fiber, alüminyum alaşımında nispeten daha hafif bir 

malzemedir ve kullanımı gövde elemanlarında sıkça tercih edilir.  
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4.11- Kokpit Tasarımı 

Kokpit tasarımımız DIN33402 uluslararası Avrupa standartlarına göre ortalama pilot vücut ölçüleri 

referans alarak tasarlanmıştır. Kokpit tasarımında en büyük amaç pilotun görüş mesafesini arttırmak ve 

pilotun bulunduğu konumdan her yere rahat erişebilmesine sağlamaya yönelik ergonomik tasarım 

gerçekleştirmektir.  

Şekil 11: Kokpit figürü 

   

Şekil 12: Tasarlanan kokpit görseli 

Şekil 13: Tasarlanan kokpit ölçüleri 

Koltuk tasarımı 45 derecelik açı ile kalça genişliği düşünülerek 43 cm, koltuk sırt açısı 19 derece ve 38 

dereceye kadar pilotun isteğine bağlı olarak değişmektedir. Koltuk sırt uzunluğu ise 80 cm olarak 

gerçekleştirilmiştir. Pilotun görüş açısı ve konsola olan uzaklığı göz önüne alındığında koltuk-konsol 

mesafesi 50-60 cm, ayak pedalları ise 110- 120 cm arasında değişmektedir. 
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4.12- Aviyonik Sistemler 

Tasarlanan helikopterde kullanılacak olan aviyonik sistemler: 

 • G500H TX: yenilikçi teknoloji ile üretilen G500H TXİ gelişmiş 

harita ve görüntü kalitesine sahiptir. Hassas dokunmatik ekranı 

sayesinde pilot daha hızlı gerekli işlemleri 

gerçekleştirebilmektedir. Beş renkli arazi farkındalık ve uyarı 

sitemi HTAWS ile oluşabilecek tehlikeleri tahmin ederek 

pilotun güvenli sürüşünü güvenle bitirmesini sağlar.  

 

• GTN 750: GTN 750 navigasyonunun seçilmesinin en büyük 

nedeni GH TX ile sorunsuz olarak entegre çalışabilmesi. Bu 

sistemle pilotlar paneldeki ekrandan navigasyon, iletişim ve 

uçuş ekranı arayüzü arasındaki tam dokunmatik ekran özelliğini 

kazanmış olur. Uçuş anında hava durumundan kaynaklanacak 

problemleri saptaya bilmek adına da GTN 750 sistemini GDL 

69 sistemi ile birleştirerek dünya çapındaki hava durumu 

tahminlerine ulaşabiliriz.   

       

• FLİGHT STREAM 210: Uçuş anında uçuş bilgilerini tablet 

yada telefona aktararak uçuş bilgileri yolculara aktarılabilir. 

        

• GTS800 : pilotlar çevrelerinde hareket halindeki diğer hava 

araçlarını gözden kaçırabilirler. GTS800 sayesinde pilot 

çevresindeki diğer hava araçlarından haberdar olur ve uçuş 

güvenliği sağlanır. 

    

 

• MD 93: MD93 diğital bir saat olmasının yanında usb girişleri ile 

helikopter içerisinde elektronik aletlerin sarj edilmesini 

sağlamaktadır. Kısa devre, güç dalgalanması ve aşırı akım 

koruması mevcuttu. -40 derece ve +70 derece koşullarında 

çalışma özelliğine sahiptir. 

       

• JA 72-006 : JA 72-006  uçuş esnasında bluetooth yada 

üzerindeki jak girişleri ile müzik dinleme imkanı sağlar. 

             

• FLİGHT RECORDER: Olası bir kaza durumunda kaza 

nedeninin belirlenmesinde kullanılacak kara kutu her hava 

aracında bulunması gerekmektedir. 

         

• GTX 330: GPS referanslı hassas konum bilgilerini kullanan 

gelişmiş bir teknolojidir. Helikopterin uçuş kimliği, konum, hız, 

tırmanma, iniş verilerini incelenmesinde kullanılacak. 

Tablo 4: Tasarımda kullanılan aviyonik sistemler 
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Tablo 5: Aviyonik sistemlerin boyutlandırılması 

5.  Alt Sistemlerin Konumlandırılması 

Şekil 14: Alt sistem konumları 

1- Aviyonik ekipmanlar 

2- Ön iniş takımı 

3- Kokpit ve pilot koltuğu 

4- Yolcu alanı ve koltukları 

5- Arka iniş takımı 

6- Yakıt tankı 

7- Dikey ve yatay stabilizatör 

8- Kuyruk rotoru 

9- Güç ünitesi 

10- Ana rotor 

11- Ana rotor pali 

12- Transmisyon sistemi 

13- Yolcu Kargo Kısmı 

AVİONİK 

SİSTEMLER 

BOYUTLANDIRILMASI 

G500H TX 7’’ LCD DOKUNMATİK EKRAN 

GTN 750 6.9 ‘’ LCD DOKUNMATİK EKRAN 

FLİGHT STREAM 210 7 X 2,3 X 10 cm 

MD 93 2.39 x 2.39 x 1.15 cm 

JA 72-006 9.47 x 3.93 x 10 cm 

FLİGHT RECORDER 77.7 x 38.3 x 12.5 cm 

GTX 330 15.9 x 4.2 x 28.6 cm 
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6.  Gürültü İncelemesi 

Sivil havacılığın yoğun olduğu kentsel yaşam alanlarında gürültünün düşürülmesi önemlidir. Özellikle 

helikopter gürültü seviyelerinin düşürülmesi için yapılan çalışmalar oldukça yaygın ve önemlidir. 

Helikopter gürültü kaynaklarının başlıcaları; pala-girdap etkileşimi gürültüsü,motor gürültüsü, kuyruk 

rotoru gürültüsü ve transmisyon sistemi gürültüsüdür. 

Gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışma da geleneksel kuyruk rotoru yerine fan terci etmemizin 

nedenlerinden biri de gürültüyü azaltmaktı. Kulanmış olduğumuz fan da daha az pal kullanarak gürültü 

azaltma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Motor takımı gürültüsünün azaltımı konusunda yapılan literatür araştırmaları sonucunda motorlardaki 

atık gaz püskürtme hızının düşürülmesi ile motordan kaynaklanan gürültünün düşürülebileceği 

saptanmıştır. Bu durum ayrıca sıcak ve hızlı ilerleyen atık gaz yayılmalı ile aksine çevredeki yavaş 

ilerleyen havanın birbiri ile hızlı bir biçimde karışmasını sağlayan bir karıştırıcı sayesinde elde edilir. 

Ancak bunun dezavantajlarından biri ise motorun itme gücü azalır ve bunun sonucunda yakıt tüketimi 

artar. 

HELİKOPTER GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (db) 

Belll 206 B Jetranger 93-99 

Bell 206 L Longer II 90-97 

BO 105 100 

Mİ4 118 

H23 90-108 

H34 108-117 

Gazelle 97 

Scout 99.8 

Puma 99.9 

Lynx 100 

Ses azaltılmış çoğu modern helikopter 90-85 

Hafif çalışma ve askeri helikopter 100 

VIP helikopter 85 

Tablo 6: Gürültü seviyesi kıyaslamaları 

7. Otorotasyon 

Yapılan tasarım uçuş performans özelliklerinin yeterliliğinin yanında güçsüz şekilde yere iniş kabiliyeti 

için de elverişlidir. Otorotasyon ile alçalma ve hız hesaplamaları Ek-2’deki grafiklerde verilmiştir.  

Tasarımda, acil iniş sırasında inmeden önceki yunuslama açısı arttığında, gövdenin ya da kuyruğun yere 

çarparak herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyeceği gövde tasarımı tercih edilmiştir. Kuyruğun 

yüksekte bulunması ve gövdenin arka kısmındaki kavis artan yunuslama açısında yere temas etmez. 

Yakıt tankı, literatürdeki helikopterlerde helikopterin altında ya da kokpitin arka kısmında 

konumlandırılır. Alt tarafta bulunmasının en büyük avantajı uçuş sırasında yakıt harcandıkça ağırlık 

merkezinin değişimine etkisinin daha az olmasıdır. Yapılan tasarımda yakıt tankı ağırlık merkezinin şaft 

hizasında olan dengesi korunarak kokpitin arka kısmına konumlandırılmıştır. Bu konfigürasyonun tercih 

edilme sebebi, otorotasyon ile iniş yapan helikopterin iniş yapacağı bölgenin engebeli veya uygun 

olmaması durumunda gövdenin alttan alacağı darbelerin yakıt tankına gelerek herhangi bir kazaya sebep 

olmasına mahal vermemektir. 

İniş takımındaki tekerlekler gövdeye, gövdenin iskelet bölgesinden monte edildiği için darbenin büyük 

bir kısmını absorbe ederken gövdeye dengeli bir şekilde ileterek muhtemel kırımların önüne geçer. 
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8. Hesaplamalar 

Ağırlık tahmini, performans hesapları gibi işlemler iterasyon gerektiren ve tasarım sürecinde birçok kez 

parametreleri değişen işlemlerdir. Bunun için MATLAB kullanılarak tasarım sürecini tamamını 

kapsayan ayrıntılı bir kod hazırlanmıştır. Kod ek kısmına eklenmiştir. Bu başlık altında kod ile yapılan 

hesaplamalar ve sonuçları açıklanacaktır. 

Kod hazırlanırken ampirik denklemler ve performans formüllerinin büyük bir kısmı “İSTANBUL 

TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HELİKOPTER ÖN TASARIM 

OTOMASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ (İbaçoğlu 2017)” kaynağından alınmıştır. Güç ile ilgili 

hesaplamalarda Reza Samarghandi 2017 kaynağı kullanılmıştır. 

1. Bölüm: Ağırlık tahmini 

Tasarım sürecindeki çoğu parametre birbirini doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Bunun için tasarım 

sürecinde önce tahmini değerler ile hesaplar yapılır. Daha sonra gelen sonuçlar ile tahminlerin örtüşüp 

örtüşmediği kontrol edilir. Kodun ilk bölümünde ampirik denklemlere bağlı olarak tahmini bir toplam 

kalkış ağırlığı belirlendi. Denklemler sonucunda gelen toplam ağırlık ile tahmini ağırlık arasındaki fark 

kapanıncaya kadar “for” döngüsü ile iterasyon yapıldı (İbaçoğlu, 2007). 

