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1.Tasarım Açıklaması 

Türk Mitolojisi’nde Kayra Han’ın oğlu olan ve göğün 16. katında yaşayan Ülgen, Türklerde iyiliğin 

temsilcisidir. Tasarım, adını Ülgen’in yardımcı kartalı Semrük Bürküt’ten alır.  

Başlıca görevi 400 kg’lık paralı yük ile 3000 ft’ten havalanarak 4000 ft’e tırmanıp, 150 km düz uçuş 

gerçekleştirmesidir. Hedef noktasına varıldıktan sonra paralı yükün bırakılması gerekmektedir. 

Ardından 4000 ft’ten 150 km geriye düz uçuş yapıp, başladığı 3000 ft’teki noktaya geri varmaktır. 

Görev bitiminden sonra 15 dakika fazladan uçuş için gerekli rezerv yakıtın Semrük’te bulunması 

gerekmektedir. Görev profilini gereken süreden daha kısa sürede tamamlayacak olan Semrük, yarışma 

şartnamesinde yer alan gereksinimler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Semrük’ün oluşmasında bu 

parametreler göz önünde bulundurularak donanım ve tasarıma yön verilmiştir. Geniş bir iç hacme 

sahip olan Semrük, yolculara ekstra konfor sağlamaktadır. Yolcuların konforlu seyahat etmesi için 

koltuk yapısı sürgülü tasarlanmış olup, isteğe göre ayarlanabilir olması sağlanmıştır. 

Semrük‘te kullanılan kompozit malzemeler, yüksek korozyon direnci sayesinde bakım periyodunu ve 

kullanım ömrünü artırarak kendi sınıfındaki rakiplerine karşı daha az maliyet imkanı sunar. Semrük’te, 

maksimum verimlilik alımı, göreve uygunluk ile emniyetli ve kontrollü bir uçuş faaliyetine 

odaklanıldı. Olağandışı çevresel koşullardan doğacak etkileri Semrük’ün bertaraf edebilmesi için, 

taktik manevralar ve potansiyel olarak yön değiştirici mekanizmalar eklendi. Güçlendirilmiş uçuş 

kontrolleri sayesinde pilotun harcayacağı iş yükü azaltıldı. Semrük’te gelişmiş aviyonik sistemlere 

odaklanıldı. Kokpit içine 2 tane ekran eklenerek durumsal farkındalık artırıldı. Uçuş mürettebatının 

Semrük’ü daha güvenli şekilde yönetmesini sağlamak için, gelişmiş ikaz sistemleri eklendi. Semrük, 

genel maksat helikopteri olmasından dolayı, birçok operasyon ve farklı görevleri başarı ile yerine 

getirebilecek kabiliyete sahiptir. Tasarımında dikkat edilen noktalardan biri ise olumsuz hava 

koşullarında bile emniyetli ve konforlu bir uçuş yapabilmesidir.   

Helikopterlerin, bugünün ve geleceğin pazarlarında başarılı olması için, çeşitli müşterilerin birden 

fazla görevini başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi gerekmektedir. Ayrıca emisyon, gürültü ve 

emniyetli uçuş gereksinimlerini de karşılayabilmesi gerekmektedir. Tüm bu özelliklerin yanında 

görevi verimli ve ucuz bir şekilde tamamlaması arzu edilmektedir. Semrük, tüm bu isterleri 

sağlayabilecek kabiliyete sahip bir helikopterdir. Gereksinimlerini karşılayabilmesi adına, tasarımı 

özenle optimize edilmiş, en yeni teknolojiler kullanılmış, maliyet ve çevresel faktörler en aza 

indirilmiş ve performans açısından en iyi performansı elde edebilecek bir helikopter haline 

getirilmiştir. 

1 adet pilot ve 4 adet yolcu koltuğuna sahip olan Semrük, koltukların sökülebilme özelliği bakımından 

dolayı, çok çeşitli görevlerde başarılı bir performans gösterebilmektedir. Uçuş kontrolü bakımından 

pilota zorluk çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır. Optimize edilmiş turboşaft motoru, görev profiline 

göre yakıt tüketimini optimize ederek güvenlik ve güvenirliliği arttırır. Uçuş kontrol sistemleri ve pilot 

arayüzleri sayesinde, pilotlar için helikopter kontrolü performansını en üst seviyede tutulması 

sağlanmıştır. Bu sistemler görev gereksinimlerine göre mümkün olan en iyi performansı elde 

edebilmek için, tüm gelişmiş teknolojilerinin yönetilmesine ve optimize edilmesine olanak sağlar.  

Uçuş sırasında herhangi bir nedenden dolayı motor durmasından kaynaklanan olumsuz koşullar için 

otorotasyon sağlanabilmesi adına, rotorun motordan ayrılmasını sağlayan bir mekanizma 

yerleştirilmiştir. Bu mekanizma sayesinde Semrük’ün yere taş gibi çakılması engellenip, güvenli bir 

şekilde inmesi amaçlanmıştır. 

