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1) GİRİŞ 

Helikopterler piste gereksinim duymadığından ötürü ulaşımı zor bölgelere gerek taşıma gerek kargo 

gerekse acil müdahale gereken yerlere oldukça kolay ulaşabilir. Tüm bunlar düşünüldüğünde hava 

yolculuğu lüks olmaktan ziyade kaçınılmaz bir gereksinimdir. Yarışmanın amacı, performans 

özellikleri, satın alınabilirlik ve işletilebilirlik açısından daha rekabetçi olabilecek hafif sınıf 5 koltuklu 

(1 pilot, 4 yolcu) bir helikopterin kavramsal tasarımının ortaya konmasıdır. Tasarımın gürültü emisyon 

seviyesi CS-36 sertifikasyon gereksinimleri tarafından belirlenmiş limitlerden rekabetçi şekilde daha 

az olmalıdır. Helikopter turbo şaft motor ile güçlendirilmelidir. Görev profili başlangıçta 3000ft 

yüksekliğinde yer çalıştırma (10dk), kalkış (2dk), 4000ft’e tırmanma (2dk), 4000ft’de düz uçuş, iniş 

(1dk), yer çalıştırma (5dk), kalkış (1dk), düz uçuş 3000ft’e alçalma (2dk), iniş (2dk) şeklindedir. Bu 

görev profilinde 150 km ileri uçuş, kalkış sonrası 500 ft/dak dikey tırmanma hızı ve yolcu indirilmesi 

sırasında motor/motorlar rölantide ve %100 RPM rotor hızında çalıştırılacaktır. Görev 

tamamlandığında, en iyi havada kalış (VBE) hızında 15 dakika uçuşa yetecek kadar rezerv yakıt 

kalması gerekmektedir. Aşağıda tasarımın gereksinim seti belirtilmiştir. 

Tablo 1-Gereksinim Seti 

Parametreler 
Etki 

Katsayısı 
Gereksinimler 

Yapısal Ağırlık 12 
Görev gereksinimini sağlayacak en düşük yapısal ağırlık en 

önemli gereksinim parametremizdir. 

Aerodinamik 11 
Düşük sürükleme, maksimum taşıma ve optimum güçle 

yüksek hızlara çıkabilme amaçlanmıştır. 

Kararlılık 10 
Yolcu konforunu sağlamak için helikopterin statik ve dinamik 

olarak kararlı olması amaçlanmıştır. 

Performans 

İsterleri 

Menzil 10 Yakıt ikmalsiz en az 500 km menzil yapması gerekmektedir. 

Süre 10 
Hava aracı görevini en kısa sürede bitirmelidir. Asgari havada 

kalış süresi 2,5 saattir 

Hız 9 Seyir hızı en az 270 km/h olması gerekmektedir. 

Askı 

Tavanı 
8 En az 6000 ft askı tavanı gerekmektedir. 

Üretilebilirlik 8 Helikopter üretilebilirlik sınırları içerisinde olmalıdır. 

Yük Taşıma Kapasitesi 8 
Toplamda 400 kg paralı yük (yolcular bagajları ile) 

taşımalıdır. 

Gürültü 7 

Helikopterin gürültü emisyon seviyesi CS-36 sertifikasyon 

gereksinimleri tarafından belirlenmiş limitlerden rekabetçi 

şekilde daha az olmalıdır. 

Titreşim 5 
Yolcu konforunu sağlamak için ana rotordan dolayı oluşan 

titreşim sönümlenmelidir. 

Manevra Kabiliyeti 2 

Görev profili gereği uçuşun büyük kısmı düz uçuşta 

gerçekleştirilecektir. Bu yüzden manevra kabiliyetini 

düşürmek yolcu konforu açısından da daha olumludur. 

Toplam 100 
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Tasarımın Özgün Yönleri 

Aerodinamik verimliliği artırması ve gerilme yığılmalarını önlemek amacıyla gövde de mümkün 

olduğunca dik kısımlar oluşturulmamaya çalışmıştır. Yüksek ana rotor aerodinamik performansı, 

kuyruk rotorunun aerodinamik etkileri ve yer güvenliğini sağlamak için fenestron tip olması, gövde 

pürüzlerinin giderilmesi, keskin köşelerin olmayışı helikopter tasarımızın özgün yönlerindendir. 

Tasarımın özeti aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Tablo 2- Tasarımın Genel Özellikleri 

Alt Sitemler Tercihler 

Gövde  

Malzeme Kompozit 

Kuyruk Tipi Fenestron- H Kuyruk 

İniş Takımı Katlanamaz 

Kanat Yok 

Güç Grubu  

Motor Tipi Turbo Şaft 

Motor Sayısı 1 

Elektronik  

Kontrol Sistemi Fly-by-Wire 

Taşıma/İtki  

Rotor Sistemi Geleneksel 

Rotor Sayısı 1 

Bir Rotordaki Pal Sayısı 4 

Anti Tork Fenestron 

Ana Rotor Göbeği (Hub) Elastomerik Yataklar 

 

2) ALT SİSTEMLER 

Uçuş Kontrol Sistemi 

Elektromanyetik girişime karşı yüksek bağışıklık, büyük miktarda verinin güvenli iletimi ve 

geleneksel kontrollere kıyasla daha düşük ağırlık faydalarından ötürü Fly-by-Light sistemi seçilmiştir.  

Yakıt Sistemleri 

Bir helikopterdeki yakıt sistemi yakıt ikmali ve kontrolü şeklinde iki bileşenden oluşur. 

Besleme sistemi: bir yakıt deposu veya tankları, yakıt miktarı göstergeleri, bir kapatma valfi, yakıt 

filtresi, motora giden bir yakıt hattı ve muhtemelen bir primer ve yakıt pompalarından oluşur. Yakıt 

deposunun altında bulunan bir tahliye vanası, pilotun tankta birikmiş olabilecek suyu ve tortuyu 

tahliye etmesini sağlar. Bir yakıt havalandırma deliği, depoda bir vakum oluşumunu önler ve bir taşma 

tahliyesi, depoyu yırtmadan yakıtın genleşmesine izin verir. Yakıt, bir acil durum veya yangın 

durumunda motora giden yakıt akışını tamamen durdurmanın bir yolunu sağlayan bir kapatma valfi 

aracılığıyla yakıt deposundan hareket eder. Kapatma vanası, tüm normal işlemler için açık konumda 

kalır. 

Yerçekimsiz besleme yakıt sistemlerinin çoğu hem bir elektrikli pompa hem de mekanik motor 

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

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

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

çalıştığında çalışan birincil pompadır. Bir yakıt filtresi, motora ulaşmadan önce yakıttaki nemi ve 
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diğer tortuları giderir. Bu kirleticiler genellikle yakıttan daha ağırdır ve pilot tarafından 

boşaltılabilecekleri yakıt filtresi karterinin dibine yerleşirler. 