𝑊𝐸 = 0.4854 ∗ 𝑊𝐺
1.015 

𝑊𝑈 = 0.4709 ∗ 𝑊𝐺
0.99 

𝑊𝐺 = 𝑊𝐸 + 𝑊𝑈 

Bu formüllere göre boş ağırlık ve faydalı ağırlık, toplam kalkış ağırlığına bağlı denklemlerdir. Tahmini 

ilk kalkış ağırlığına 1300 kg olacak şekilde değer atanmıştır. Sonda bulunan değer ile ilk değer 

arasındaki fark 150 N’dan küçük oluncaya kadar ilk tahmin 2.5 N arttırılmıştır. Bu şart sağlandığında 

döngü kırılmıştır.  

Bu iterasyon sonucunda toplam kalkış ağırlığı; 

𝑊𝐺 = 15077 𝑁 

𝑀ℎ𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑝𝑡𝑒𝑟 = 1536.9 𝑘𝑔 

Olarak bulunmuştur. 

2. Bölüm: Ampirik denklemler 

Yine bahsedilen kaynakta daha önce üretilen helikopterlerin parametreleri doğrultusunda değerlere 

yakın bir parabol denklemi çıkarılmıştır. Yarışma kapsamında yapılan hesaplamalardaki değerlerin 

kontrolü için ve kodun ilerleyen süreçteki tasarımlarda da kullanılabilinmesi için kodda bu denklemlere 

yer verilmiştir. Ama çoğunlukla toplam kalkış ağırlığına bağlı bu denklemler, parabol oluşturulurken 

değerlendirilen ağır sınıf helikopterler nedeniyle hafif sınıf bir helikopter için yakın sonuçlar 

veremeyebilir. Örneğin veter uzunluğu için var olan formül: 

 

Hafif sınıf bir helikopter tasarımında pal sayısı 2 iken bu denklemin sonucunda veter uzunluğu 

𝑐 = 1.1733 𝑚 
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Gelmektedir. Bu sonuç literatürdeki hafif sınıf helikopterler için kabul edilebilir sınırlar içinde değildir. 

Bunun için düzeltilmiş veter uzunluğu olarak 

𝑐 = 0.3 𝑚 

Kullanılmıştır. Diğer denklemler (İbaçoğlu, 2007):  
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Konfigürasyon seçiminde bahsedildiği üzere ana rotor pal sayısı 2, kuyruk rotoru pal sayısı 10’dur. 

Disk yüklemesi: 

𝐷𝐿 =  47.7155 𝑁/𝑚2 

Ana rotor çapı: 

𝐷 =  17.8969 𝑚 

Düzeltilmiş ana rotor çapı: 

𝐷 =  10.6 𝑚 

Rotor açısal hızı: 

Ω =  377.5899 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Rotorların devirleri ana rotor için 395 rpm, kuyruk rotoru için 2250 rpm’dir. Bu durumda: 

Ω =  𝑅𝑃𝑀 ∗ 2 ∗
𝜋

60
= 41.3643 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Kuyruk rotor çapı: 

𝐷𝑇𝑅 =  3.5394 𝑚 

Düzeltilmiş kuyruk yarıçapı: 

𝐷𝑇𝑅 =  0.914 𝑚 

Kuyruk rotoru moment kolu: 

𝑎𝑀𝑇 =  6.2519 𝑚2 

Kuyruk rotoru açısal hızı: 

Ω𝑇𝑅 =  664.58 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Düzeltilmiş kuyruk rotoru açısal hızı: 

Ω𝑇𝑅 =  𝑅𝑃𝑀𝑇𝑅 ∗ 2 ∗
𝜋

60
= 235.6194 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Kuyruk rotoru veteri: 

c𝑇𝑅 =  0.1313 𝑚 

Düzeltilmiş kuyruk rotoru veteri: 

c𝑇𝑅 =  0.09 𝑚 

Yatay dengeleyici moment kolu: 

a𝐻𝑇 =  9.3083 𝑚2 

 

Yatay dengeleyici yüzey alanı; 

S𝐻𝑇 =  2.6929 𝑚2 
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Düşey dengeleyici moment kolu; 

a𝑉𝑇 =  6.1953 𝑚2 

Düşey dengeleyici ortalama veteri (DTR<3.5m için); 

c𝑉𝑇 =  0.1372 𝑚2 

Gövde boyu: 

F𝐿 =  9.969 𝑚 

Toplam helikopter uzunluğu: 

L𝑅𝑇 =  12.402 𝑚 

Rotor başına kadar toplam yükseklik: 

F𝐻 =  3.1744 𝑚 

İniş takımları dahil toplam genişlik: 

F𝑊 =  2.2601 𝑚 

Maksimum hız tasarım sonunda mevcut motor gücü ile hesapanan hız değeri olarak kullanılmıştır. 

(Tasarım süreci sonunda bulunan değer 127 ktas): 

V𝑀 =  64.36 𝑚/𝑠 

Asla aşılmayacak hız 

V𝑁𝐸 =  66.8976 𝑚/𝑠 

Maksimum kalkış gücü 

P𝑇𝑂 = 3801.5 𝑘𝑊 

Maksimum toplam güç 

T𝑇𝑂 = 3370.4 𝑘𝑊 

Maksimum sürekli güç 

P𝑀𝐶 = 822.2541 𝑘𝑊 

Palin uç kısmında, köke göre daha fazla hız ile daha çok kaldırma üretilmektedir. Bu logaritmik artışı 

azaltarak palanınn uç taraflarındaki dayanımı arttırmak için burulma açısı verilmiştir. Hücum açısı 

palanın ucunda 40‘dir. Kökte ise 7.0520’dir. Bu durumda burulma açısı: 

𝐵𝑢𝑟𝑢𝑙𝑚𝑎 𝑎ç𝚤𝑠𝚤 = −3.052 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒 

Hücum açılarının böyle seçilmesinde NACA0012 profilinin karakteristik özelliklerine önem verilmiştir. 
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Şekil 15: NACA 0012 Cl/Cd v Alpha grafiği 

Hücum açısı 4 dereceye kadar Cl/Cd değeri dramatik bir artış göstermektedir. Bu değerden sonra 7 

derece civarında iken grafik tepe noktasına ulaşmıştır. Tasarım için bu bölgede pal boyunca optimum 

taşıma kuvveti üretilir. 

3. Bölüm: Atmosfer koşulları 

Nokta performans hesapları yarışma şartnamesinde 4000 ft yükseklikte ve ISA +20 standartlarında 

yapılması istenmektedir. MATLAB kütüphanesinden 4000 ft (1279.2 m) sıcaklık, basınç ve yoğunluk 

değerleri alınmıştır. Sonrasında ISA +20 koşuluna uygun olarak hesaplamalarda kullanılacak olacak 

yoğunluk güncellenmiştir. Hesaplanan yoğunluk değeri: 

𝜌 = 1.0095 𝑘𝑔/𝑚3 

4. Disk yüklenmesi 

Disk yüklenmesi için gerekli parametreler; devir sayısı: 

𝑛 = 112.7947 𝑑𝑒𝑣/𝑠 

İtki katsayısı: 

𝐶𝑇 =
𝑊

𝜌 ∗ 𝑛2 ∗ 𝐷4
= 0.0023 

Pal ucu hızı 

𝑉𝑡𝑖𝑝 = 219.2308 𝑚/𝑠 

𝑀𝑡𝑖𝑝 = 0.6537 

𝑊𝑇𝑂 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉𝑡𝑖𝑝2 

Disk yüklenmesi 

𝐷𝐿 =
𝑊𝑇𝑂

𝐴
= 112.7947 𝑁/𝑚2 
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5. Hareket girdileri 

Kod çok fonksiyonlu olarak hazırlanmıştır. Göbek öne eğilme açısı, ileri hız gibi parametreler 

değiştirilerek swashplate ile hücum açısının ne kadar değiştirilmesi gerektiği ya da tasarlanan bu 

helikopterin istenilen uçuş koşullarını karşılayıp karşılayamacağı görülebilir. Pal yüklenmesi 

hesaplanırken helikopterin maksimum hızda gittiği ve 8 derecelik bir göbek öne eğilme açısıyla hareket 

ettiği durum incelenmiştir. 

İleri uçuş hızı yatay bileşeni 

𝑉𝐼𝑌 = 63.3772 𝑚/𝑠 

Göbek öne eğilme açısından sonra gerekli taşıma kuvveti: 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝐿𝑖𝑓𝑡 = 12721 𝑁 

6. Bölüm: Azimut açısı 0 Derecede iken gerekli hücum açısı 

 

Şekil 16: İleri uçuşta disk boyunca hız değişimler 

Oluşan stall bölgesinde üretilen taşıma kuvveti azalır. Bunun için azimut boyunca hücum aşısı 

swashplate ile değiştirilir. Bu bölümlerde bu açısın ne kadar olması gerektiği ve limitlerin içinde olup 

olmadığı kontrol edilmektedir.  
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Şekil 17: Cl v Alpha 

Şekilde görüldüğü üzere hücum açısını arttırmak NACA 0012 profili için 16 dereceye kadar taşıma 

kuvvetini arttırır. Bu noktadan sonra Cl katsayısı ile taşıma kuvveti de artan hücum açısıyla birlikte 

azalar. Yine Cd değeri de 16 derecen sonra dramatik bir artış göstererek toplam taşıma kuvvetini negatif 

yönde etkiler. 

Kodda bu durum göz önünde bulundurularak simüle edilen hareketin limitler dışında olması durumu 

göz önünde bulundurmuştur. Limitlerin dışına çıkılması durumda kod ekrana uyarı yazdırmaktadır. 

Bu bölümün ilk kısmında oluşturulacak döngüde kullanılacak parametreler için 0 matrisleri 

oluşturulmuştur. İleride farklı azimut açıları ile yapılacak hesaplardan önce bu matrisler yeniden 0 

matrislerine dönüştürülmüştür. Bunun sebebi döngüye girme sayılarına bağlı olarak bir önceki azimut 

açısından kalan değerler, bir sonraki hesaplamada yanlış sonuç vermesine sebep olmaktadır. 

Bundan sonraki kısımda Blade Element Method ile taşıma kuvveti hesaplanmıştır. Hesaplamalar başta 

bahsedilen yüksek lisans tezindeki formüller ile yapılmıştır. 