Tüm bu anlatılanlar dikkate alınarak, yarışma isterlerinin hepsini eksiksiz şekilde karşılayabilen bir 

helikopter tasarımı yapılmıştır. 
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1.1 Özgün Yönler 

Semrük’ün sahip olduğu pilot kontrol paneli, benzerlerine göre daha ergonomik ve ince bir yapıdadır. 

Panelin kavisli yapısı sayesinde, pilotun panele erişimi ve Semrük üzerindeki hakimiyeti 

kolaylaşmaktadır. En kapsamlı entegre elektronik uçuş gösterge sistemine sahip olan Semrük’ün, 

aviyonik sisteminde sunduğu 3D sentetik görüntü (EFIS); güvenliği artırır, pilot iş yükünü azaltır ve 

esnekliği artırır. Semrük’ün önemli özelliklerinden bir tanesi ise kanat tipine uygulanan yeniliktir. 

Benzeri helikopterlere kıyasla daha düşük desibelde ses seviyelerine sahiptir. Bu sayede şehir içinde 

seyir halindeyken oluşabilecek gürültü kirliliği minimuma indirilmiştir. Semrük’ün görev profiline 

uygun kendi sınıfındaki helikopterlerle kıyaslanması aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Helikopter Tipi Ağırlık (kg) Hız (km/h) Menzil (km) 

Bell-505 1700 232 617 

EC-120B 1715 226 727 

SEMRÜK 1700 277 577 

AS-350 1241 289 662 

Tablo 1- Literatür Taraması 

Ağırlık ve hız parametreleri göz önüne alındığında, Semrük’ün rakiplerine kıyasla hem maliyet 

açısından hem de seyir değerleri bakımından rekabetçi bir helikopter olduğu görülmektedir. 

Semrük’ün yolcu kabini hacmi mümkün olduğunca geniş tutulmaya çalışılıp, rakip helikopterlere 

kıyasla yolcuların daha konforlu bir yolculuk geçirmesine olanak sağlanmıştır.  

 

2. Alt Sistemler 

2.1 Malzemeler 

Semrük’te genellikle hafif parçalar, yüksek teknoloji uygulamaları ve aşırı strese maruz kalan 

bileşenler için gerekli olan sert, güçlü ve ultra hafif fiber kompozitler kullanılmıştır. Kullanılan 

malzemelerin mekanik özellikleri sayesinde düşük yoğunluk, düşük termal genleşme, yüksek 

elektriksel iletkenlik ve yüksek yorulma direnci sağlar. Takviye malzemeleri için birçok farklı üretim 

ve işleme seçeneği sağladığından dolayı, malzemeler Semrük’ün görev profili ihtiyacına uygun bir 

şekilde uyarlanmıştır. 

 

 

Şekil-1 Fiber/ Alüminyum / Epoksi Hibrit Kompozit Komfigürasyon 
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Kullanım Alanı Malzemeler 

Gövde Karbon / Epoksi Kompozit 

Kuyruk Karbon Fiberle Güçlendirilmiş Epoksi 

Matrisli Kompozit 

Ana Rotor Fiber Glass 

Arka Rotor Fiber Glasss 

İniş Takımları Alüminyum 7075 

Gövde İskeleti Alaşım 
Tablo 2- Malzemelerin Türü 

 

Yüksek Mukavemet Hafiflik Tasarım Esnekliği Boyutsal Stabilite 

Yüksek Dielektrik 

Direnimi 

Korozyon Dayanımı Kalıplama Kolaylığı Yüzey Uygulamaları 

Kompozitler İçine 

Farklı Malzemeler 

Gömülebilir 

Demir Yüzeylere 

Uygulama İmkânı 

Yanmazlık Özelliği Tamir Edilebilirlik 

Özelliği 

Tablo 3- Malzemelerin Özellikleri 

 

Özellikler Epoksi Polyester Fenolik 

Yoğunluk (g/𝒄𝒎𝟑) 1.11 1.04-1.46 1.24-1.32 

Elastik Modül (MPa) 7000 3400 4800 

Çekme Dayanımı 

(MPa) 

70 41-90 34-62 

Kopma Uzaması (%) 3-6 4.2 1.5-2.0 

Isıl İletkenlik 0.19 0.19 0.15 

Isıl Genleşme 

Katsayısı (I/𝑪𝟎) 

45-65 55-100 68 

Tablo 4- Malzemelerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 

 

 

 

 

Ürün 

Tasarım 

Gerilme 

Mukavemeti 

(GPa) 

Yoğunluk         

(kg/m3) 

Gerilme 

Direnci 

(GPa) 

Kopmada 

Uzunluk 

(%) 

Gerilim 

Modülleri 

Eğilme 

Direnci 

(MPa) 

Basınç 

Dayanımı 

(MPa) 

Karbon Fiber 3.79 1.740 230 1.7    

Epoksi Reçine  1.160   2.800 80 88 

Kompozit 745   1.0 61.5   

Tablo 5- Ürünlerin Mekanik Dayanımları 
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2.2 Yer Rezonansı 