Motor Yakıt Kontrol Sistemi: Motor ne olursa olsun, güçlerinin kaynağını sağlamak için yakıt / hava 

karışımının ateşlemesini ve yanmasını kullanır. Motor yakıt kontrol sistemleri, gerekli miktarda gücü 

üretmek için gerekli yakıt miktarını ölçmek için birkaç bileşen kullanır. Yakıt kontrol sistemi, hava 

endüksiyon bileşenleri ile uyumlu olarak, yanma odasında tutuşturulacak uygun miktarda yakıt ve 

havayı birleştirir.  

 

Şekil 1- Tipik Bir Yakıt Sistemi Şeması 

Yakıt enjeksiyonu; Yakıt buharlaşmasının etkisi ve/veya venturideki hava basıncının düşmesi 

karbüratördeki hava sıcaklığında hızlı bir düşüşe neden olur. Hava nemliyse, havadaki su buharı 

yoğunlaşarak karbüratörde buz oluşmasına neden olabilir. Karbüratörün içinde buz oluşmasına izin 

verilirse, motor arızası çok gerçek bir olasılıktır ve motoru yeniden başlatma yeteneği büyük ölçüde 

azalır. Karbüratör buzlanması, uçuşun herhangi bir aşamasında meydana gelebilir, ancak özellikle 

tehlikelidir.  

Bir yakıt enjeksiyon sisteminde, yakıt ve hava yakıt kontrol ünitesinde ölçülür ancak karıştırılmaz. 

Yakıt, silindire girmeden hemen önce hava ile karıştırıldığı silindirin emme portuna doğrudan enjekte 

edilir. Bu sistem, silindirler arasında daha eşit bir yakıt dağılımı ve daha iyi buharlaşma sağlar, bu da 

yakıtın daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca, yakıt enjeksiyon sistemi, karbüratör buzlanması 

sorununu ve karbüratörlü ısı sistemi ihtiyacını ortadan kaldırır. 

Yakıt tankının konumu gövdenin alt kısmında ve ağırlık merkezini değiştirmeyecek biçimde 

yerleştirilecektir. Ancak yine de uçuş sırasında yakıtın çalkalanıp yakıt deposu ağırlık merkezinin 

kaymasını önlemek için yakıt tankı içerisine süngersi bir yapının yerleştirilmesi uygun görülmüştür. 

Yakıt ağırlığı yaklaşık 252,5 kg’dır. Jet-A yakıtı kullanılması amaçlanmaktadır. İçerisine konulan 

süngerimsi yapıyı da hesaplanacak olursa 210 m3 hacme ihtiyaç vardır. 

Aviyonik Sistemler 

Aviyonik alt sistemi helikopterin kokpit kısmında yer alan ve helikopter ile ilgili gerekli bütün bilgileri 

pilota sağlayan sistemdir. Kullanılan elektronik sistem pilota helikopteri en etkili ve verimli şekilde 

uçurabilmesi için gerekli bütün bilgileri sağlamalıdır. Bu sistemin bir diğer amacı da pilotun uçuş 

sırasındaki yükünü azaltmaktır. Bu sebeple modern dijital uçuş ekranları kullanılacak ve helikopter 

üzerindeki sensörlerden gelen veriler ile pilotun çevresel farkındalığı ve aracı kontrol edebilirliği 

arttırılacaktır. 

Görev ifasında aracın navigasyonu kritik bir önem taşımaktadır. Bu sebeple helikopterler için entegre 

uçuş güverte sistemi olan GARMİN G1000H seçilmiştir. Bu teknoloji, neredeyse tüm aviyonikleri 

entegre ederek, ilave işlem gücü, yüksek çözünürlüklü cam ekranlar, bölünmüş ekran özelliği ve 
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helikopter uçuş sistemlerine HSI haritalama sağlamaktadır. 3-D sentetik görüş ile pilotların gece VFR 

koşullarında veya bozulmuş görüş ortamlarında (DVE) net bir şekilde görmelerine yardımcı olur. 

Mevcut Helikopter Arazi Farkındalık ve Uyarı Sistemi (HTAWS) ile engellerden kaçınma, gelişmiş 

arazi farkındalığı için beş renkli ekran gölgelendirme ve sesli uyarılarına sahiptir. MFD'de kuyruk 

kamerası, FLIR veya diğer isteğe bağlı kamera ekranları için gece görüş gözlüğü (NVG) uyumluluğu 

ile gece görevlerinde de kullanılmaya elverişlidir. 

Kokpit göstergeleri içinde; hava hızı göstergesi, yükseklik ölçer, dikey hız göstergesi, istikamet ve 

durum cayrosu, manyetik pusula, ana ve kuyruk pervane devir göstergesi, yakıt göstergesi, yağ 

sıcaklığı ve basıncı göstergesi, egzoz sıcaklığı göstergesi, ivme ölçer, saat, yük kamerası, uyarı ve 

öneri göstergesi bulunmaktadır. 

Motor Yağlama Sistemleri 

Motorun bakımlarını azaltmak için motor yağlama sistemi kullanılacaktır. Yağlama, motor içindeki 

hareketli parçaların birbiri ile sürtünerek çalışmasından dolayı oluşan aşınmayı önlemek, yatak 

bölgelerinde sirkülasyon sağlayarak motorun aşırı ısınmasını önlemek, ıslak kalmasından dolayı 

metaller arasında sızdırmazlığı sağlamak, sirkülasyon sırasında kir, toz, karbon ve su gibi istenmeyen 

maddelerin filtrede birikmesini sağlamak ve korozyona duyarlı parçalar üzerinde film tabakası 

oluşturarak parçaları nemden ve oksijenden korumak amacıyla kullanılır. 

Yağlama sistemi, yağın motor ana yatak bölgelerine ve dişli kutularına dağıtımını yapar. Yağ, 

pompalar vasıtasıyla devreyi dolaşır. Sistemin yapısı, yağın sürekli olarak işlevini yerine getirecek 

koşullarda kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Tablo 3-Gaz Türbinli Motorlarda Yağlama Sistemi Temel Bileşenleri 

 

İtki Sistemleri 

Turboşaft motorları içten yanmalı pistonlu motorlara nazaran daha verimli ve istenen güçleri 

üretebilmektedir. Tasarım isterlerinde turboşaft motor kullanılması istenmiş, istenen güç ve verimlilik 

Yağ 

Deposu/Tankı 

  

Yağlama sistemi yağının depolandığı yerdir. Yağ tankı içinde bölmeler vardır. 

Bu bölmeler hızlı yağ akışını engeller. De-aeratör dediğimiz bölüm yağın 

tanka geri dönüş kısmında bulunmaktadır. Yağın içindeki havayı ayrıştırır.  

Yağ Pompası-

Geri Dönüş 

Pompası 

Yağ pompasının görevi, yağ tankından aldığı yağı yağlanacak bölgelere 

göndermektir. Geri dönüş pompası ise dişli kutusundan ve yataklardan gelen 

yağı yağ tankına gönderir.  