 

Şekil 18: Pala elemanı kuramı 

Blade Element Method için özetle pala küçük kesitlere bölünerek ayrı ayrı incelenmektedir. Kökten 

uzaklaştıkça pala üzerine gelen hız değeri artar. Bunun sonucunda taşıma ve sürüklenme kuvvetleri 

hesaplanarak düşey düzlemdeki bileşke itki kuvveti hesaplanır (İbaçoğlu 2007). 
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Şekil 19: Yerel hızlar ve yükler 

Pala elemanı üzerindeki hızlar: 

 

İçe akış açısı ve efektif hücum açısı: 

 

Toplam taşıma ve sürüklenme kuvveti: 

𝐿 = ∑
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑈2 ∗ (𝑐 ∗ ∆𝑟) ∗ 𝐶𝑙

𝑅

𝑟0

 

𝐷 = ∑
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑈2 ∗ (𝑐 ∗ ∆𝑟) ∗ 𝐶𝑑

𝑅

𝑟0

 

Pal ucunda profilin alt ve üst kısmındaki basınç farkının kapanması sebebiyle oluşan taşıma kuvveti 

azalır. Bunun için Prandatl uç kayıp fonksiyonu hesaplanarak taşıma ve sürüklenme kuvveti ile çarpılır. 

Prandatl uç kayıp fonksiyonu: 

 

 



 

30 

 

Düşey düzlemdeki itki kuvveti: 

𝑇 = 𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝐷 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜙 

Kodun bu bölümünde gerekli anti tork da hesaplanmıştır: 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑇𝑜𝑟𝑘

= ∑
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑈2 ∗ (𝑐 ∗ ∆𝑟) ∗ 𝐶𝑙

𝑅

𝑟0

∗ 𝑠𝑖𝑛𝜙 ∗ 𝑟0 − ∑
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑈2 ∗ (𝑐 ∗ ∆𝑟) ∗ 𝐶𝑑

𝑅

𝑟0

∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙 ∗ 𝑟0 

Kod iç içe iki döngüden oluşmaktadır. İçteki döngü swashplate ile verilen bir açı için uçtan köke doğru 

düşey düzlemdeki itki kuvvetini hesaplamaktadır. Yukarıdaki formüller bu döngü içerisinde 

hesaplanmaktadır.  

İçe akış hızı: 

𝑣𝑖 = √
𝑊𝐺

𝜋 ∗ 𝑅2
/(2 ∗ 𝜌) 

İleri uçuş hızı pal üzerine gelen hıza ek olarak VIY*sin(ψ) ile hesaplanır. Ancak bu bölümde azimut açısı 

0 derece olduğu için ileri uçuş hızının hesaba katıldığı satır devre dışı bırakılmıştır. 

Simetrik bir profil olan NACA 0012 için Cl değeri, hücum açısı 16 dereceye kadar lineer arttığı 

varsayılarak: 

𝐶𝑙 = 0.905 ∗ 𝛼 

Olarak hesaplanabilir. Sürüklenme katsayısı, Cd0 değeri ile hücum açısı 0 iken de 0’dan büyük bir değere 

sahiptir. Sürüklenme katsayısı: 

𝐶𝑙 = 0.024 ∗ 𝛼2 + 0.01 

Olarak hesaplanır. 

Döngü içerisinde kesitin konumu için R değeri 1’er cm azaltılırken, hücum açısı kök kısmına yaklaştıkça 

artar. Önceki kısımlarda anlatıldığı üzere uç kısımda 4 derece iken kök kısmında 7.052 derecedir. 

İçerde oluşturulan bu döngü pal ucundan köküne kadar üretilen taşıma kuvvetini hesaplar. Döngüyü 

bozacak tek şart hücum açısının 16 dereceyi geçmesi ve bu durumda daha fazla taşıma kuvveti 

üretilememesidir. NACA0012 için bu nokta tepe değeridir. 

İçerdeki döngü tamamlandığında toplamda üretilen kaldırma kuvveti, gerekli kaldırma kuvvetine ulaşıp 

ulaşmadığı kontrol edilir. İleri uçuşta azimut boyunca palin aynı taşıma kuvvetini üretebilmesi 

gerekmektedir. Az ya da daha çok üretilen taşıma kuvveti helikopterin istenmeyen şekilde hareket 

etmesine neden olur (roll ya da pitch hareketi). Bu kodun amacı da hem bu şartı sağlayan hucüm açısını 

bulmak, hem de girdilere uygun koşulda helikopterin çalışıp çalışmayacağını görmektir. 

Üretilen kaldırma kuvvetinin yeterli olmaması durumda içeride hesaplanan değerler yeniden sıfırlanır. 

Swashplate ile sağlanan pala çırpınma beta açısı arttırılır ve döngü yeniden başlatılır. Yeterli çırpınma 

açısı sağlanıncaya kadar bu döngü çalışır. Gerekli kaldırma kuvveti üretildiğinde dış döngü kırılır ve 

bulunan değerler ekrana yazdırılır. 
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Şekil 20: Azimut açısı=0 derece iken Ana rotor pal yüklenmesi 

Not 1: Azimut boyunca çırpınma açısı ve hücum açısı değişimi, diğer azimut açıları için yapılacak 

hesaplardan sonraki kısımda anlatılmıştır. 

Not 2: Azimut açısı 180 derecedeki koşullar ile 0 derecedeki koşullar birbirine eşittir. İleri uçuş hızı ikisi 

için de etkisizdir. Bu yüzden azimut 180 derecedeki pal yüklenmesi ve açı değerleri 0 derecede ile eşittir. 

Bu yüzden 180 derece için ayrı hesap yapılmayacaktır.  

7. Bölüm: Azimut açısı 90 Derecede iken hücum açısı değişimi 

Bir önceki başlıktan tek fark ileri uçuş hızının pal üzerine gelerek taşıma kuvvetini uçuş hızına bağlı 

olarak arttırmasıdır. Bir önceki başlıkta iptal edilen VIY*sin(ψ) satırı bu kısımda aktif olarak 

kullanılmıştır. Geriye kalan kısımlarda ise bir önceki başlıkta anlatıldığı üzere matrislerin sıfırlanması, 

taşıma ve sürüklenme kuvvetlerinin hesaplanması, düşey düzlemdeki itki kuvvetinin hesaplanması 

önceki başlık ile aynıdır. 

 

Şekil 21: Azimut açısı=90 derece iken Ana rotor pal yüklenmesi 
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8. Bölüm: Azimut açısı 270 Derecede iken hücum açısı değişimi 

Azimut açısının 180 derecedeki değerleri ile 0 derecedeki değerlerinin aynı olması sebebiyle 180 derece 

atlanılarak azimut açısı 270 derece iken pal yüklenmesi, toplam taşıma kuvveti ve kolektif kontrol ile 

değiştirilen hücum açısı hesaplanmıştır. 

 

Şekil 22: Azimut açısı=270 derece iken Ana rotor pal yüklenmesi 

Burada bahsedilmesi gereken bir husus stall bölgesinden kaynaklı olarak köke yakın bölgede negatif 

yönde kuvvet oluşmasıdır. Pal ile üretilen toplam taşıma kuvveti önceki değerler ile aynı olması için 

hücum açısı arttırılmıştır. Bunun sonucunda pal ucunda önceki pal yüklenmelerinden daha büyük bir 

yüklenme oluşmuştur. 

Farklı azimut açılarıyla çizdirilen bu grafikler ile x ekseni arasında kalan alanın eşit olması 

gerekmektedir. 

 

Şekil 23: Farklı azimut açılarında Ana rotor pal yüklenmesi 



 

33 

 

Eğriler ile x ekseni arasında kalan alan yani toplam lift üç konum için de eşittir. 

 

Şekil 24: Azimut boyunca Swashplate ile oluşan hücum açısındaki değişim 

 

Şekil 25: Azimut boyunca toplam hücum açısındaki değişim 

Bu grafikler maksimum ileri uçuş hızı için geçerli değerlerdir. Maksimum ileri uçuş hızının 

hesaplanması sonraki bölümlerde açıklanmıştır. Bu grafikte 0, 90, 180, 270 azimut açısındaki değerler 

bulunup mavi çizgi ile çizdirildikten sonra MATLAB figüre üzerinden basic fitting ile grafikteki yeşil 

eğriler oluşturulmuştur. Mavi eğrinin çizdirilmesi için gerekli komutlar yine kodda bu bölüme 

eklenmiştir. 
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9. Bölüm: Servis Tavanı 

Önceki başlıklarda sabit olarak üretilen taşıma kuvveti hesaplanmıştır. Taşıma kuvvetinin denkleminde 

yoğunluk çarpanlardan biridir. Servis tavanı bulunurken irtifaya bağlı yoğunluğun azalması ve üretilen 

kaldırma kuvvetinin ağırlığı geçemediği nokta belirlenmiştir. Bunun için yine bir döngü kurulmuştur. 

Döngünün başında taşıma kuvveti 4000 ft +20 ISA değerindeki yoğunluğa bölünmüş daha sonraki 

çevrimlerde bu yoğunluk azaltılarak, yoğunluğa bölünmüş kaldırma kuvveti ile çarpılarak ağırlık ile 

kıyaslanmıştır. Ağırlığın büyük geldiği noktada döngü kırılmıştır. Bu durumda servis tavanının olduğu 

yoğunluk: 

𝜌𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠 = 0.4985 𝑘𝑔/𝑚3 

Olarak bulunmuştur. Bu değere karşılık gelen irtifa değeri U.S. Standard Atmosphere Air Properties - 

SI Units’dan: 

ℎ𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠 = 17785.43 𝑓𝑡  (5420.99 𝑚) 

Olarak bulunmuştur. Literatürdeki hafif sınıf helikopterlerin irtifaları olan 20000 ft ile kıyaslandığında 

elde edilen performans sonucu yeterlidir. Nokta performans hedefi olan 6000 ft isterini rahatlıkla 

karşılamaktadır. 

10. Bölüm: Lock sayısı 

Lock sayısı için gerekli olan pala ağırlığı ampirik denkleme göre (North Richland Hills, TX, 2017): 

 

𝑊𝑏𝑀 = 17.7379 𝑘𝑔 

Olarak bulunmuştur. Diğer bir parametre olan atalet momenti: 

𝐼𝑏 = (
𝐷

2
)

2

∗ (𝑊𝑏𝑀/2)/9.81 

𝐼𝑏 = 25.3954 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

Lock sayısı: 

𝐿𝑜𝑐𝑘 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 =
𝜌 ∗ 0.905 ∗ 𝑐 ∗ 𝑅4

𝐼𝑏
 

𝐿𝑜𝑐𝑘 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 = 8.516 

Bahsedilen bu kaynakta bu değerin 3 ile 12 değerlerinde arasında olduğu belirtilmiştir. 