Yer rezonansı, kanat gecikme hareketinin ve göbeğin düzlem içi hareketinin eşleşmesinden 

kaynaklanan dinamik bir kararsızlıktır. Gövde ile destek yerlerinin sertlik ve sönümleme özellikleri 

önemli bir faktördür. Rotor gecikmesinin dahil edilmesi ve iniş takımının dikkatli tasarlanması, yer 

rezonansından kaçınmak için kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeplerden dolayı Semrük’ün iniş takımı, 

yeterli derecede sönüm sağlayacak elemana sahip bir şekilde tasarlanmıştır. Yer rezonansından 

kurtulmanın bir başka yolu ise, rezonans aralığının hızlı bir şekilde aşılıp havalanılmasıdır. Semrük’e 

etki eden tüm sürükleme kuvvetlerinin, helikopterin seyrinde ciddi bir etkisi olduğu için, rotor 

performansını iyileştirmek, kanat girdap etkileşimi gürültüsünü azaltmak, yüksek gürültü 

emisyonlarını arttırmak, Semrük’ün güç tüketimi azaltmak ve genel olarak titreşimlerini hafifletmek 

için IBC sistemi kullanıldı. Araştırılan verilerden yararlanılarak, Semrük’ün IBC kullanılarak hem 

BVI gürültüsünde hem de göbek titreşimlerinde önemli azalmaların elde edilebileceği görüldü. 

Böylece Semrük’ün kalkış ve iniş durumunda yer rezonansının etkisi yitirilerek, mürettebatın 

güvenliği arttırılmıştır. Ayrıca yakıt bakımından da tasarruf sağlanarak, ortalama uçuş maliyeti de 

olumlu yönde azaltılmıştır.  

2.3 Gövde Yapısı 

 

Gövdenin uygulanan kuvvetlere karşı direnç göstermek, bunları başka yerlere iletmek ve aerodinamik 

şekilli bir kaplama ile içindeki elemanları çevre şartlarından korumak gibi birçok önemli görevi vardır. 

Bu sebeple gövde yapısına karar verilirken, bu istenilen özelliklerin sağlanmasına ve ağırlığı 

arttırmayacak hafif bir yapı olmasına dikkat edilmiştir. Monokok gövdelerde başka destek elemanı 

bulunmadığından kesme, eğilme ve burulmanın sebep olduğu gerilmelerin hepsi gövde kaplaması 

tarafından taşınmaktadır. Bu sebeple monokok yapının eğilmeye dayanabilmesi için oldukça kalın 

yapılar kullanmak, istenmeyen durumlara yol açmaktadır. Bu bilgilere dayanılarak Semrük’te, 

destekleyici elemanların kullanıldığı yarı-monokok bir gövde yapısı tercih edilmiştir. Semrük için 

oluşturduğumuz yarı-monokok gövdenin şematik gösteriminde görüldüğü üzere, çerçeve ve 

Stringer’ler (Boylamasına elemanlar) kullanılmıştır. Stringer’ler metal kaplamayı sertleştirir ve değişik 

yükler altında şişmesini veya yamulmasını engeller. Çerçeveler ise yapının düzgünlüğünü sağlar ve 

gövdeye şekil verir. 

 

 

Şekil-2 Gövde Yapısı Şematik Gösterim 
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2.4 Hava Alığı 

Semrük’te tasarlanan hava alığı, motorun boğulmaması ya da tüm yükseklik ve hava şartlarında 

motora yeterli derecede hava akışı sağlanması bakımından çok kritik bir rol oynar. Semrük’ün seyir 

halindeyken dış ortamdan aldığı havanın akışı, hava alığında düzenlenir ve kompresöre yönlendirilir. 

Havanın henüz motor girişinde boğulmaması ya da havanın yetersiz kalmaması adına tasarımı ve 

konumlandırılması önemlidir. Bu yüzden hava alığı Semrük’ün ön kısmına gelecek şekilde 

konumlandırılmıştır. Diğer hava alığı tasarımlarına kıyasla, motora girebilecek yabancı maddeler bu 

konumlandırma sayesinde minimum seviyeye indirilmiştir. X eksenine paralel uzanan egzoz da 

eksenel çıkışlı motorlar için literatürde sıklıkla tercih edilen kesik konik difüzör kullanımı tercih 

edilmiştir. 

 

2.5 Aviyonik Alt Sistemi 

Bir helikopter kokpiti, helikopterin tüm faaliyetini belirleyen merkezcil kontrol ünitesidir. Seçilen 

kokpit tasarımı çift yedekli hava verisini, çift taraflı birincil uçuş ekranını (PFD) ve çok fonksiyonlu 

ekran (MFD) biçiminde iki adet IDU-680 monitörlerini içerir. Konum ve rota referans sistemleri 

(ADAHRS); ikili küresel konumlandırma sistemi, uçuş yönetim sistemi (GPS/FMS) ve ikili veri 

toplama birimi (DAU) sensörlerini içermektedir. 