Yağ Filtresi Yağ filtresi sistemdeki yağın toz ve pisliklerini süzer. Genellikle yeri 

pompadan öncedir. Filtre kâğıt, keçe veya tel elemanlı olabilir 

Oil Cooler/Yağ 

Soğutucu 

Radyatör 

Sistemden çıkan yağın bir görevi de sistemin soğutulmasına yardımcı olmaktı, 

sürtünmeden dolayı ısınan sıcak yağın tanka geri dönüşü sakıncalıdır ve 

soğutulması gereklidir. Bu soğutma işlemi de geri dönüş hattı üzerindeki oil 

cooler vasıtasıyla yapılmaktadır. Tanka geri dönecek yağı soğutur. 

De-oiller De-oiller yağ içinde bulunan havayı sistemden alır ve bunu atmosfere atma 

görevini yapar 

Yağ hararet tüpü Sistem yağı hararetinin göstergede okunmasını sağlar 

Yağ basınç ayar 

valfi 

Üzerindeki ekipmanlar vasıtasıyla pompanın bastığı yağ basıncını ayarlamaya 

yarar 

Çip detektör Manyetik yapısı sayesinde yağ içindeki madeni talaşları ve parçaları üzerine 

toplar 

Tank basınç valfi Basıncı minimum seviyede tutar ve köpüklenmeyi önler 

Yağ kanalları ve 

yağ jetleri 

Yağ kanalları motorda yağlanacak kısımlara motor yağını iletir, yağ jetleri ise 

yağlanacak kısımlara yağın basınçlı olarak ulaşmasını sağlar 
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düşünülünce turboşaft motor kullanmanın daha avantajlı olduğu görülmüştür. Motor modeli, güç 

değeri ve özgül yakıt tüketimi ilerleyen bölümlerde bahsedilmektedir.  

Hava Alığı ve Egzoz: Hava alığının görevi motora gerekli üniform hava akışını sağlamaktır. Hava 

alığının rolü kritiktir çünkü alıkta bir enerji kaybı varsa bu ilerleyen bölümlerde daha fazla kayba 

sebep olmaktadır. Hava alığının içine taş toz gibi gereksiz maddelerin girmesini engellemek için alığın 

üst kısımda olmasına karar verişmiştir. Egzozun görevi ise motordan çıkan atık gazın 

uzaklaştırılmasıdır. Çıkış noktasındaki difüzyonun maksimum olması ve basınç kaybının minimum 

olması gerekmektedir. Eksenel çıkışlı motorlar için literatürde sıklıkla tercih edilen kesik konik 

difüzör kullanımı tercih edilmiştir. 

Rotor Sistemleri 

 Elastomerik yataklar, kauçuk türü bir malzemeden yapılmıştır ve helikopter uygulamaları için 

mükemmel şekilde uygun olan sınırlı hareket sağlar. Yağlama gerektirmez ve titreşimi de emerler. 

Bunlar daha az bakım, helikopter bileşenlerin ömrünü uzatır. Rotor kanadının köküne büyük kuvvetler 

etki eder ve bu nedenle yalnızca daha küçük helikopterler için uygundur. Bu nedenle tasarımımızda 

elastomer yataklı rulmansız rotor tercih ettik. Elektrik sistemi; F20/7H1CT4 helikopter aküsü 

kullanılmıştır. Hidrolikler; Güç destekli hidrolik sistemin kullanılmasının yeterli ve uygun olduğu 

düşünülmüştür. Bu sistemi kullanmak hem helikopterin kontrolünde pilota büyük bir rahatlık 

sağlayacak olup hem de olası bir elektrik kesintisi anında helikopterin pilot tarafından kontrol 

edilmesine olanak sağlayacaktır. İletim (şanzıman veya transmisyon) Sistemleri; Güvenlik açısından 

bakıldığında en uygunu kayış tahrik debriyajdır.  

İletim (şanzıman veya transmisyon) Sistemleri 

 Rotor şanzımanı, kuyruk rotor tahrik sistemi, debriyaj ve serbest çark ünitesidir. Bir motor arızası 

durumunda, motor ve ana sürücü şaftı arasında ilişkisi bulunan kayış tahrik debriyaj, ana rotorun 

motorlardan daha hızlı dönmeye devam etmesine izin verir, böylece helikopter otomatik giriş 

yapabilir. Güvenlik açısından bakıldığında en uygunu kayış tahrik debriyajdır.  

İniş Takımı 

İniş takımı tasarlanırken; helikopterin yüksek hızlara çıkması, azami kalkış ağırlığı ile iniş 

takımlarının maliyeti ve ağırlığı göz önüne alınmıştır. Görev tanımı gereği ağırlığa dikkat 

edilmektedir. Katlanabilir iniş takımları için gerekli ek mekanizmalar göz önüne alındığında ekstra 

ağırlık artışına neden olmaktadır. Yüksek hızlarda gövdedeki an-aerodinamik çıkıntılar sürükleme 

kuvvetini arttırması ağırlık artışına göre daha tolere edilebilir olduğu için katlanamaz iniş takımı tercih 

edilmiştir. Çubuk-teker iniş takımı ağırlıktan kazanç sağlasa da katlanamaz şekilde kullanımı, 

katlanamaz teker iniş takımına göre sürükleme etkisi daha fazla olacağı için tercih edilmemiştir. 

Böylece katlanamaz iniş takımı tasarıma karar verilmiştir. 

 

Tablo 4- İniş Takımları Rakip Çalışması 

 

HELİKOPTER 

 

FİRMA  

 

YÜKLÜ 

AĞIRLIK 

          ÜÇ TEKER  

BURUN 

TEKERLİ 

KUYRUK 

TEKERLİ 

RH-53 Sıkorsky 18654 ✓   

CH-46E Boeing Vertol 10569 ✓   

CH-54A Sikorsky 19051 ✓   

YAH-63 Bell 6804 ✓   

YAH-64 Hughes 5987  ✓  

SH-3D Sikorsky 9299  ✓  
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HH-52A Sikorsky 3583  ✓  

YUH-60A Sikorsky 7189  ✓  

 

 
İniş konfigürasyonun belirlenmesinden sonra iniş takımının yerleşim için gerekli hesaplamalar ve 

tercihler Engineering Design Handbook – Helicopter Engineering, Part Two – Detail Design kitabı 

referans alınarak yapılmıştır. Kuyruk alanının dar olması ve daha kararlı bir durum sağlaması 

nedeniyle burun tekerli üç-teker iniş takımı tercih edilmiştir. Kısaca 1adet ön gövde, 2 adet arka gövde 

de olmak üzere 3 adet katlanamaz iniş takımı kullanılmıştır. İniş takımı yerleşimi için edinilen bilgiler 

doğrultusunda yapılan ölçümler neticesinde iniş takımları; helikopter burnundan 1,6 m içeride ve arka 

iniş takımları ise 5,84 m içeride 1,76 m olacak şekilde konumlandırılmıştır. 

 

 

Şekil 2-İniş Takımlarının Burun-Kuyruk Ekseninde Yerleşimi 

 

.  