11. Bölüm: Ampirik denklemlere göre ağırlık tahmini 

Ağırlık tahminleri ampirik denklemler kullanılarak yapılmıştır (İbaçoğlu, 2007).  
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                                     Kokpit kontrolleri: 
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Döşeme:  

 

Bu formüllerin hepsi kodda 11. Bölümde hesaplamıştır. Bulun boş ağırlık: 

𝑊𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 = 7133.4 𝑁 

Olarak bulunmuştur. Şartnamede istenilen kargolarıyla birlikte 5 kişilik ekip ağırlığı ve görevi 

gerçekleştirecek yakıt ağırlığı: 

𝑊𝑐𝑟𝑒𝑤+𝑙𝑜𝑎𝑑 = 500 ∗ 9.81 = 4905 𝑁 

𝑊𝐹𝑢𝑒𝑙 = 200 ∗ 9.81 = 1962 𝑁 

Toplam kalkış ağırlığı: 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 12061 𝑁 

Bu sürece kadar kodda kullanılan toplam kalkış ağırlığı: 

𝑊𝐺 = 12597 𝑁 

İlk iterasyon ile bulunan toplam kalkış ağırlığı ile ampirik denklemlerden gelen ağırlık birbirine 

oldukça yakın bulunmuştur. 
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12. Bölüm: Maliyet tahmini 

Maliyet tahmini için yapılacak hesap yine ampirik denklemler üzerinden yapılacaktır (İbaçoğlu 2007). 

Bu denklem için ihtiyaç duyulan H katsayısı: 

 

Motor tipi: Piston motor =1 

Motor sayısı: Tek = 1 

Ülke: Fransa/Almanya(Avrupa ülkeleri olmaları ve yakın coğrafya olmaları sebebiyle) = 0.891 

Rotor: Tek = 1 

İniş takımı: Sabit = 1 

𝐻 = 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.891 ∗ 1 

Temel fiyat: 

 

𝐵𝑃 = 1058160 $ 

 

Şekil 26: Temel fiyat boş ağırlık değişimi 
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Temel fiyat literatüre uygun bir değerde gelmektedir. Üretim süreci olmadan kesin bir yorum yapmak 

mümkün olmamakla birlikte literatürdeki Bell 206B modeli için winair.ca web sitesinde 900.000 ile 1.2 

milyon US değerleri arasında olduğu bildirilmektedir. Yine bu standartlara uygun olarak bulunan 

sonucun gerçeğe yakın ve tasarlanan helikopterin maliyet açısından tercih edilmesi için olumlu bir değer 

olduğu söylenebilir. 

13. Bölüm: Kuyruk rotoru için itki hesaplamaları 

Bu bölümde 6. Bölümde hesaplanıldığı gibi blade element method ile kuyruk tarafından üretilen itki 

hesaplanmaktadır. 6. Bölümde gerekli tork hesaplanmıştır. Bu kısımda buna denk anti torkun üretildiği 

hücum açısı hesaplanmıştır. 

Kuyruk rotoru yarıçapı: 

𝑅𝑇𝑅 = 0.46 𝑚 

Kuyruk rotoru kök uzaklığı: 

𝑅𝑇𝑅0 = 0.17 𝑚 

Kuyruk rotoru devri: 

𝑅𝑃𝑀𝑇𝑅 = 2250 𝑑𝑒𝑣/𝑑𝑘 

Seçilen fan motorunun büyük bir avantajı pala ucunun kapalı olması sebebiyle uç kayıplarının 

olmamasıdır. Bu yüzden bu hesaplamada uç kayıp fonksiyonu denklemden çıkarılmıştır. 

 

Şekil 27: Kuyruk rotorda pala yüklenmesi 

Üretilen anti tork: 

𝑄 = 3322.1 𝑁 ∗ 𝑚 

Kolektif olarak arttırılan hücum açısı: 

∆𝛼𝑇𝑅 = 2.618 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒 

Toplam hücum açısı: 

𝛼𝑇𝑅 = 6.647 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒 
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14. Bölüm: Tasarlanan helikopter özellikleri 

Bu bölümde önceden hesaplanan değerler 15. Bölümdeki hesaplamalar için birim dönüştürmeleri 

yapılmıştır. Kodun başında sonradan çizdirilecek grafikler için minimum ve maksimum hız değerleri 

belirlenmiştir. Kuyruk rotor şaftı ile CG arasındaki mesafe: 

𝑑𝑇𝑅 = 0.64 𝑚 

Helikopterin toplam kalkış kütlesi: 

𝑚𝐺 = 3383.3 𝑙𝑏𝑠 

15. Bölüm: Performans değerleri 

Bu bölümde helikopterin karakteristik özelliklerine bağlı olarak 16. Bölümde kullanılacak olan 

performans parametreleri hesaplanmıştır (n0012-il). NACA 0012 için 0 derecede rotor sürüklenme 

katsayısı: 

𝐶𝑑0 = 0.0058 

0 derecede kuyruk rotoru sürüklenme katsayısı yine aynı profil olduğu için: 

𝐶𝑑0𝑇𝑅
= 0.0058 

Seçilen motor için mevcut güç; 

𝑃𝑎𝑣𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒 = 317 ℎ𝑝 

Yakıt kütlesi: 

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙 = 230 𝑘𝑔 

Spesifik yakıt tüketimi: 

𝑠𝑓𝑐 = 0.697 𝑙𝑏/(ℎ𝑝 ∗ ℎ) 

Gövde eşdeğer düz plaka alanı: 

𝑓 = 11.345 𝑓𝑡2 

İndüklenen güç faktörü: 

𝑘 = 1.15 

Düzeltme parametresi: 

𝑘𝑘 = 4.7 

Ana rotor katılık oranı: 

𝜎 = 0.0347 

Kuyruk rotoru katılık oranı: 

𝜎𝑇𝑅 = 0.1736 

Ağırlık katsayısı: 

𝑐𝑊 =
𝑊

𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉𝑡𝑖𝑝
2 = 0.0024 
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Tırmanma gücü: 

𝑃𝑐 = 𝑊 ∗ 𝑉𝑡𝚤𝑟𝑚𝑎𝑛𝑚𝑎 = 758934 𝑙𝑏 ∗ 𝑓𝑡2/𝑠3  

Tırmanma gücü katsayısı:  

𝑐𝑃𝑐 =
𝑃𝑐

𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉𝑡𝑖𝑝
3 = 2,63 ∗ 10−5 

16. Bölüm: Performans Hesaplamaları 

Menzil, havada kalma süresi gibi hesaplar bu bölümde hesaplanmıştır (SAMARGHANDİ, 2021). 

Raporda kullanılan formüller ve döngü sonucunda bulunan değerlerin grafiği yazılacaktır. Main Rotor 

Advance Ratio: 

𝜇 = 𝑉𝐼𝑌 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼/𝑉𝑡𝑖𝑝 

Tail Rotor Advance Ratio: 

𝜇𝑇𝑅 = 𝑉𝐼𝑌 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼/𝑉𝑡𝑖𝑝 𝑇𝑅
 

Ana rotor içe akış oranının ilk tahmini yapıldıktan sonra iterasyon ile bu değer yakınsanmıştır. Ana rotor 

indüklenmiş güç katsayısı: 

𝐶𝑃𝑖 =
𝑘 ∗ 𝐶𝑊

2

2 ∗ √𝜇2 + 𝜆2
 

Ana rotor profil güç katsayısı: 

𝐶𝑃0 =
𝜎 ∗ 𝐶𝑑0

8 ∗ (1 + 𝑘𝑘 ∗ 𝜇2)
 

Parazit güç katsayısı: 

𝐶𝑃𝑝 =
𝑓 ∗ 0.5

𝐴 ∗ 𝜇3
 

Ana rotor indüklenmiş güç: 

𝑃𝑖 = 𝐶𝑃𝑖 ∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉𝑡𝑖𝑝
3  

Ana rotor profil gücü: 

𝑃0 = 𝐶𝑃0 ∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉𝑡𝑖𝑝
3  

Ana rotor parazit gücü: 

𝑃𝑝 = 𝐶𝑃𝑝 ∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉𝑡𝑖𝑝
3  

Kuyruk rotoru için gerekli itki: 

𝑇𝑇𝑅 =
𝑃𝑖 + 𝑃0 + 𝑃𝑝

Ω ∗
2 ∗ 𝜋

60 ∗ 𝑑𝑇𝑅

 

Kuyruk rotoru için itki katsayısı: 

𝑐𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑇𝑅

𝜌 ∗ 𝐴𝑇𝑅 ∗ 𝑉𝑡𝑖𝑝 𝑇𝑅

2 
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Yine kuyruk rotoru için de içe akış oranı yakınsaması yapılmıştır ve kuyruk rotoru için gerekli güç 

hesaplamaları, kuyruk rotoru için gerekli parametrelerle yukarıdaki denklemlere paralel olarak 

hesaplanmıştır. 

Kuyruk rotor gücü: 

𝑃𝑇𝑅 = 𝑃𝑖 𝑇𝑅
+ 𝑃0𝑇𝑅

 

Toplam gerekli güç katsayısı: 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑝𝑖
+ 𝐶𝑝0

+ 𝐶𝑝𝑝
+ 𝐶𝑝𝑖𝑇𝑅

+ 𝐶𝑝0𝑇𝑅
+ 𝐶𝑝𝑝𝑇𝑅

 

Toplam gerekli güç: 

𝑃 = 𝑃𝑖 + 𝑃0 + 𝑃𝑝 + 𝑃𝑇𝑅 + 𝑃𝑐 

Düşey alçalma otorotasyon hızı: 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡 =
−𝐶𝑝

𝐶𝑊 ∗ 𝑉𝑡𝑖𝑝 ∗ 60
 

Havada kalma süresi: 

𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑃 ∗ 𝑠𝑓𝑐
 

Menzil: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 =
𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙 ∗ 𝑉𝐼𝑌

𝑃 ∗ 𝑠𝑓𝑐
3600

 

Rate of climb: 

𝑅𝑜𝐶 =
𝑃𝑎𝑣𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑃

𝑊𝐺
 

Taşıma/sürüklenme oranı: 

𝐿/𝐷 =
𝑊𝐺 ∗ 𝑉𝐼𝑌

𝑃
 

Bu denklemler sonucunda elde edilen grafikler EK-2’de verilmiştir. 