 

 

MFD 

 

PFD modundaki 

MFD 

 

Navigasyon 

Modundaki MFD 

IESI entegrelenmiş 

elektronik bekleme 

cihazı 

Dijital 

Harita 

modunda 

MFD 

 

Uyarı Ana 

Listesi 

 

Araç Yönetimi 

Birincil Uçuş 

Görüntüleme Modu 

Navigasyonla 

bağlantılı bilgilerin 

yönetimi 

Minimun Yedekleme Çeşitli 

Kartografik 

Katmanlar 

Uçuş ekibine 

uyarılar sağlar 

Sensör 

Yapılandırma 

Arazi Uyarı ve 

Uyarı Sistemi 

(TAWS) 

 

Kör nokta uyarıcısı 

Stabilizasyon 

Artırma 

Yükseklik 

Engeller 

Ek sistem 

Bilgileri 

 

Ek video modu 

Grafiksel Uçuş 

Yönetim Sistemi 

(FMS) 

 

Hava Trafiği 

Motor Gösterge ve 

Mürettebat Uyarı 

Sistemi (EICAS) 

 

Havaalanları 

Motor Gösterge 

ve Mürettebat 

Uyarı Sistemi 

(EICAS) 

Gökyüzünde 

Otoyol (HITS) 

Navigasyonu 

Dijital Uçuş 

Kaydedici 

Helikopteri 

Engelleyecek 

Unsurlar 

Dijital Uçuş 

Kaydedici 

Helikopter 

Pistleri 

Yağ Basınç 

Göstergesi 

Grafiksel Uçuş 

Yönetim Sistemi 

(FMS) 

 

Arazi Tarama 

 

Arazi Şartları 

Gece Görüş 

Uyumluluğu 

Durumsal 

Farkındalık 

Yağ Sıcaklık 

Göstergesi 

Tablo 6- Aviyonik Alt Sistem Özellikleri 

 

IDU-680'lerde ayrıca gelişmiş güvenlik ve iş yükü yönetimi için yerleşik bir Uçuş Yönetim Sistemi ve 

entegre A Sınıfı TAWS (Arazi Farkındalık ve Uyarı Sistemi) bulunur. Bu modern aviyonik sistem 

sayesinde, daha fazla çalışma süresi ve daha yüksek görev tamamlama oranlarını sunar. Ayrıca bakım 

ve yedek parçaların maliyeti de düşüktür. Taktik hava seyrüfeser sistemi (TACAN), seçici arama 

sistemi (SELCAL) ve taktik telsizler için yerleşik destek/arayüzler, gelecekteki yükseltmeler için 

düşük maliyetli bir yol sağlar. 
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Şekil-3 

 

2.6 Uçuş Kontrol Alt Sistemi 

Semrük’te en yüksek güvenlik seviyelerine ulaşılırken, ekipman ile pilottan maksimum üretkenlik ve 

görev etkinliği elde edilmeye odaklanıldı. Standart bir özellik olarak Garmin H-ESP, helikopteri 

manuel uçururken pilotun güvenli bir durum içinde kalmasına yardımcı olan bir sistemdir. Pilotun 

önceden belirlenmiş eğim, dönüş veya hava hızı sınırlamalarını aşması durumunda H-ESP, sınır 

aşımıyla orantılı olarak uçuş kontrolleri üzerinde düzeltici bir kuvvet sağlar. H-ESP, sistem devrede 

olsun veya olmasın emniyetli ve istikrarlı bir uçuş koşulunun sürdürülmesine yardımcı olmak için, 

aynı kontrol servolarını kullanmasına rağmen sistemden bağımsız olarak çalışmaktadır. Gerektiğinde 

taktik manevralara izin vermek için H-ESP, manuel olarak devre dışı bırakılabilir. Olağandışı 

davranışlardan kurtarılmanın otomatik olarak başlatılması ve helikopterin düz uçuşa geri döndürülmesi 

amacıyla, pilot tarafından potansiyel olarak yön değiştirici durumlarda, güvenliğin daha da artırılması 

için özel bir LVL modu devreye alınır. Bu özellikler göz önüne alındığında H-ESP ‘in, Semrük için en 

uygun sistem olduğuna karar verilmiştir. 