Şekil 3- Arka İniş Takımının Yerleşimi 1 

 

Şekil 4- Arka İniş Takımının Yerleşimi 2 
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Bunlarla beraber tekerlere bağlanan oleopnömatik şok emiciler sayesinde helikopterlerin zorlu         

arazide sert inişlerde ihtiyaç duyduğu darbe emme fonksiyonunu yerine getirebilmektedir. Ayrıca iniş 

takımları için malzeme seçimi yapılırken MIL-T-5041G standartlarından faydalanılarak, helikopter 

iniş hızı ve ağırlığı göz önüne alındığında iniş takımı tekerleri için Tip-3 teker seçimi yapılmıştır. 

Seçimi yapılan malzemelerin ağırlığı ön iniş takımı için 8,75 kg ve arka iniş takımları için 9,64 kg 

olarak belirlenmiştir. Toplam ağırlık ise 28,03 kg olarak hesaplanmıştır. 

Hidrolik Sistemler 

Hidrolik sistemler, çok küçük helikopterler haricindeki birçok helikopter için kullanılmakta olup, hava 

araçlarının teknolojik olarak gelişmesiyle birlikte, hidrolik sistemlerin önemi zaman içinde artmış ve 

günümüzde hava araçlarında oldukça karmaşık hidrolik sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Hidrolik 

sistemler helikopterler için hayati öneme sahip olduğundan dolayı seçim yapılırken birçok faktör göz 

önünde bulundurulmuş ve güç destekli hidrolik sistemin kullanılmasının yeterli ve uygun olduğu 

düşünülmüştür. Bu sistemi kullanmak hem helikopterin kontrolünde pilota büyük bir rahatlık 

sağlayacak olup hem de olası bir elektrik kesintisi anında helikopterin pilot tarafından kontrol 

edilmesine olanak sağlayacaktır. Kontrol yüzeylerinin hareket ettirilmesinde (özellikle yüksek hızlarda 

yatay ve dikey stabilizörlerin etkin olduğu noktalarda), iniş takımlarında, ana motorun 

çalıştırılmasında, rotor freninde, teker freninde ve pilot kapısında hidrolik sistemler kullanılacaktır. 

𝑊ℎ𝑦𝑑 = 37𝑏𝑀
0,63𝑐1,3((Ω𝑅𝑀)/1000)2 

 

Şekil 5- Hidrolik Sistem Şeması 

 

Elektronik Sistemler 

Yardımcı güç ünitesi (APU) kullanımındaki amaç turboşaft motorun ilk çalışmasını başlatmak ve 

helikopterin elektrik ile çalışan birimlerine güç sağlamaktır. İkincil güç kaynağı olarak F20/7H1CT4 

helikopter aküsü kullanılmıştır. Bu akü 24 volt ve 6,5 amper saat kapasiteye sahiptir. 

𝑊𝑒𝑙 = [
(9,6 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑔üç 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤))

0,63

(
𝑇𝐴

1000)
0,40 ] − 𝑊ℎ𝑦𝑑 



 

8 

 

Gövde 

Günümüzde mukavemet, ağırlık, korozyon gibi nedenlerden dolayı kompozit malzeme 

kullanılmaktadır. Bu yüzden tasarımımızda kompozit malzeme seçilmiştir.  

Aşağıda ANSYS Fluent Ortamında analizi yapılmış, VBR hızında, 4000 ft ISA+200C’deki yoğunluklar 

girdi olarak eklenmiş ve CD0 değeri 0,7 olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 6- Helikopter Yüzeyinde Oluşan Hız Vektörleri 

 

Çevresel Sistem;  

Kokpit ve kabin havasının temizlenmesi için iki opsiyon vardır. Bunlar Klima sistemi ve ram 

havasıdır. Ancak klima sistemi ram havasına nazaran daha ağır ve maliyeti yüksek bir sistem 

olduğundan ram havasıyla çevresel sistem sağlanması uygun görülmüştür. 

 

 

Şekil 7- Alt Sistem Konumları 
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3) BOYUTLANDIRMA VE PERFORMANS HESAPLAMALARI 

A) Ağırlık Hesaplamaları 

 Tasarıma başlarken ilk yapılacak olan ağırlık hesaplamalarını yapmaktır zira birçok parametre 

ağırlığa bağlıdır. Bu hesaplamaları yaparken bazı ön parametreler Tablo 9’da belirlenmiştir.  

Tablo 5- Referans Alınan Ön Parametreler 

Toplam Ağırlık (kg) 1800 

Özgül Yakıt Tüketimi (sfs) 0,4 

Motor Gücü (Ihp) 570 

Ağırlık Kesri 0,45 

Faydalı yük (kg) 400 

Mürettebat (kg) 90 

Toplam ağırlığı hesaplamak için 1810 kg kullanılmıştır. Turboşaft motorlar için ortalama yakıt 

sarfiyatı olan 0,4 lb/hp.h kullanılmıştır. Motor gücü toplam ağırlığa bağlı olarak geleneksel verilerden 

(Ek 4) yararlanılarak bulunmuştur. Faydalı yük ve mürettebat ağırlıkları ise tasarım isterlerinde 

bulunmaktadır. Ağırlık kesri geleneksel trendlere ve rakip kıyaslamalarına bakılarak 0,45 olarak 

belirlenmiştir. Görev süresi rezervde kalması istenen yakıt da hesaba katılarak 2 saat 45 dakika olarak 

alınmıştır. Ek- 5.1.1’deki denklemlere tablodaki değerler yerleştirilerek ilk yakıt tahmini bulunmuştur. 

[2] 

𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 = 𝑠𝑓𝑐 × 𝑙ℎ𝑝 × 𝑔ö𝑟𝑒𝑣 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 

𝑊𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎𝑙𝚤 = 𝑊𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝚤 + 𝑊𝑚ü𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒𝑏𝑎𝑡 + 𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡  

𝑊𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 =
𝑊𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎𝑙𝚤

𝑊𝑘𝑒𝑠𝑖𝑟
 

İşlemlerin sonunda bulunan toplam ağırlığa karşılık gelen motor gücü hesaplanıp tekrar işlemler 

yenilenerek iteratif bir çözüm elde edilmiştir.  Tüm bu işlemlerin sonunda bulunan toplam ağırlığa 

karşılık gelen motor gücü hesaplanıp tekrar işlemler yenilenerek iteratif bir çözüm elde edilmiştir. Son 

olarak toplam ağırlık %0,5 hata payıyla 1710 kg bulunmuştur. Diğer ağırlık kestirimleri; boş ağırlık: 

940,5 kg; yakıt ağırlığı: 279,5 kg; paralı yük ağırlığı: 400 kg; mürettebat ağırlığı: 90 kg. [2] 

B) Ana Rotor Boyutlandırması 

Ana rotor hesabında öncelikle rotor yarıçapını bulmak için geleneksel trendlere ve rakip 

kıyaslamasından yararlanılarak disk yüklemesini 241,73 N/m2 olarak belirlendi.  