9. Nokta Performans Sonuçları 

Bu başlıkta açıklanacak değerler 4000 ft ISA +20 için hesaplanan değerlerdir. Kod içerisine ISA için 

gerekli değerler eklenmiştir. EK-4’teki tabloda ISA için yazılacak değerler bu koşula uygun olarak 

yeniden çalıştırılan kod ile elde edilen değerlerdir. 
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Şekil 28: Güç gereksinimi & Hız grafiği 

 

En iyi havada kalma hızı:  

𝑉𝐵𝐸 = 54 𝑘𝑡𝑠  

En iyi havada kalma hızı için azami havada kalma süresi: 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = 4.63 𝑠𝑎𝑎𝑡 

En iyi menzil hızı: 

𝑉𝐵𝑅 = 86 𝑘𝑡𝑠  

Azami menzil: 

𝐴𝑧𝑎𝑚𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑧𝑖𝑙 = 594.36 𝑘𝑚  

Azami hız: 

𝑉𝐻 = 120 𝑘𝑡𝑠  

Azami tırmanma hızı: 

𝑉𝐵𝐸 = 30 𝑓𝑡/𝑠 = 1800 𝑓𝑡/𝑑𝑘 

Servis tavanı: 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠 𝑡𝑎𝑣𝑎𝑛𝚤 =  17326.12 𝑓𝑡 (Ꝭ = 0.4945 𝑘𝑔/𝑚3) 
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Öz Görev Profili Değerlendirmesi 

Tüketilen yakıt kütlesi: 

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙 = 𝑃 ∗ 𝑠𝑓𝑐 ∗ 𝑡 

𝑠𝑓𝑐 = 0.424 𝑘𝑔/ℎ𝑝 ∗ ℎ 

Eklerde verilen faydalı yük olduğu zaman ve yolcuların bırakıldığı durum için hesaplanan grafiklerde 

azami hız ve tüketilen güç ile aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur. 

 

 Hız (km/s) Mesafe(km) Süre(h) 

MTOW 222 150 0,674946 

MTOW-400 kg 232 150 0,647948 
 

Tablo 7: Azami hız ve güç tablosu 

  t (h) P (hp) mfuel (kg) 

1 Yer çalıştırma 0,166667 269 19,0093333 

2 Kalkış 0,033333 269 3,80186667 

3 Düz uçuş 0,674946 317 90,7181425 

4 İniş 0,016667 269 1,90093333 

5 Yer çalıştırma 0,083333 269 9,50466667 

6 Kalkış 0,016667 177 1,2508 

7 Düz uçuş 0,647948 317 87,0894168 

8 Alçalma 0,033333 115 1,62533333 

9 İniş 0,033333 115 1,62533333 

10 Rezerv 0,25 115 12,19 

Toplam 1,956228  228,715826 
 

Tablo 8: Öz görev profili toplam yakıt tüketimi 

Tasarlanan helikoptere daha önceden yapılan bu hesaplara uygun olarak 230 kg yakıt konulacağı ön 

görülerek hesaplamalar yapılmıştır. İsterlerde bulunan görev profilinin 120 dk içerisinde tamamlanması 

koşulu 117.37 dk’da tamamlanarak sağlanmıştır. 

10. Sonuç 

Tasarımı tamamlanan helikopter şartnamede verilen isterleri ve görev profilini sağlamaktadır. Yapılan 

hesaplamalar ile bu koşulların sağlandığı ispatlanmıştır. Bununla birlikte piyasada uzun yıllardır 

kullanılan, yer edinmiş helikopterlerin yanında yeni tasarlanan helikopterin neden tercih edileceği 

irdelenmelidir. 

Öncelikli olarak hedef müşteri kitlesi belirlenen helikopter, müşterilerin muhtemel olarak isteyebileceği 

konfigürasyonlar düşünülerek tasarlanmıştır. 4 yolcu ve bu yolcuların yüklerini taşıyacak ideal bir 

tasarım yapılmıştır. Minimum yüklerle maksimum performans elde edilmiştir. Bu tasarım ağırlıktan ve 

yakıttan tasarruf edilerek yapılan hesaplar sonucunda optimize edilerek hazırlanmıştır. 

Temel maliyet, helikopter performansının kritik rol oynadığı alanlarda göz ardı edilebilir. Ama sivil 

kullanımda helikopterin tercih edilebilir olması için diğer ulaşım yollarına kıyasla makul bir fiyatının 
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olması gerekir. Bunun için üretimi kolay, maliyeti ucuz konfigürasyonlar seçilmiştir. Örneğin 

literatürdeki helikopterlerde ana rotorun kök kısmında daha kambur, uç kısmında ise daha ince profiller 

kullanılmaktadır. Yine sivrilme açısı verilerek diğer performans özelliklerinde olumlu sonuçlar 

alınmaktadır. Ama bu yöntemler, üretim sürecini daha kompleks hale getirerek maliyetin artmasına 

neden olur. Yarışma kapsamında hazırlanan helikopterde ise nokta performans değerlerini sağlayan, 

görev profilini gerçekleştiren ve maliyeti en düşük sistemler tercih edilmiştir. Standartlar dahilinde 

isterler sağlanamadığında maliyeti öncekine kıyasla daha fazla olan sistemler tercih edilmiştir. 

Kokpit tasarımı yine standartlara uygun olarak daha ergonomik yöntemler ile yapılmıştır. Pilotun görüş 

açısını arttıracak şekilde ön düzlemde cam yüzeyleri geniş tutulmuştur. Yolcu ve kargolar için yapılan 

tasarım yolculuk sırasında konfordan taviz vermeyecek şekilde hazırlanmıştır. 

Şehir içi ve yerleşim bölgelerine yakın uçuş gürültü emisyonunu azaltacak konfigürasyonlar tercih 

edilmiştir. Bu sayede sadece yerleşim yerlerindeki insanlar değil, helikopterde yolculuk yapan kişiler 

için de konfor sağlanmış olur. 

Helikopterde yolculuk yapacak kişiler için havacılık güvenliğine dair eğitim almış olma zorunluluğu 

yoktur. Potansiyel risklerden kaçınmak için kuyruk rotorunun açıkta bulunmaması, kokpit içi oturma 

planında yolcuların güvenliğini sağlayacak, kapıların olası kazalara el vermeyecek yönde tasarım 

yapılmıştır. 

Yarışma kapsamında hazırlanan bu helikopter, hafif sınıf helikopterler arasından bu özellikleriyle 

ayrışarak daha tercih edilir konumdadır. 
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- Ekler 

Ek-1 

clc 

clear all 

  

%İTÜ HELİKOPTER ÖN TASARIM OTOMASYONU Yüksek Lisans tezi (Müh. 

Hasan İBAÇOĞLU) 

%Bölüm 1 Ağırlık tahmini 

  

WGtahmin=1300*9.81;% Tahmini toplam kalkış ağırlığı [N] 

for i=1:5000 

   WU=0.4709*(WGtahmin^0.99);%Faydalı ağırlık [N] 

   WE=0.4854*(WGtahmin^1.015);%Boş ağırlık [N] 

   WG=WE+WU;%maksimum kalkış ağırlığı (N) 

   if WGtahmin-WG<100 

       break 

   else 

       WGtahmin=WGtahmin+0.5; 

   end 

end 

%WG=WG-(400*9.81); %Sadece yolcu bıraktıktan sonraki hesaplama 

için aktif satır! 

agirlik=WG/9.81; %Helikopter Ağırlığı (kg) 

  

%Bölüm 2 Ampirik denklemler 

Nb=2; %Pala sayısı 

NbTR=10; %Kuyruk rotoru pala sayısı 

DL=2.28*((WG^(1/3))-2.34); %Disk yüklemesi [N/ m2]  

D=0.977*(WG^0.308); %Rotor çapı [m] 

D=10.6; %Düzeltilmiş rotor çapı 

R_G=D/2;%Rotor yarıçapı 

c=0.0108*(((WG)^0.539)/(Nb^0.714));%Veter uzunluğu [m] 

c=0.3;% Düzeltilmiş veter uzunluğu [m] 

omega=2673/(D^0.829);%Rotor açısal hızı [rad/s] 

RPM=395; %Rotor devri [rpm] 

RPMTR=2250; %Kuyruk rotor devri [rpm] 

omega=RPM*(2*pi/60);%Düzeltilmiş rotor açısal hızı [rad/s] 

DTR=0.0866*(WG^0.393);%Kuyruk rotor çapı [m] 

DTR=0.457*2; %Düzeltilmiş kuyruk rotor çapı [m] 

aMT=0.5107*(D^1.061);%Kuyruk rotoru moment kolu [m2] 

omegaTR=3475/(DTR^0.828);%Kuyruk rotoru açısal hızı [rad/s] 

omegaTR=RPMTR*2*pi/60;%Düzeltilmiş kuyruk rotoru açısal hızı 

[rad/s] 

cTR=0.0058*((WG^0.506)/(NbTR^0.72));%Kuyruk rotoru veteri [m] 

cTR=0.09;%Düzeltilmiş kuyruk rotoru veteri [m] 

aHT=0.4247*(WG^0.327);%Yatay dengeleyici moment kolu [m2] 

SHT=0.0021*(WG^0.758);%Yatay dengeleyici yüzey alanı [m2] 

aVT=0.5914*(D^0.995);%Düşey dengeleyici moment kolu [m2] 

cVT=0.1605*(DTR^1.745);%(DTR<3.5m için)Düşey dengeleyici 

ortalama veteri[m] 
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FL=0.824*(D^1.056);%Gövde boyu [m] 

LRT=1.09*(D^1.03);%Toplam helikopter uzunluğu [m] 

FH=0.642*(D^0.677);%Rotor başına kadar toplam yükseklik [m] 

FW=0.436*(D^0.697);%İniş takımları dahil toplam genişlik [m] 

VM=64.36;%Maksimum hız (Hesaplar sonucu bulunan 127 ktas) 

[m/s] 

VNE=0.8215*(VM^1.0565);%Asla aşılmayacak hız [m/s]  

VLR=0.5475*(VM^1.0899); 

PTO=0.0764*(WG^1.1455);%Maksimum kalkış gücü [kW] 

TTO=0.0366*(WG^1.2107);%Maksimum toplam güç [kW] 

PMC=0.00126*(WG^0.9876)*(VM^0.976);%Maksimum sürekli güç [kW] 

TMC=0.00014*(WG^0.9771)*(VM^1.3393); 

AOA_tip=4; %Tipteki hücum açısı (derece) 

AOA_hub=4+(436*0.007);%Kökteki hücum açısı=7.0520(derece) 

  

%Bölüm 3 Atmosfer koşulları 

%4000 ft, +20 ISA koşulu 

[T, a, P, rho] = atmosisa(1279.2); 

R=287; %Evrensel gaz sabiti 

rho=P/(R*(T+20)); %Yoğunluk (kg/m3) 

%ISA koşulu için son iki satır devre dışı kalmalıdır! 