 

 

Şekil 4- Uçuş Kontrol Alt Sistemi Şeması 
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2.7 İniş Takımı Alt Sistemleri 

Tekerlekler, bir helikopteri rampa etrafında itmeyi veya çekmeyi kolaylaştırırken, kızaklar basittir ve 

çok az bakım gerektirir. Bu yüzden kızak türü iniş takımlarının maliyetleri de düşüktür. Tekerlekler; 

karmaşıklık, ek ağırlık ve fazladan boyut özelliklerine sahiptir. Kızaklı iniş takımı diğer iniş 

takımlarına göre daha hafiftir. Seçilen kızak türü iniş takımının, tekerli iniş takımlarına göre çok daha 

hafif olması, helikopterin toplam kütlesinin de aşağıya çekilmesine olanak sağlamaktadır. Kızaklı iniş 

takımlarının bir başka yararı da zorlu arazilerde iniş yumuşatma yeteneğidir. Bu nedenle ekipmanların 

hasar görme ihtimali düşürülmüştür. Acil durumlarda yapılacak bir inişte tekerli iniş takımları arazi 

şartlarına elverişli olmayabilir, görev profili göz önünde bulundurularak helikopterde kızaklı iniş 

takımı kullanılmasına karar verilmiştir. Kızakların CAD modeli Solid ortamında oluşturulduktan sonra 

(Şekil-9), mukavemet özelliklerini incelemek ve kullanılan malzemenin hangi sac kalınlığında olması 

gerektiğini belirlemek için HYPERWORKS programında statik ve yorulma analizleri gerçekleştirildi. 

Elastisite modülü ve akma dayanımı gibi değerleri göz önüne alarak, kızak için Alüminyum 7075 

malzemesi seçilmiştir. İlk olarak 6mm kalınlık verilerek kızağın zemine oturduğu noktalar sabitlenip, 

taşıyacağı toplam ağırlık kızaklar üzerine uygulandı. Kızaklar üzerinde oluşan maksimum gerilme 

96.4 MPa gibi çok düşük bir gerilme değerine sahip oldu. Malzememizin akma dayanımı 500 MPa 

olduğu için sac kalınlığı 2 mm ye düşürülüp analiz tekrarlandı ve 417 MPa maksimum gerilme değeri 

elde edildi. (Şekil-5) Helikopterin türbülanslı inişlerde veya zorlu hava şartlarında dağlık alanlara 

inişlerinde, ilk anda kızakların yere değmesi her zaman mümkün olmamaktadır, bu da kızakların 

tekrarlı yüklere maruz kalmasına neden olur. Bu sebeple 2 mm sac kalınlığında ve birleşik tip yükleme 

durumunda (Şekil-6) göstermiş olduğu yorulma davranışı, analizler ile incelenmiştir. Yorulma ömrü 

sonuçlarına bakıldığında, bazı noktaların 3x104 çevrim sonrası hasara uğrama riski olduğu 

görülmüştür. (Şekil-7) Yorulma ömrünün sonsuz, yani en 106 çevrime dayanması istendiğinden sac 

kalınlığı 3 mm yapılıp analiz tekrarlanmış ve istenilen sonsuz ömür değerleri elde edilmiştir. (Şekil-8) 

Bu nedenle, Alüminyum 7075 malzemesi ile 3 mm saç kalınlığında tasarlanmasına karar verilmiştir. 

 

Şekil 5- 
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Şekil 6- 

 

 

Şekil 7- 

 

 

 

Şekil-8- 
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Şekil 9- 

 

 

Kızaklı iniş takımının yerleşim planı; ön çapraz boru helikopter burnundan 3.21 metre geride, arka 

çapraz boru helikopter burnundan 4.75 metre geride ve çapraz borular arası mesafe ise 1.54 metredir. 

(Şekil 17).  

 

Şekil 10- İniş Takımı Konumlanması (ölçülendirmeler mm cinsindendir) 

 

 

2.8 Güç İletimi Alt Sistemleri 

Günümüzde helikopterlerde çok çeşitli güç aktarma sistemleri kullanılmaktadır. Farklı görevler için 

üretilen benzer güçteki helikopterlerin dahi, güç iletim sistemleri birçok açıdan oldukça benzerdir. 

Genel olarak helikopterlerin güç aktarma sistemleri, tasarımsal açıdan belirgin bir değişikliğe ihtiyaç 

duyulmayan tutucu sistemlerdir. 
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Güç iletim sistemleri mümkün olabildiğince mukavemeti yüksek ve hafif tasarlanmalıdır. Bu yüzden, 

güç iletim sistemlerinde bulunan şaftlar, çap ile et kalınlığı arasında yüksek orana sahip, “içi boş mil” 

şeklinde burulma, dikey ve yatay yönden gelen kuvvetlere göre uzun ömür dikkate alınarak 

tasarlanıldı. Semrük’ün güç aktarımındaki dişliler, yüksek performanslı ve sert dişlilerdir. Yüzey 

kalitesi açısından 20 rms’den daha nitelikli işlenebilenler seçildi. Dişlilerin çalışma sırasında sorun 

çıkarmasındaki en önemli sebeplerden biri, dişlilerin yataklanmasıdır. Bu yüzden paralel şaftlardaki 

kademelerde düz dişliler kullanılarak problem çıkarma riski minimuma indirilmiştir.   

Semrük’te, helikopter motoru ve motora bağlı güç aktarma sistemi helikopterin üst kısmına 

yerleştirilmiştir. Bunun başlıca nedeni, pallerin helikopterin üzerinde çalışmasıdır. Güç iletim 

sisteminin olabildiğince hafif tasarlanabilmesi için, motor ile paller arasındaki mesafe kısa 

tutulmuştur.  