𝐷. 𝑌. =
𝑊𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

𝐴𝑑𝑖𝑠𝑘
 

Buradaki Wtoplam N cinsindedir; 𝑊 = 𝑊𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 1710 𝑘𝑔 × 9.81 𝑚 𝑠2⁄ = 16775.1 𝑁 

𝐷. 𝑌 =  241,73 𝑁 𝑚2⁄ → 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑘 = 69,394 𝑚2 

Disk alanı; 69,394 m2 ve Ana rotor yarı çapı; 4,7 m olarak bulunmuştur. 
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Pal ucu hızını sınırlayan üç temel etken vardır; Gürültü, Mach sayısı ve Palların dayanımı. Gürültüyü 

önlemek için pal ucu hızı en fazla 750 ft/s=228,6 m/s olmalıdır. Yüksek Mach (M>0,85) sayılarında 

akışın sıkıştırılamaz etkileri ciddi manada azalır, bundan dolayı pal ucu hızımız en fazla 0,85 Mach 

olmalıdır. Gürültüyü azaltmak için optimum olarak 200 m/s seçilmiştir. 

Açıklık oranı olan R/c belli sınırlamalara sahiptir: maksimum 20, minimum 15. Tasarımımızda 19,5 

uygun görülmüştür 0,24 m olarak belirlenmiştir.  

𝜎 =
𝑁𝑏𝐶

𝜋𝑅
 

Böylelikle Solity değerimiz 0,0922 olarak bulunmuştur. 

Maksimum dönme hızı 42,55 rad/s= 2440 RPM olarak bulunur;  

Ω𝑚𝑎𝑘𝑠 =
𝑉𝑢ç,𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑅
 

Kanat profili olarak kök kısmında yüksek hızlarda taşıma sağlayabilen “OAF128”, uç kısmında ise 

yüksek Mach sayılarında tutunma kaybı oluşturmayacak bir kanat profili olan “ONERA OA206” 

seçilmiştir. Pal ucu gürültü, yüksek hıza bağlı akış kayıpları gibi aerodinamik etkileri önlemek 

amacıyla “swept-tapered-anhedral” seçilmiştir. Reynolds sayısı kanat profiline ait CL, CD gibi 

aerodinamiksel olarak girdilerin doğruluğunu sağlar. Reynolds sayısı aşağıdaki gibi bulunur; 

𝑅𝑒 = (
𝑎𝑐

𝑣
)𝑀 

Buradaki a değeri ve v değerleri görev profilindeki 4000 ft ISA+200C referans alınarak bulunmuştur. 

Pala burulmasi Tw iyi aski performansi ve gerileyen palada stall geçikmesi icin tarihsel verileden 11 

olarak alinmistir. 

C) Kuyruk Rotor Boyutlandırması 

Kuyruk tipi tasarımımızda fenestron olarak belirlenmişti. Rakip çalışmalar incelenerek Fenestron 

kuyruğa sahip helikopterlerin ortalama 11,5 kat ana rotordan küçük olduğu görülmüştür. Kuyruk rotor 

yarıçapı 0,4088 m olarak belirlenmiştir. Ana rotor uç hızıyla kuyruk rotor hızı eşittir böylece kuyruk 

rotor dönme hızı 28000 RPM olarak bulundu. Kuyruk rotor konumu ise ana rotor ve kuyruk rotorunun 

toplamına 0,2 m eklenerek 5,3088 m’dir. Kuyruk rotor açıklık oranı 4,5 ve 8 arasındadır. Bu çalışmada 

6 olarak belirlenmiş, böylelikle c=0,0681 m bulundu. Kanat profili için askı uçuşu performansı yüksek 

olan NACA 0012 seçilmiştir. 

D) Güç hesabı ve Motor Seçimi  

Gerekli güç görev profiline uygun şekilde üç farklı şekilde hesaplanabilir; OGE askı uçuşu ve ileri 

uçuş. OGE IGE’ye göre daha fazla güç gerektirdiğinden sadece OGE için hesaplama yapılmıştır.  

Her iki uçuş için bir güç değeri bulunur. En büyük olan güç diğer görev profilini karşılayabilir. İleri 

uçuş formüldeki indüklenmiş hız Matlab yardımıyla (Ek-6)’den 2,8170 m/s olarak bulunur.  

HOGE uçuşundaki Güç değerleri (4000 ft ISA+20C) 

𝐵 = 1 −
𝑐

2𝑅
 

𝐴𝑒 = 𝜋𝑅2(𝐵2 − 𝑟0
2) 

r0 geleneksel verilerden 0,2 seçilmiştir. 
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𝑃 = 𝑃𝑖 + 𝑃0 =
𝐾𝑊3/2

√2𝜌𝐴𝑒

+ 𝜌𝐴𝑒𝑉𝑡𝑖𝑝
3 (

𝜎𝐶𝑑0

8
) 

İleri hız için; 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖,𝑓+𝑃0,𝑓 + 𝑃𝑐𝑙,𝑓 + 𝑃𝑃,𝑓 

𝑃𝑖,𝑓 =  
𝑘𝑇2

2𝜌𝐴𝑒𝑉𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖
 

(𝑉𝑖)𝑛+1 =
𝑣ℎ

2

√(𝑉𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖𝐶𝑜𝑠𝛼)2 + (𝑉𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖𝑆𝑖𝑛𝛼 + (𝑣𝑖)𝑛)2
 

𝑣ℎ = √
𝑇

2𝜌𝐴
 

𝑣𝑖; Ek-6.1’de Matlab aracılığıyla bulunmuştur. 

𝑃𝑃 = 0,5𝜌𝑉𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖
3 𝑓 

𝑓 = 0,75  (Geleneksel verilerden ve rakip çalışmalarından eş değer disk alanı bulunmuştur.) 

𝑃𝑐𝑙 = 𝑇𝑉𝑐 

𝜅 = 1.15 [4] 

𝑇 = 2𝜌𝐴𝑣𝑖𝑉𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖 [3]. 

𝑃0,𝑓 = (1 + 𝐾𝜇2)𝑃0 

K=4,7 [4] 

Ana rotor için Paskı=573138,66 W; Pileri= 528814,66 W şeklinde bulunur. Tırmanma hızı Vc; 500 ft/dak 

olarak alınmıştır. Aynı işlemler kuyruk rotoru içinde yapılmış en büyük güç OGE askı uçuşundan 

gelmiştir. Aynı işlemler kuyruk rotoru içinde yapılmış en büyük güç OGE askı uçuşundan gelmiştir; 

𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝑃𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑃𝑘𝑢𝑦𝑟𝑢𝑘 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 

Kayıplar göz önüne alınarak 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 × 1,15 

Gerekli toplam güç, kayıplar düşünülerek 1,15 ile çarpılarak 665 kW olarak bulunmuştur. Bu aşamada 

motor seçimi yapılmış, 670 kW gücündeki Pratt Whitney PT6B-37A seçilmiştir. [4] 

E) Döngüsel Ağırlık Hesaplamaları 

Bu grafikte görev profilimize bağlı olarak yakıt tüketimi ve motor güç gereksinimi hesapları detaylı 

sunulmaktadır. Her bir görev için indüklenmiş, profil, tırmanma, parazit güçleri hesaplanıp toplam güç 

ve buna bağlı olarak da yakıt ağırlığı elde edilmelidir. Burada her basamakta elde edilen yakıt ağırlığı 

ve inen yolcular toplam ağırlıktan çıkarılarak bir sonraki basamak için işlem yapılır. Hesaplamalarda 

bize verilen görevdeki irtifalar, süre, yolcuların indirilmesi gibi parametreler göz önüne alınmıştır. 