  

%Bölüm 4 Disk yüklenmesi 

n=395/60;%devir (rev/s) 

Ct=(agirlik)/(rho*(n^2)*(D^4));%İtki katsayısı 

Vtip=omega*R_G; 

%Wto=rho*Ct*A*vtip^2; 

%DL=Wto/A; 

DL=rho*Ct*Vtip^2; %Disk yüklenmesi (N/m^2) 

  

%Bölüm 5 Hareket girdileri 

tetaF=8*(pi/180); %Göbek öne eğilme açısı [rad] 

Vinfinite=64.36; %İleri uçuş hızı [m/s] 

VIY=Vinfinite*cos(tetaF); % İleri uçuş hızı yatay bileşeni 

[m/s]  

if tetaF==0 

     VID=0;%İleri uçuş hızı düşey bileşeni [m/s]  

else  

    VID=Vinfinite*sin(tetaF); 

end 

liftrequired=(WG)/cos(tetaF); 

  

  

%Bölüm 6 Azimut açısı 0 Derecede iken gerekli hucüm açısı 

  

R=zeros(367); 

UP=zeros(367); 

UC=zeros(367); 

UT=zeros(367); 

U=zeros(367); 

fi=zeros(367); 
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alfaeff=zeros(367); 

lift=zeros(367); 

drag=zeros(367); 

CL=zeros(367); 

CD=zeros(367); 

F=zeros(367); 

lift=zeros(367); 

  

teta=0; 

psi=0; 

totallift=0; 

torkrequired=0; 

AOA=4*pi/180; 

    for j=1:1500 %Teta açısı 

    R(1)=R_G; %Taşıma kuvvetinin başladığı uzunluk [m] 

        for k=1:(R_G*100)-87 %Pala uzunluğu 

UC=VID; %Düşey tırmanma hızı [m/s](500ft/dk şartı) 

vi=sqrt((WG/(pi*(R_G^2)))/(2*rho));%İçe akış hızı [m/s] 

UP=UC+vi;%Pala elemanı üzerine gelen düşey hız bileşeni [m/s] 

UT(k)=omega*R(k);%Pala elemanı üzerine gelen teğetsel hız 

bileşeni [m/s] 

%UT(k)=UT(k)+VIY*sin(psi); % + İleri yöndeki hız bileşeni 

U(k)=sqrt((UP^2)+(UT(k)^2));%Pala elemanı üzerine gelen toplam 

hız bileşeni [m/s] 

fi(k)=atan(abs(UP/UT(k)));%İçe akış açısı [rad] 

alfaeff(k)=(teta+AOA)*(pi/180)-fi(k)*(pi/180);%Etkin hücum 

açısı [rad] 

CL(k)=(0.905*alfaeff(k)*(180/pi));%Etkin hucüm açısındaki 

taşıma katsayısı 

if CL>1.6 

    disp('Tasarlanan helikopter, girdiler için 

elverişsizdir!') 

    break 

end 

CD(k)=(0.024*((alfaeff(k)*(180/pi))^2))+0.01;%Etkin hucüm 

açısındaki sürüklenme katsayısı 

F(k)=(2/pi)*acos(exp(-1*(1-

(R(k)/R_G))/((R(k)*sin(fi(k))/R_G))));%Prandatl uç kayıp 

fondksiyonu 

lift(k)=(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CL(k))*cos(fi(k))*F(k); 

drag(k)=(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CD(k))*sin(fi(k))*F(k); 

totallift=totallift+((lift(k)-drag(k))); 

torkrequired=torkrequired+(R(k)*(((0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*

CL(k))*sin(fi(k))*F(k))-

(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CD(k))*cos(fi(k))*F(k))); 

R(k+1)=R(k)-0.01; 

AOA=AOA+(0.007*pi/180); 

        end 

             if liftrequired<totallift 

             break 

             end 
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   teta=teta+(0.1*pi/180); 

   totallift=0; 

   torkrequired=0; 

    end 

finalteta_0=teta*180/pi 

total_AOA_0=finalteta_0+AOA_hub %Kökteki toplam hücum açısı 

  

figure 

plot(R,(lift-drag), 'g') 

title('/psi = 0') 

xlabel('r/R (m)') 

ylabel('Lift per span (N)') 

  

%Bölüm 7 Azimut açısı 90 Derecede iken hucüm açısı değişimi 

  

R=zeros(367); 

UP=zeros(367); 

UC=zeros(367); 

UT=zeros(367); 

U=zeros(367); 

fi=zeros(367); 

alfaeff=zeros(367); 

lift=zeros(367); 

drag=zeros(367); 

CL=zeros(367); 

CD=zeros(367); 

F=zeros(367); 

lift=zeros(367); 

  

teta=0; 

psi=pi/2; 

totallift=0; 

AOA=4*pi/180; 

    for j=1:1500 %Beta açısı[rad] 

    R(1)=R_G; %Taşıma kuvvetinin başladığı uzunluk [m] 

        for k=1:(R_G*100)-87 %Pala uzunluğu 

UC=2.539; %Düşey tırmanma hızı [m/s](500ft/dk şartı) 

vi=sqrt((WG/(pi*(R_G^2)))/(2*rho));%İçe akış hızı [m/s] 

UP=UC+vi;%Pala elemanı üzerine gelen düşey hız bileşeni [m/s] 

UT(k)=omega*R(k);%Pala elemanı üzerine gelen teğetsel hız 

bileşeni [m/s] 

UT(k)=UT(k)+VIY*sin(psi); % + İleri yöndeki hız bileşeni 

U(k)=sqrt((UP^2)+(UT(k)^2));%Pala elemanı üzerine gelen toplam 

hız bileşeni [m/s] 

fi(k)=atan(abs(UP/UT(k)));%İçe akış açısı [rad] 

alfaeff(k)=(teta+AOA)*(pi/180)-fi(k)*(pi/180);%Etkin hücum 

açısı [rad] 

CL(k)=(0.905*alfaeff(k)*(180/pi));%Etkin hucüm açısındaki 

taşıma katsayısı 

if CL>1.6 
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    disp('Tasarlanan helikopter, girdiler için 

elverişsizdir!') 

    break 

end 

CD(k)=(0.024*((alfaeff(k)*(180/pi))^2))+0.01;%Etkin hucüm 

açısındaki sürüklenme katsayısı 

F(k)=(2/pi)*acos(exp(-1*(1-

(R(k)/R_G))/((R(k)*sin(fi(k))/R_G)))); 

lift(k)=(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CL(k))*cos(fi(k))*F(k); 

drag(k)=(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CD(k))*sin(fi(k))*F(k); 

totallift=totallift+((lift(k)-drag(k))); 

R(k+1)=R(k)-0.01; 

AOA=AOA+(0.007*pi/180); 

        end 

             if liftrequired>totallift 

             break 

             end 

   teta=teta-(0.1*pi/180); 

   totallift=0; 

    end 

finalteta_90=teta*180/pi 

total_AOA_90=finalteta_90+AOA_hub %Kökteki toplam hücum açısı 

  

figure 

plot(R,(lift-drag), 'b') 

title('/psi = 90') 

xlabel('r/R (m)') 

ylabel('Lift per span (N)') 

  

%Bölüm 8 Azimut açısı 270 Derecede iken hucüm açısı değişimi 

  

R=zeros(367); 

UP=zeros(367); 

UC=zeros(367); 

UT=zeros(463); 

U=zeros(367); 

fi=zeros(367); 

alfaeff=zeros(367); 

lift=zeros(367); 

drag=zeros(367); 

CL=zeros(367); 

CD=zeros(367); 

F=zeros(367); 

lift=zeros(367); 

  

teta=0; 

psi=3*pi/2; 

totallift=0; 

AOA=4*pi/180; 

    for j=1:1800 %Beta açısı[rad] 

    R(1)=R_G; %Taşıma kuvvetinin başladığı uzunluk [m] 
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        for k=1:(R_G*100)-87 %Pala uzunluğu 

UC=2.539; %Düşey tırmanma hızı [m/s](500ft/dk şartı) 

vi=sqrt((WG/(pi*(R_G^2)))/(2*rho));%İçe akış hızı [m/s] 

UP=UC+vi;%Pala elemanı üzerine gelen düşey hız bileşeni [m/s] 

UT(k)=omega*R(k);%Pala elemanı üzerine gelen teğetsel hız 

bileşeni [m/s] 

UT(k)=UT(k)+VIY*sin(psi); % + İleri yöndeki hız bileşeni 

U(k)=sqrt((UP^2)+(UT(k)^2));%Pala elemanı üzerine gelen toplam 

hız bileşeni [m/s] 

fi(k)=atan(abs(UP/UT(k)));%İçe akış açısı [rad] 

alfaeff(k)=(teta+AOA)*(pi/180)-fi(k)*(pi/180);%Etkin hücum 

açısı [rad] 

CL(k)=(0.805*alfaeff(k)*(180/pi));%Etkin hucüm açısındaki 

taşıma katsayısı 

if CL>1.6 

    disp('Tasarlanan helikopter, girdiler için 

elverişsizdir!') 

    break 

end 

CD(k)=(0.024*((alfaeff(k)*(180/pi))^2))+0.01;%Etkin hucüm 

açısındaki sürüklenme katsayısı 

F(k)=(2/pi)*acos(exp(-1*(1-

(R(k)/R_G))/((R(k)*sin(fi(k))/R_G)))); 

if UP/UT(k)<0 

lift(k)=-1*(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CL(k))*cos(fi(k))*F(k);   

else 

lift(k)=(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CL(k))*cos(fi(k))*F(k); 

end 

drag(k)=(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CD(k))*sin(fi(k))*F(k); 

totallift=totallift+((lift(k)-drag(k))); 

R(k+1)=R(k)-0.01; 