 

 

Şekil 11- Tasarım Konumlandırılması 

 

2.9 Transmisyon Sistemi 

Günümüzde helikopterlerde çok çeşitli güç aktarma sistemleri kullanılmaktadır. Farklı görevler için 

üretilen benzer güçteki helikopterlerin dahi, güç iletim sistemleri birçok açıdan oldukça benzerdir. 

Genel olarak helikopterlerin güç aktarma sistemleri, tasarımsal açıdan belirgin bir değişikliğe ihtiyaç 

duyulmayan tutucu sistemlerdir. 

Güç iletim sistemleri mümkün olabildiğince mukavemeti yüksek ve hafif tasarlanmalıdır. Bu yüzden, 

güç iletim sistemlerinde bulunan şaftlar, çap ile et kalınlığı arasında yüksek orana sahip, “içi boş mil” 

şeklinde burulma, dikey ve yatay yönden gelen kuvvetlere göre uzun ömür dikkate alınarak 

tasarlanıldı. Semrük’ün güç aktarımındaki dişliler, yüksek performanslı ve sert dişlilerdir. Yüzey 

kalitesi açısından 20 rms’den daha nitelikli işlenebilenler seçildi. Dişlilerin çalışma sırasında sorun 

çıkarmasındaki en önemli sebeplerden biri, dişlilerin yataklanmasıdır. Bu yüzden paralel şaftlardaki 

kademelerde düz dişliler kullanılarak problem çıkarma riski minimuma indirilmiştir.   

Semrük’te, helikopter motoru ve motora bağlı güç aktarma sistemi helikopterin üst kısmına 

yerleştirilmiştir. Bunun başlıca nedeni, pallerin helikopterin üzerinde çalışmasıdır. Güç iletim 

sisteminin olabildiğince hafif tasarlanabilmesi için, motor ile paller arasındaki mesafe kısa 
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tutulmuştur. Semrük’ün Transmisyon sisteminde motorun hp değerine göre ağırlık, enerji, yakıt 

tasarrufu ve emisyonlar dikkate alınarak bir azaltma ihtiyacı belirlendi. Tahrik sistemi için düşünülen 

ayrık torklu (split-torque) şanzımandır. Kullanılan şanzıman tipi ağırlık ve karmaşıklık olarak büyük 

bir tasarruf sağlanmasına yardımcı olur. Dişli olarak düz dişli seçimi yapılmıştır. Helisel dişliler 

kademeli diş temasından kaynaklı daha az ses çıkarmasına karşın fazladan yakıt yanması, fazla enerji 

tüketimi ve emisyon için baskı yataklarına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden Semrük’te düz dişli seçimi 

yapılmıştır. Seçilen dişli malzemesi olarak 8620 Sementasyon Çeliği kullanılmıştır. Diğer dişli 

malzemelerine oranla nispeten düşük ağırlığa sahiptir. Dişli sisteminde hedeflenen, kompresör 

milinden çıkan 56400 rpm’lik çıkışı ana rotor miline aktarılması gereken 422 rpm’e, kuyruk rotoru 

için ise 2904 rpm’e indirgenmektir. Motor dönüş mili ile kuyruk rotoru dönüş mili farklı eksenlerde 

oldukları için 2 tane yardımcı dişli kutusu kullanılmıştır. Bunların görevleri; farklı eksendeki dönüş 

momentini 90° döndürmek, ana rotor için motor giriş milinden gelen 8100 rpm’i 2567 rpm’e 

indirgemek ve kuyruk rotoru için kuyruk rotoru tahrik milinden gelen 13.000 rpm’i 2904 rpm’e 

indirgemektir. Aşağıdaki Tablo-7’de  bilgileri mevcuttur. 

 

 

 

Arka Motor Şanzımanı Elemanları RPM 

Kompresör Mili 56,400 

PT Mili 32.000 

Kuyruk Rotor Tahrik Mili 8.000 

Marş Mili 14.200 

Motor Yağı Pompa Mili 9.500 

Ön Motor Şanzımanı Elemanları  

Motor Alternatör Mili 15.000 

Ana Tahrik Mili 10.000 

Avare Dişlisi 12.000 

Kuyruk Rotor Şanzımanı Elemanları  

Kuyruk Rotoru Tahrik Mili 13.000 

Kuyruk Rotoru 4103 

Yardımcı Dişli Kutusu Elemanları  

Konik Dişlisi 2.485/2.372 

Tahrik Dişlisi 2.485/2.372 

Motor Giriş Mili 8100 / 7400 

Split-Tork elemanları  

Lead Dişlisi 1.650 / 1.457 

Tahrik Dişlisi 2.567 / 2.455 

Follow Dişlisi 1.292 / 1.183 

Bull Dişlisi 422 / 408 

Ana Rotor Mili 422 / 408 

Tablo 7-Transmisyon Sistemi 
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2.10 Hidrolik Alt Sistem 

Yüksek kontrol kuvvetlerinin üstesinden gelebilmek için hidrolik aktüatörlerin kullanılması gerekir. 