Bunun sonucunda her bir görevdeki harcanan yakıt ve güç hesaplan ayrıca gereken toplam güç ve 

yakıt bulunmuştur. Hesaplanan toplam yakıttan boş ağırlık bulunur ve toplam ağırlık ile oranına 

bakılır. Bu oranı elde edebilmek için birkaç adımda iterasyon gerçekleştirilir. Toplam ağırlık %0,4 

hatayla 1448 kg olarak bulunmuştur. Yuvarlayacak olunursa 1450 kg şeklinde işlemlere devam 

edilebilir.  
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Şekil 8- Döngüsel Ağırlık Akış Şeması 

 

F) Performans Analizleri 

Hesaplamalara başlamadan bazı sabitlere ihtiyaç duyulmaktadır 

4000 ft   ISA koşullarında 𝜌 = 1,088 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

4000 ft   ISA+20℃  koşullarında 𝜌 = 1,0155 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝜅 = 1,15  𝑊 = 𝑊𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚14224,5 𝑁   𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 =  252,5 𝑘𝑔 

𝐴 = 63,397𝑚2  𝑓 = 0,75 𝑚2  𝜎 = 0,0921  𝑉𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖 = 46,412 𝑚/𝑠 

𝐶𝐷0,𝑚𝑟 = 0,0956 𝑠𝑓𝑐 = 355 𝑔/𝑘𝑊 𝐵 = 0,917  (𝐶𝑑0)𝑘𝑟 = 0,011  

𝜎𝑘𝑟 = 0,21472  𝐾 = 4.7  𝜇 = 0,2683  𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 670 𝑘𝑊 

 

Azami Hız: Belirlenen koşullarda helikopterin ulaşacağı maksimum hızdır. Eş değer levha alanı ve 

ana rotor alanının oranın dörde bölünüp küp kökünün alınıp ideal havada kalış hızıyla çarpılması 

sonucu elde edilmiştir. [5] 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉ℎ(
4

𝑓 𝐴⁄
)1 3⁄  

4000 ft   ISA koşulları için: 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 70,71 𝑚 𝑠⁄   = 131,8 knot𝑠      
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4000 ft   ISA+20℃  koşulları: 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 73,21 𝑚 𝑠⁄   = 136,38 knots 

En İyi Menzil Hızı: Motor etkinliğindeki değişimler göz ardı edilmek koşuluyla maksimumum 

menzili veren hızdır. L⁄D oranının maksimum olması durumunda elde edilmektedir. Eş değer levha 

alanının ana rotor alanına oranı bulunmuştur ve ampirik indüklenmiş güç faktörünün dört katı bu orana 

bölünüp dördüncü dereceden kökü alınıp ideal havada kalış hızıyla çarpılması sonucu hesaplanmıştır. 

[4] 

𝑉 = √
𝑊

2𝜌𝐴
 (

4𝑘

𝑓 𝐴⁄
)1 4⁄   

4000 ft   ISA koşulları için: 𝑉𝑚𝑟 = 45,091 𝑚 𝑠⁄   

4000 ft   ISA+20℃  koşulları için hesaplama yapılırsa: 𝑉𝑚𝑟 = 46,7 m s⁄   

En İyi Havada Kalış Hızı: İleri uçuş için T=W varsayımıyla ağırlığın, belirlenen sıcaklıklara karşılık 

yoğunluklarının ana rotor alanı ile çarpımının iki katına bölünüp karekökünün alınmasıyla 

hesaplanmıştır. [4]  

𝑉ℎ= √
𝑇

2𝜌𝐴
   

İleri uçuş koşulları için 𝑇 = 𝑊 = 16775,1 𝑁 

4000 ft   ISA koşulları için hesaplama yapılırsa: 𝑉ℎ  = 10,15 𝑚 𝑠⁄     
4000 ft   ISA+20℃  koşulları için hesaplama yapılırsa: 𝑉ℎ  = 10,57 𝑚 𝑠⁄       

Askı Tavanı (HOGE); Ana rotorun indüklenen ve profil gücü ile kuyruk rotorunun indüklenen ve 

profil gücü toplanıp iletim kayıpları sonrası mevcut rotor mili gücüne eşitlenerek yoğunluk bulundu. 

Bulunan yoğunluk değeri sayesinde irtifalar bulunmuştur 

𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚,𝑎𝑠𝑘𝚤 =  𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚,𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚,𝑘𝑢𝑦𝑟𝑢𝑘 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 

𝑃 = 𝑃𝑖 + 𝑃𝑜 =
𝐾𝑊3/2

√2𝜌𝐴𝑒

+ 𝜌𝐴𝑒𝑉𝑢ç
3 (

𝜎𝐶𝑑𝑜

8
) 

(𝑃𝑖)𝑘𝑟 =  
1

𝐵

𝑇𝑘𝑟

3
2

√2𝜌𝐴𝑘𝑟

 

(𝑃0)𝑘𝑟 =  
𝜎𝐶𝑑𝑜

8
𝜌𝐴𝑘𝑟𝑉𝑢ç,𝑘𝑟

3  

(𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚,𝑎𝑠𝑘𝚤)𝑘𝑟 = (𝑃𝑖)𝑘𝑟 + (𝑃𝑜)𝑘𝑟 

𝜌 = 𝜌𝑜𝑒
−0.0296ℎ

304.8  

Yapılan işlemler sonucu;  𝜌 = 0.99278 
𝑘𝑔

𝑚3 

ISA koşulları için hesaplama yapılırsa: h=7507 ft  

ISA+20℃  koşulları için hesaplama yapılırsa: h=6016 ft 

Askı Tavanı (HIGE); Ana ve kuyruk rotorunun indüklenen gücü, 8 metre yükseklikte yer etkisi 

hesaplanarak bulunan 𝑘𝐺=0,957 değeri ile çarpıldı. Bu değere rotorların profil gücü eklendi. Elde 

edilen değer iletim kayıpları sonrası mevcut rotor mili gücüne eşitlenerek yoğunluk hesabı yapıldı.  
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𝑘𝐺 =
1

𝐴 + 𝐵(2𝑅
𝑧⁄ )

2 

Buradaki: A=0,9926; B=0,0379 

𝑃 = 𝑃𝑜 + 𝑘𝐺(𝑃𝑖)𝐼𝐺𝐸 

𝑃 = (𝑃𝑜)𝑡𝑟 + 𝑘𝐺(𝑃𝑖)𝑡𝑟,𝐼𝐺𝐸 

*HOGE’deki güç değerleri kullanılmıştır. 