AOA=AOA+(0.007*pi/180);  

        end 

             if WG<totallift 

             break 

             end 

             totallift=0; 

   teta=teta+(0.1*pi/180); 

    end 

finalteta_270=teta*180/pi 

total_AOA_270=finalteta_270+7.025 %Kökteki toplam hücum açısı 

  

figure 

plot(R,(lift-drag), 'r') 

title('/psi = 270') 

xlabel('r/R (m)') 

ylabel('Lift per span (N)') 

  

matris1=[total_AOA_0 total_AOA_90 total_AOA_0 total_AOA_270 

total_AOA_0]; 

figure 
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plot(matris1) 

  

matris2=matris1-7.052; 

figure 

plot(matris2) 

  

%Bölüm 9 Servis Tavanı 

  

rho_servis=rho; 

liftcheck=totallift/(rho_servis); 

    for j=1:1500 %Yoğunluk 

    liftcheck=liftcheck*rho_servis; 

             if WG/2>liftcheck 

             break 

             end 

   liftcheck=liftcheck/rho_servis; 

   rho_servis=rho_servis-0.001; 

    end 

rho_servis % =0.4945 [ISA +20] - 5281 m (17326.12 ft), =0.5025 

[ISA] - 5421 m (17785.43 ft) 

  

%Bölüm 10 Lock sayısı 

Wbm=4.448*(0.026*(Nb^0.66)*c*(R_G^1.3)*((omega*(R_G))^0.67)); 

%Pal ağırlık tahmini [N] 

Ib=((D/2)^2)*((Wbm)/9.81)/2;%Atalet momenti [kg.m^2] 

Locknumber=rho*0.905*c*(R_G^4)/Ib; %Lock sayısı 

  

%Bölüm 11 Ampirik denklemlere göre ağırlık tahmini 

Whm=4.448*(0.0037*(Nb^0.28)*(R_G^1.5)*((omega*R_G)^0.43)*(0.67

*Wbm+9.81/R_G)^0.55);%Ana rotor göbek ve menteşeler 

Wh=4.448*(0.72*(3.56^1.2)*(2.566^0.32));%Yatay Dengeleyici 

Wv=4.448*(1.05*(4.62^0.94)*(3.16^0.53)*(14^0.71));%Düşey 

dengeleyici 

Wtr=4.448*(1.4*(0.46^0.09)*317/omega);%Kuyruk rotoru 

Wf=4.448*(6.9*((WG/1000)^0.49)*(1.23^0.61)*(3.46^0.25));%Gövde 

Wlg=4.448*(40*((WG/1000)^0.67)*(3^0.54));%İniş takımı 

Wn=4.448*(0.041*(63^1.1)+0.33*(4.23)^1.3);%Motor beşiği 

Wpss=4.448*(2*(63^0.59));%İtki alt sistemi 

Wfs=4.448*(0.43*(300^0.77));%Yakıt sistemi 

Wds=4.448*(13.6*(25^0.82)*((RPM/1000)^0.037)*((258*400/(2250))

^0.68)*(1/(400^0.64)));%Aktarma sistemi 

Wcc=4.448*(11.5*((WG/1000)^0.4));%Kokpit kontrolleri 

Wsc=4.448*(36*Nb*(c^2.2)*(omega*R_G/1000)^3.2);%Kontrol 

sistemi 

Wapp=667.2;%Yardımcı güç ünites 

Wins=4.448*(3.5*(WG/1000)^1.3);%Ekipmanlar 

Whyd=4.448*(37*(Nb^0.63)*(c^1.3)*(omega*R_G/1000)^2.1);%Hidrol

ik sistem 

Wel=4.448*(9.6*(25^0.65)/((WG/1000)^0.4))-Whyd;%Elektrik 

sistemi 

Wav=222;%Aviyonikler(Düşük) 
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Wfe=4.448*6*(WG/1000)^1.3;%Döşeme 

Wacat=WG/1000;%İklimlendirme buzlanmaya karşı sistem 

Wmv=4*(WG/1000);%İmalat varyasyonu 

W_gross=Wbm+Whm+Wh+Wv+Wtr+Wf+Wn+Wlg+63+Wpss+Wfs+Wds+Wcc+Wsc+Wa

pp+Wins+Whyd+Wel+Wav+Wfe+Wacat+Wmv; 

W_crew=500*9.81; 

W_fuel=200*9.81; 

W_total=W_gross+W_crew+W_fuel; 

  

%Bölüm 12 Maaliyet tahmini 

H=1*1*1*0.891*1;%Piston motor, tek motor, tek ana rotor, 

Fransa/Almanya, sabit iniş takımı 

BP=269*H*(WU^1.0583)*((Nb^0.1643)/(52.315*rho^0.2973))*(((1/(W

U/WG))-

1)^0.4638)*((1/(WU/WG))^0.5945)*((DL^0.2973)/(0.6^0.5945));%Te

mel satış fiyat [$] 

  

%Bölüm 13 Kuyruk rotoru için itki hesaplamaları 

R_G=0.46; %Kuyruk rotoru çapı 

R=zeros((R_G*100)-29); 

UP=zeros((R_G*100)-29); 

UC=zeros((R_G*100)-29); 

UT=zeros((R_G*100)-29); 

U=zeros((R_G*100)-29); 

fi=zeros((R_G*100)-29); 

alfaeff=zeros((R_G*100)-29); 

lift=zeros((R_G*100)-29); 

drag=zeros((R_G*100)-29); 

CL=zeros((R_G*100)-29); 

CD=zeros((R_G*100)-29); 

  

omegaTR=2550*(2*pi/60); 

teta=0; 

tork=0; 

AOA=4*pi/180; 

  

    for j=1:1500 %Beta açısı[rad] 

        thrust=zeros((R_G*100)-29); 

    R(1)=0; %Taşıma kuvvetinin başladığı uzunluk [m] 

        for k=1:((R_G*100)-29) %Pala uzunluğu 

vi=sqrt((WG/(pi*(R_G^2)))/(2*rho));%İçe akış hızı [m/s] 

UP=10.74;%Pala elemanı üzerine gelen düşey hız bileşeni [m/s] 

UT(k)=omegaTR*R(k);%Pala elemanı üzerine gelen teğetsel hız 

bileşeni [m/s] 

U(k)=sqrt((UP^2)+(UT(k)^2));%Pala elemanı üzerine gelen toplam 

hız bileşeni [m/s] 

fi(k)=atan(abs(UP/UT(k)));%İçe akış açısı [rad] 

alfaeff(k)=(teta+AOA)*(pi/180)-fi(k)*(pi/180);%Etkin hücum 

açısı [rad] 

CL(k)=(0.905*alfaeff(k)*(180/pi));%Etkin hucüm açısındaki 

taşıma katsayısı 
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if CL>1.6 

    disp('Tasarlanan helikopter, girdiler için elverişsizdir') 

    break 

end 

CD(k)=(0.024*((alfaeff(k)*(180/pi))^2))+0.01;%Etkin hucüm 

açısındaki sürüklenme katsayısı 

lift(k)=(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CL(k))*cos(fi(k)); 

drag(k)=(0.5*rho*(U(k).^2)*(0.01*c)*CD(k))*sin(fi(k)); 

thrust(k)=((lift(k)-drag(k))*10); 

tork=tork+((5.981*(lift(k)-drag(k)))*20); 

R(k+1)=R(k)-0.01; 

AOA=AOA+(0.001*pi/180); 

        end 

         

        if torkrequired<tork 

             break  

        end 

   teta=teta+(0.1*pi/180);    

   tork=0; 

    end 

finalteta_tail=teta 

AOA_tail=AOA+finalteta_tail 

  

figure 

plot(thrust, 'c') 

title('Tail rotor thrust') 

xlabel('r/R (m)') 

ylabel('thrust per span (N)') 

  

  

%Bölüm 14 Tasarlanan helikopter özellikleri 

R_G=5.5;%Ana rotor çapı 

minvel=0; %Minimum hız (Tablo için) (kts) 

maxvel=150; %Maximum hız(Tablo için) (kts) 

velocity=minvel:maxvel; 

alfa_deg=15; %Angle Of Attack (Degrees) 

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

velc=500/60; %Tırmanma hızı (ft/s) 

rho=0.0679; %Hava yoğunluğu 4000ft ISA+20 (lbs/ft^3) 

%rho=0.0675158394; %Hava yoğunluğu 4000ft (lbs/ft^3) 

m=(WG/9.81)*2.20462;%Kütle (lbs) 

r=5.5*3.28084;%Rotor yarıçapı (ft) 

rtr=0.46*3.28084;%Kuyruk rotoru yarıçapı (ft) 

chord=c*3.28084;%Veter uzunluğu (ft) 

chordtr=0.09*3.28084;%Kuyruk veter uzunluğu (ft)   

dtr=0.64*3.28084;%Kuyruk rotor şaftı ile CG arasındaki mesafe 

(ft) 

  

%Bölüm 15 Performans değerleri 

cd0=0.0058;%0 derecede rotor sürüklenme kaysayısı (cd0) 
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cd0tr=0.0058;%0 derecede kuyruk rotoru sürüklenme kaysayısı 

(cd0 tr) 

g=32.17; %Yer çekimi ivmesi 

hpav=317; %Mevcut Güç (horse power)  

Pav=hpav*17696; %Mevcut Güç (lb*ft^2/s^3) 

mf=440.925; %Yakıt kütlesi (200 kg'lik yakıt) (lbs) 

sfchp=0.697; %Specifik yakıt tüketimi (lb/(hp*h) 

sfc=sfchp/17696; 

n=DL; %Dönüş çapı için Load Factor 

f=11.845; %Gövde eşdeğer düz plaka alanı (ft^2) 

k=1.15;%İndüklenen güç faktörü (Tavsiye edilen değer 1.15) 

kk=4.7;%Düzeltme parametresi (Tavsiye edilen değer 4.7) 

omega=RPM*2*pi/60; %Ana rotor dönme hızı (rad/s) 

omegatr=RPMTR*2*pi/60; %Kuyruk rotoru dönme hızı (rad/s) 

vtip=r*omega; %Ana rotor pal ucu hızı (ft/s) 

vtiptr=rtr*omegatr; %Kuyruk rotoru pal ucu hızı(ft/s) 

  

a=pi*r^2; %Rotor alanı (ft^2) 

atr=pi*rtr^2; %Kuyruk rotor alanı (ft^2) 

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

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

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

cw=w/(rho*a*vtip^2); %Ağırlık katsayısı 

  

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

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

hpc=Pc/shp; % Tırmanma gücü (hp) 

cpc=Pc/(rho*a*vtip^3);  %Tırmanma gücü katsayısı 

  