Tasarlanan helikopterdeki hidrolik sistem; her uçuş kontrolünde servo olarak adlandırılan 

aktüatörlerden, ana rotor transmisyonu tarafından çalıştırılan bir pompadan ve hidrolik sıvıyı 

depolamak için bir rezervuardan oluşmaktadır. Bir kontrol girişi yaparken servo etkinleştirilir ve ilgili 

uçuş kontrolünü hareket ettirmek için yardımcı bir kuvvet sağlar. Böylece pilot Semrük’ün 

kontrolünde daha az kuvvet harcamaktadır. Hidrolik sistem seçimi yapılırken sistem güvenirliği ve 

emniyeti başta olmak üzere birçok ölçüt göz önünde bulundurulmuştur. Tasarım için güç destekli 

hidrolik sistemin kullanılmasının yeterli ve uygun olduğu görülmüştür. Bu sistemi kullanmak, 

Semrük’ün kontrolünde pilota büyük bir rahatlık sağlayacak ve olası bir elektrik kesintisi anında 

Semrük’ün pilot tarafından kontrol edilebilmesine olanak sağlamaktadır. 

 

 

Şekil-12- Hidrolik Alt Sistem 

 

2.11 Yağlama Sistemi 

Semrük’ün yağlama sistemi sürtünmeyi ve aşındırmayı en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bu 

sistemde Semrük görev halinde iken motora ait parçaların çalışması sırasında sıcaklık, hız ve yüke 

maruz kalmaması için motora ait parçalar soğutulur. Motor çalışmasını engelleyen birikintiler yağlama 

sistemi tarafından temizlenir, silindir duvarları ve pistonlar arasında sızdırmazlık sağlanır. Semrük’ün 

yağlama sistemi motorun ana yataklarına, kol yataklarına, külbütör mekanizmasına ve dişli kutularına 

dağılımını sağlar. 

2.11.1 Yağ Pompası  

Yağ pompası, Semrük’teki yağ basıncını sağlar. Yağ; motora yönlendirildikten sonra, süpürme 

pompaları ile motordaki çeşitli yerlerden yağ deposuna geri pompalanır. 

2.11.2 Yağ Basınç Göstergesi  

Motor çalıştırılırken yağ basınç göstergesi, Semrük’te kullandığımız IDU-680 aviyonik ekipmanımız 

sayesinde görüntülenebilir. 
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2.11.3 Yağ Filtresi 

Semrük’te kullandığımız yağ filtresi PUROLATOR FACET, A.Ş. firması tarafından üretilmiştir. 

Semrük’ün yağ filtresi süpürme pompalarının akış aşağısındaki yağı filtreleyerek, motor tarafından 

üretilen kirletici maddeleri (karbon ve metal aşınma parçacıkları) ortadan kaldırır. Yağ filtresi; yağ 

soğutucusunu, rezervuarı ve motoru korur. 

 

2.11.4. Yağ soğutucu 

Semrükteki yağ soğutucuları, motor çalışırken yağ sıcaklıklarının korunmasından sorumludur. Mevcut 

yağın soğutulması gerekmiyorsa, bir termostatik valf, yağı sistemden geri yönlendirecektir.  

 

 

Şekil 13- Yağlama Sistemi 

2.12 Akü ve Şarj Sistemi 

Semrük’te kullanılan akü, helikopterin elektrikle çalışan birimlerine güç sağlamak ve Turboşaft 

motorunun çalışmasını başlatmakla görevlidir. F20/40H1CE1WT modeli Semrük’ün performansını 

artırırken bir yandan da fiyat tasarrufu sağlar. Akü 24 Volt ve 40 amper saat kapasiteye sahiptir. Bu 

özelliği sayesinde Semrük’ün elektrik sistemi ihtiyacını karşılanır. 

 

Akü Tipi 

Nominal 

Gerilim 

(V) 

Nominal 

Kapasite 

(Ah) 

Ani 

Güç 

(kW) 

En 

(mm) 

Boy 

(mm) 

Yükseklik 

(mm) 

Ağırlık 

(kg) 

 

Uygulamalar 

F20/8H1CT4 24 7 5.2 142 318.5 123.5 10.5 SIKORSKY 

UH 60/S-70 

F20/27H1CM 24 27 18.8 169 480 236 29 MI-8, MI-17 

F20/ 40H1CE1WT 24 40 22.5 210 420 267 38 SEMRÜK 

F19/40H1C 22.8 40 21.3 247 253 262 35 UH-1H 

Tablo 8-Akü Karşılaştırması 

 



 

17 
 

2.13  Yakıt Tankı   

Semrük’te kullanılan yakıt tankı, görevin yerine getirilebilmesi amacıyla, 365 kg yakıtı 

depolayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yakıt tankının konumu Semrük’ün ağırlık merkezinin 

hizasında olacağından, seyir halindeyken yakıt azaldıkça ağırlık merkezine olan etkisi minimum 

olacaktır. Yerleşimi yolcu kabininin alt kısmındadır (Şekil X). 