Yapılan işlemler sonucu;  𝜌 = 0.895
𝑘𝑔

𝑚3 

ISA koşulları için hesaplama yapılırsa: h=10334,646 ft  

ISA+20℃  koşulları için hesaplama yapılırsa: h=8070,866 ft 

Azami Tırmanma Hızı; Mevcut güçten, kuyruk rotoru, indüklenen, profil ve parazit güç değerleri 

çıkarılarak elde edilen sonucun itme kuvvetine bölünmesiyle elde edilir. Burada hesaplanan 

𝑃𝑘𝑟 , 𝑃𝑜 , 𝑃𝑖  𝑣𝑒 𝑃𝑝 değerleri hem ana rotor hem de kuyruk rotoru için hesaplanmıştır. [5]  

T=1,11*W 

𝑃𝑖,𝑓 =  
𝑘𝑇2

2𝜌𝐴𝑒𝑉𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖
 

𝑃𝑜,𝑓 = (1 + 𝐾𝜇2)𝑃𝑜 

𝑃𝑝 = 0.5𝜌𝑉𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖
3 𝑓 

(𝑃𝑖,𝑓)𝑘𝑟 =  
𝑘𝑇𝑘𝑟

2

2𝜌𝐴𝑘𝑟𝑉𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖
 

(𝑃𝑜.𝑓)𝑘𝑟 = (1 + 𝐾𝜇2)𝑃𝑜,𝑘𝑟 

(𝑃0)𝑘𝑟 =  
𝜎𝐶𝑑𝑜

8
𝜌𝐴𝑘𝑟𝑉𝑢ç,𝑘𝑟

3  

𝑉𝑐 =
 𝑃𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 − (𝑃𝑡𝑟 + 𝑃𝑜 + 𝑃𝑖 + 𝑃𝑝)

𝑇
 

4000 ft   ISA koşulları için hesaplama yapılırsa: 𝑉𝑐 = 1056,86 𝑓𝑡 𝑑𝑎𝑘⁄       

4000 ft   ISA+20℃  koşulları için hesaplama yapılırsa: 𝑉𝑐 = 865,73 𝑓𝑡 𝑑𝑎𝑘⁄  

Azami Havada Kalış Süresi; Herhangi bir hava aracının olabildiğince en yavaş uçtuğu süreçte ne 

kadar süre havada kalabileceğinin ölçüsüdür. Helikopter oldukça yavaş uçtuğunda elde edilir, çünkü 

bu şekilde motor, rotora sadece ağırlığını taşımak için güç vermek zorundadır, helikopteri ileriye 

itmek için çok az ek güç üretmek zorundadır. [5] (Ek-5.2.7) 

𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠 =
𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡

𝑠𝑓𝑐 × 𝑃𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑙𝑖
 

ISA koşulları için hesaplama yapılırsa: tmaks=3,74 h 

ISA+20℃  koşulları için hesaplama yapılırsa: tmaks=3,41 h 

Azami Menzil; Vmr değerleri (4000ft irtifada, 0∘𝐶 ve 20∘𝐶sıcaklık, 1,0154 kg/m3 ve 1,0879 kg/m3 

koşulunda) 160,56 km/h ve 166,104 km/h’dir. Ekte yer alan parazit, tırmanma, indüklenmiş güç ve 
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kuyruk rotoru gücü için değerleri bulup topladığımızda ileri hız için gerekli güce ulaşılmıştır. O 

değerler 161.548 kW ve 233.890 kW’tır. [5] (Ek-5.2.8) 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑚𝑟 × 𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡

𝑆𝐶𝐹 × 𝑃𝑉𝑚𝑟

 

𝑃𝑉𝑚𝑟
= 𝑃𝑖,𝑓 + 𝑃𝑜,𝑓 + 𝑃𝑃 + 𝑃𝑐𝑙  

𝑃𝑖,𝑓 =
𝑘𝑇2

2𝜌𝐴𝑒𝑉𝑚𝑟
 

𝑇 = 2𝐴𝜌𝑣𝑖𝑉𝑚𝑟 

𝑃0,𝑓 = (1 + 𝑉𝑚𝑟
2 )𝑃0 

𝑃𝑃 = 0,5𝜌𝑉𝑚𝑟
3 𝑓 

𝑃𝑐𝑙 = 𝑇𝑉𝑐 

𝑃𝑜,𝑘𝑟 =
𝜎𝐶𝑑𝑜

8
𝜌𝐴𝑘𝑟𝑉𝑢ç,𝑘𝑟

3  

4000 ft   ISA koşulları için hesaplama yapılırsa: 𝑅𝑚𝑎𝑘𝑠 = 815,35 𝑘𝑚 
4000 ft   ISA+20℃  koşulları için hesaplama yapılırsa: 𝑅𝑚𝑎𝑘𝑠 = 736,64 km  

Servis Tavanı, Hesaplanırken iletim kayıpları sonrası mevcut rotor mili gücü; profil, indüklenmiş, 

kuyruk, tırmanış, parazit güçlerinin toplamına eşittir. Buradan ISA ve ISA +20 için yoğunluk hesabı 

yapılır. Yoğunluktan irtifa elde edilir. [5] (Ek-5.2.9) 

𝑃𝑖 + 𝑃0 + 𝑃𝑝 + 𝑃𝑘𝑟 + 𝑃𝑐 = 𝑃𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡   

𝑘𝑇2

2𝜌𝐴𝑒𝑉𝑚𝑝
+ 0.5𝜌𝑉𝑚𝑝

3 𝑓 +  
𝜎𝐶𝑑𝑜

8
𝜌𝐴𝑒𝑉𝑡𝑖𝑝

3 + 0,06𝑃𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 + P 𝑡𝚤𝑟𝑚𝑎𝑛𝑚𝑎 =  Pmevcut  

4000 ft   ISA koşulları için  𝜌 = 0,68734
𝑘𝑔

𝑚3 

4000 ft   ISA+20C koşulları için  𝜌 = 0,67495
𝑘𝑔

𝑚3 

Elde edilen irtifa değerleri sırasıyla 1700 ft ile 18000 ft’tir. Benzer helikopterler ile kıyaslandığında 

uygun bir değer olduğu görülmüştür. 

G) Kokpit Boyutlandırması 

Ergonomik tasarımda hangi ürün olursa olsun dikkate alınması gereken önemli hususlardan biri 

antropometrik boyutlarıdır. AS290B (Havacılık Standartları ve Biyomekanik Gereksinimler) 

standartlarından yararlanarak tasarladığımız helikopter pilotu için pilot koltuğu ortalama değerler baz 

alınarak boyutlandırılmıştır. Kokpitin iç tasarımını gerçekçi ve antropometri değerlerini göz önünde 

bulundurarak, yolcuların rahatlığını es geçmeden havadar ve sade ergonomik bir tasarım ortaya 

koyuldu. Koltuk yerleşimin ölçünlü yerleşim (standard lay-out) tipindedir. Gerçeğe yakınlık açısından 

gerek kokpit içi koltuk yerleşimi gerekse boyutlandırmada verilerinden yararlandığımız helikopterler 

başta Bell 505, EC130’dur. Hacim 3,2639𝑚2  bulunmuştur. 
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Şekil 9- Pilot Koltuğunun Önden ve Yandan Görünümü 

5) KONSEPT TASARIMI VE GÖRSELLER 

Parazit sürükleme katsayısını azaltmak için gövde mümkün olduğunca ovalleştirilmeye çalışmıştır. 