%Bölüm 15 Performans Hesaplamaları 

for j=1:length(velocity) 

v=velocity(j)*1.6878; %ileri hız (ft/s) 

  

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

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

  

landa=sqrt(cw/2); %Ana Rotor inflow Oranının İlk Tahmini 

  

for i=1:50 

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

inflow Oranı 

end 

  

cpi=(k*cw^2)/(2*sqrt(miu^2+landa^2)); %Ana rotor indüklenmiş 

güç katsayısı 

cp0=sigma*cd0/8*(1+kk*miu^2); %Ana rotor profil güç katsayısı 

cpp=0.5*f/a*miu^3; %Parazit güç katsayısı 

Pi=cpi*rho*a*vtip^3; %Ana rotor indüklenmiş güç 

P0=cp0*rho*a*vtip^3; %Ana rotor profil gücü  

Pp=cpp*rho*a*vtip^3; %Ana rotor parazit gücü 
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ttr=(Pi+P0+Pp)/(omega*2*pi/60*dtr); %Tail Rotor Required 

Thrust 

cttr=ttr/(rho*atr*vtiptr^2); %Thrust Coefficient Of The Tail 

Rotor 

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

Ratio 

  

for i=1:50 

    

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

%Kuyruk rotoru inflow oranı 

end 

  

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

indüklenmiş güç katsayısı 

cp0tr=sigmatr*cd0tr/8*(1+kk*miutr^2); %Kuyruk rotoru profil 

güç katsayısı 

  

Pitr=cpitr*rho*atr*vtiptr^3/550; %Kuyruk rotoru indüklenmiş 

güç 

P0tr=cp0tr*rho*atr*vtiptr^3/550; %Kuyruk rotoru profil güç 

  

Ptr=Pitr+P0tr; %Kuyruk rotor gücü 

  

cp= cpi+cp0+cpp+cpitr+cp0tr+cpc; %Toplam gerekli güç katsayısı 

P=Pi+P0+Pp+Ptr+Pc; % Toplam gerekli güç 

shp=17696; 

hpi=Pi/shp; %İndüklenen güç [HP]  

hp0=P0/shp; %Profil gücü [HP]  

hpp=Pp/shp; %Parazit güç [HP] 

hptr=Ptr/shp; %Kuyruk rotor gücü [HP] 

hp=P/shp; %Toplam gerekli güç [HP] 

  

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

Descend (ft/min) 

endurance(j)=mf/(P*sfc); %Havada kalma süresi (Hour) 

range(j)=mf*v/(P*sfc/3600); %Menzil (ft) 

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

ld(j)=w*v/P; %L/D oranı 

radius(j)=v^2/(sqrt(n^2-1)*g); %Load factor için dönüş çapı 

  

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

hold on 

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

hold on 

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

hold on 

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

hold on 

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

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

hold on 

title('Power Curve') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Power (hp)') 

legend('show') 

end 

  

figure 

plot(velocity,descend,'c.') 

title('Autorotation Descend Rate') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

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

  

figure 

plot(velocity,ld,'c.') 

title('Lift to Drag Ratio vs Airspeed') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('L/D') 

  

figure 

plot(velocity,rc,'c.') 

title('Rate Of Climb') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

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

  

figure 

plot(velocity,range,'c.') 

title('Range Of The Helicopter') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Range (ft)') 

  

figure 

plot(velocity,endurance,'c.') 

title('Endurance Of The Helicopter') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Endurance (hour)') 

  

figure 

plot(velocity,radius,'c.') 

title('Turn Radius') 

xlabel('True Airspeed (kts)') 

ylabel('Turn Radius (ft)') 
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EK-2 

• MTOW – ISA +20 koşulu için hesaplanan değerler: 

 

Şekil 29: Havada kalma süresi 

 

Şekil 30: Maksimum havada kalma süresi ve hızı 
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Şekil 31: Menzil 

 

Şekil 32: Maksimum menzil ve hızı 
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Şekil 33: Güç & Hız grafiği 

 

Şekil 34: Maksimum hız 
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Şekil 35: L/D oranı 

 

Şekil 36: Otorotasyon ile alçalma oranı 
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Şekil 37: Rate of climb 

• MTOW – ISA koşulu için hesaplanan değerler: 

 

Şekil 38: Havada kalma süresi 
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Şekil 39: Maksimum havada kalma süresi ve hızı 

 

Şekil 40: Menzil 
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Şekil 41: Maksimum menzil ve hızı 

 

Şekil 42: Güç & Hız grafiği 
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Şekil 43: Maksimum hız 

 

Şekil 44: L/D oranı 
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Şekil 45: Otorotasyon ile alçalma oranı 

 

Şekil 46: Rate of climb 
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• MTOW-400kg – ISA koşulu için hesaplanan değerler (Yolcuları 

bıraktıktan sonraki hesaplamalar): 

 

Şekil 47: Havada kalma süresi 

 

Şekil 48: Menzil 
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Şekil 49: Güç & Hız grafiği 

 

Şekil 50: Maksimum hız 
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EK 3: Performans Parametreleri 

• Tasarımın genel özellikleri (Tablo 9) 

Tablo 9: Tasarımın Genel Özellikleri 

Tasarımın Genel Özellikleri 

Azami Kalkış Ağırlığı [kg] 1427.16 

Boş Ağırlık [kg] 727.16 

Yakıt Kapasitesi [kg] 200 

Faydalı Yük Kapasitesi [kg] 730 

Helikopter Genel Boyutları [m] Tablo 2 

Ana Rotor Özellikleri ( Yarışma Şartnamesi 4. Bölümde belirtilen ilgili özellikler)  Başlık 4.1 

Kuyruk Rotor Özellikleri ( Yarışma Şartnamesi 4. Bölümde belirtilen ilgili özellikler) Başlık 4.2 

Motor Özellikleri (Model, güç, ağırlık, yakıt tüketimi) Tablo 3 

 

• EK 2: Helikopter performans özeti (Tablo 10) 

Tablo 10: Helikopter Performans Özeti (Deniz Seviyesi, Azami Kalkış Ağırlığı) 

Helikopter Performans Özeti ISA ISA+20°C 

Azami Hız VH [KIAS] 122 120 

En iyi menzil hızı VBR [KIAS] 83 86 

En iyi havada kalış hızı VBE [KIAS] 52 54 

Azami Tırmanma Hızı @ VBE [ft/min] 1830  1800 

Askı Tavanı (HOGE) [ft] (ÖTR’de belirtilen tablolardan okunmuştur.) 15640 13460 

Askı Tavanı (HIGE) [ft] (ÖTR’de belirtilen tablolardan okunmuştur.) 17980 15730 

Servis Tavanı [ft] 17785.43 17326.12 

Azami Menzil [km] 597.1032 594.36 

Azami Havada Kalış Süresi [h] 4.65 4.63 
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EK 4: Kod Algoritması 

 

Tahmini ağırlık 
atama 

 Boş ve faydalı 
ağırlık girdisi 

 Tahmini ağırlık ile 
son ağırlık denk mi? 

 

* Karakteristik 
değerlerin 
atanması 

 

Ampirik denklem 
hesabı 

 

        

 

 

Kolektif kontrol 
değerlendirmesi 

 

Hareket girdileri 

 

Disk yüklenmesi 
hesabı 

 

İsterlerdeki 
atmosfer koşulları 

 Bulunan değerler 
tutarlı mı 

 

 

Çırpınma 
açısını     
arttır 

      

 

 

Gerekli taşıma ve 
tork hesabı 

 Hata bildirimi 
 

*'a dön    Düzeltilmiş değerlerin atanması 

Yeterli  
Yetersiz  

 

Yetersiz      

Azimut boyunca 
AOA değişimi 

 

Servis tavanı 
Yeterli 

Lock sayısının 
bulunması 

Bileşenlerin 
ağırlık tahmini 

Maliyet           
Tahmini 

Anti tork hesabı 
 Performans 

Hesaplamaları 

      Yetersiz 

 

 

 

       Kolektif değerleri 
değiştir 

 
Nokta 

performans 
sağlandı mı? 

        

 

Hayır             Evet 

        Motor değişimi 
yada *'a dön 

CAD çizimi 
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EK 5: Transmisyon sistemi parametreleri 

 

ANA ROTOR TRANSMİSYONU 

  devir (d/d) diş sayısı çap (mm) uzunluk (mm) genişlik (mm) 

motor şaftı 6000 - 40 492 - 

helisel dişli 1 6000 20 88.27 - 40 

helisel dişli 2 1694.92 71 313.36 - 40 

şaft 2-1 1694.93 - 30 350 - 

konik dişli 1 1694.94 14 56 - 41.72 

konik dişli 2 395.05 61 244 - 41.73 

ana rotor şaftı 395.06 - 50 - - 
 

Tablo 11: Ana Rotor Transmisyonu 

 

KUYRUK ROTOR TRANSMİSYONU 

  
devir 
(d/d) 

diş 
sayısı 

çap 
(mm) 

uzunluk (mm) genişlik (mm) 

motor şaftı 6000 - 40 492 - 

helisel dişli 1 6000 20 88.27 - 40 

helisel dişli 4 2550 48 211.85 - 40 

şaft 3-3 2550 - 40 5891.11 - 

konik dişli 3 2550 14 56 - 13.20 

konik dişli 4 2550 14 56 - 13.20 

kuyruk rotor şaftı 2550 - 40 250 - 

 

Tablo 12: Kuyruk Rotor Transmisyonu 

 

Aktarılan Güç 236 kW 

Malzeme 
AISI E9310 (çekme muk. 820 Mpa, akma muk. 450 

Mpa, Elastic modulus 190-210 Gpa ) 
Devir Her kademe için değişken 
Redüksiyon oranı Her kademe için değişken 
Helis açısı  25 derece 
Basınç açısı 20 derece 
Genişlik oranı 10 
Modül 4 

 

Tablo 13: Ana ve Kuyruk Rotor Parametreleri 
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EK 6: Teknik çizim ve Renderlar 

 

Şekil 51: Helikopter izometrik görünüş 

Şekil 52: Helikopter yan görünüş 
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Şekil 53: Helikopter transparan izometrik görünüş 

 

Şekil 54: Helikopter transparan yan görünüş 
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Şekil 55: Helikopter iç görünüş izometrik 

 

Şekil 56: Helikopter iç görünüş yan 
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77 

 

 

Şekil 57: Helikopter teknik resimler 
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Şekil 58: Görev profili resimleri 