Helikopterin pencereleri gerilme yığılmalarını önlemek amacıyla ovalleştirilmiştir. Önceki 

çalışmalarda da bahsedildiği üzere aerodinamik verimliliği artırmak amacıyla fenestron kuyruk tipi 

kullanılmıştır. Yapılan rakip çalışmalarının tasarım parametreleri ve her bir komponentin performans 

etkilerine bakılıp incelenip gerekli karşılaşmalar yapılıp, bizim yapmış olduğumuz boyutlandırma 

hesapları, kabuller ve bu hesaplamaların performans etkileri düşünüldüğünde ortaya optimum bir 

tasarım çıkartılmıştır. Ortalama insan boyutları düşünülerek kabin ve kokpit boyutlandırılmıştır. 

Aşağıdaki şekillerde helikopterin ön, sağ taraftan ve üç boyuttaki görünümü gözükmektedir.  

 

Şekil 10- Helikopterin 3D Görünümü 
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Şekil 11- Helikopterin Önden Görünümü 

 

Şekil 12- Helikopterin Soldan Görünümü 

Görev Profili aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

Şekil 13- Helikopterin Görev Profili 
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6) EKLER 

Ek 1: Katılımcı listesi ve katılımcıların kısa tanıtımı 

Nadiriye ŞAHİN 

Okul: Erciyes Üniversitesi 

Bölüm: Uçak Mühendisliği 

Sınıf: 4. Sınıf 

E-Posta: sahinadiriye@gmail.com 

Görevleri: Takım Kaptanı, Boyutlandırma, Analizler, Ağırlık Hesaplamaları  

Zeliha TÜRKKAHRAMAN 

Okul: Erciyes Üniversitesi 

Bölüm: Uçak Mühendisliği 

Sınıf: 3. Sınıf 

E-posta: turkkahraman46500@gmail.com 

Görevleri: Konsept Tasarımı, Alt sistemler 

Kübra TOPAK 

Okul: Erciyes Üniversitesi 

Bölüm: Uçak Mühendisliği 

Sınıf: 4. Sınıf 

E-Posta: kubratopak310@gmail.com 

Görevleri: Boyutlandırma, Alt Sistemler 

Şevval AVŞAR 

Okul:  Erciyes Üniversitesi 

Bölüm:  Uçak Mühendisliği 

Sınıf:  3. Sınıf 

E-Posta:  s.avsr007@gmail.com 

Görevleri:  Konsept Tasarımı 

Kevser ALİŞAN 

Okul:   Erciyes Üniversitesi 

Bölüm:  Uçak Mühendisliği 

Sınıf:     3. Sınıf 

E-Posta:  kevser.alisan1@gmail.com   

Görevleri:  Performans Analizi, Ağırlık Hesaplamaları 

 

 

 

mailto:sahinadiriye@gmail.com
mailto:turkkahraman46500@gmail.com
mailto:kubratopak310@gmail.com
mailto:s.avsr007@gmail.com
mailto:kevser.alisan1@gmail.com
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Ek 2 Tablo 1: Tasarımın Genel Özellikleri 

Tablo 6- Tasarımın Genel Özellikleri 

Tasarımın Genel Özellikleri 

Azami Kalkış Ağırlığı [kg] 1450 kg 

Boş Ağırlık [kg] 797,5 kg 

Yakıt Kapasitesi [kg] 252,5 kg 

Faydalı Yük Kapasitesi [kg] 400 kg 

Helikopter Genel Boyutları [m]  

Uznunluk (m) 9,5 m 

Yükseklik (m) 2,63m 

Genişlik (m) 1,72m 

Ana Rotor Özellikleri   

Disk Yüklemesi [N/m^2] 241,73N/m^2 

Pal Yüklemesi  0,110155 

Pal Ucu Hızı [m/s] 200 m/s 

Yarıçapı [m] 4,7m 

Kanat Profili OAF128 (Kök) 

ONERA OA206 (Uç) 

 Pal Tasarımı İçin Kullanılan Kanatçık Profilleri Swept-Tapered-

Anhedral 

Kuyruk Rotor Özellikleri   

 Pal Ucu Hızı [m/s] 173 m/s 

Yarıçapı [m] 0,4088 m 

Kanat Profili NACA 0012 

Gövdeden Uzunluğuna Göre Konumu[m]  8,53 m 
Kuyruk Rotorunun Yerden Yüksekliği [m]  1,28 m 

Motor Özellikleri  

Model Pratt Whitney PT6B-

37A 

Güç (kW) 670kW 

Ağırlık (kg) 122,47 kg 
Yakıt Tüketimi (kg/kW.h) 0,408 kg/kW.h 
 

Ek 3- Helikopter Performans Özeti 

Tablo 7- Helikopter Performans Özeti (Deniz Seviyesi, Azami Kalkış Ağırlığı) 

Helikopter Performans Özeti ISA ISA+20°C 

Azami Hız VH [KIAS] 137,45 knots 142,308 knots 

En iyi menzil hızı VBR [KIAS] 87,64 knots 90,725 knots 

En iyi havada kalış hızı VBE [KIAS] 19,73 knots 20,5 knots 

Azami Tırmanma Hızı @ VBE [ft/min] 1056 ft/min 865 ft/min 

Askı Tavanı (HOGE) [ft] 7506 ft 6017 ft 

Askı Tavanı (HIGE) [ft] 10334 ft 8070 ft 

Servis Tavanı [ft] 17000 ft 18000 ft 

Azami Menzil [km] 815 km 736 km 

Azami Havada Kalış Süresi [h] 374 h 341 h 
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Ek 4-Kullanılan Grafikler 

 

Şekil 14- Toplam Ağırlığa Karşılık Gelen Motor Gücü Değeri (İlk Ağırlık Hesabı) 

 

Ek-5 Kodlar 

Ek-5.1 𝒗𝒊’yi bulmak için Matlab ortamında yazılan kod 

clc  

clear all 

  

GW=1710; %Toplam ağırlık 

ro=1.01547;%hava yoğunluğu 

r=4.7; %Ana rotor yarıçapı 

c=0.2363; %Ana rotor veter uzunluğu 

rc=0.2; %kök kesim oranı 

V_forw=46.412;%İleri Hız  

alfa=7.5; %hucüm açısı verilen palların 0 dereceden 

15 dereceye kadar taşıma sağladığından ortalamaları 

alınmıştır.  

T=GW*9.81; %İtki 

B=1-(c/(2*r)); %Pal Ucu Kayıp Oranı  

Ae=(pi*r^2*((B^2-(rc^2));%Efektif rotor alanı 
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v_h=sqrt(T/(2*ro*Ae)); 

for v_i=0.01:1:20; 

    vold=v_i 

    while (v_i-vold)/v_i<0.005 

        

v_i=((v_h)^2/(sqrt((V_forw*(cos(alfa))^2)+(V_forw*sin

(alfa)+v_i)^2))) 

        v_i 

    end  

end 
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