 

Şekil 14- Yakıt Sistemi Yerleşimi 

Yakıt deposu altta bulunan ve yakıt pompasına sahip hava araçlarında iki adet yakıt pompası bulunur 

(Şekil Y). Ana pompa sistemi motor tahrikli olup, buna ek olarak elektrikle çalışan bir yardımcı 

pompa da sisteme dahildir. Ana pompanın arızalanması durumunda pilot, kokpitte bulunan anahtar ile 

elektrikli yardımcı pompayı çalıştırır. 

 

Şekil 15- Yakıt Sistemi Şematik Gösterimi 

 

Yakıt deposu yapısı kendinden sızdırmaz (Self-Sealing) yapıdadır. Darbeler sonucu kendiliğinden 

kapanan deponun yapımında kullanılan dört ana malzeme katmanı vardır. Bu katmanlar; iç astar, 

naylon yakıt bariyeri, sızdırmazlık maddesi ve tutucudur. Günümüzde hizmette olan tüm kendinden 

sızdırmaz yakıt hücreleri, bu dört ana malzeme katmanını içerir (Şekil Z). 
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Şekil 16- Kendiliğinden Sızdırmaz (Self-Sealing) Yakıt Deposu 

 

2.14 Kullanılan Yakıt  

Jet A-1 ile Jet A yakıtları arasındaki en önemli fark, donma dereceleridir. Her iki tipteki akaryakıt 

38°C’de alev alırken, Jet A -40°C’de, Jet A-1 ise -47°C’de donmaktadır. JET A-1 Yüksek irtifalarda 

sıcaklığın çok düşük olması nedeni ile donma riskine karşı, donma noktası inhibritler ile düşürülür. 

Ürünün motora olan akışkanlık sürekliliği iletkenlik özelliği yüksek tutularak sağlanır. JET A-1 

kullanmamızdaki en büyük sebeplerden birisi de kaynama noktasının diğer yakıtlardan daha yüksek 

olmasıdır. Duman noktasında ise JET A-1, JP- 8’e nazaran daha düşük seviyededir. JET A-1’in 

alevlenme noktası JP-5 ve JP-8’E göre daha düşüktür. Bu özellikler baz alındığında JET A-1 

seçmemiz Semrük’ün avantajınadır. 

 

Ürün Özellikleri JET A JET A-1 JP-5 JP-8 

Asitlik, mg KOH/g 0.10 Max. 0.10 Max. 0.0110 Max. 0.01 Max. 

Aromatikler, Vol. % 25 Max. 25.0 Max. 16.83 Max 13.6 Max. 

Kükürt, merkaptan, 

Wt. % 

0.003 Max. 0.003 Max.   

Kükürt, toplam, Wt. 

% 

0.30 0.30 0.47 0.23 

%10 Damıtma, °C 205 Max. 205.0 Max. 240 Max. 158 Max. 

Son Kaynama 

Noktası, °C 

300 Max. 300.0 Max. 156-293°C 

Max. 

175-300°C 

Max. 

Damıtma Artığı, % 1.5 Max. 1.5 Max.   

Damıtma Kaybı, % 1.5 Max. 1.5 Max.   

Alevlenme Noktası, 

°C 

38 Min. 38.0 Min 60 Min. 41 Min. 

Yoğunluk@ 15°C, 

kg/m3 

775/840 775/840.0 0.8145 0.775 – 

0.840 

Donma Noktası, °C -40 Max. -47.0 Max. -46°C -47°C 

Viskozite@-20°C, 

mm/s 

8.0 Max. 8.0000 Max. 8.5 Max. 3.87 Max. 

Duman Noktası, 

mm,ve 

18 Min. 19.0 Min.  28 Min. 

Naftalin, Vol. % 3.0 Max. 3.00 Max. 3 Max 3 Max. 

Filtre Basıncı 

Düşüşü, mm Hg 

25 Max. 25 Max.   

Tablo 9-Yakıt Karşılaştırması 
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2.15 Alt Sistemlerin Yerleşimi 

Semrük’ün ağırlık merkezi, görev süresince değişmekte olan yakıt dolayısıyla uçuş halindeyken bir 

dengesizlik yaşanmaması adına, yakıt tankının ağırlık merkezine yakın ve gövdenin alt kısmına 

gelecek şekilde tasarımı optimize edilmiştir. Semrük’ün en ağır parçalarından olan motor ve dişli 

kutusunun yerleşimi yapılırken, alt sistemler ve koltuk ağırlıkları gibi parçaları da göz önüne alarak 

ağırlık merkezinin konumunda değişiklik olmaması adına en uygun yerleşim yeri hesaplanmıştır. 

Semrük’te olan aviyonik sistemler, kontrol sistemleri ve akü ile şarj istasyonu gibi hafif olan 

sistemlerin konumları da, hedeflenen konumda önemli bir değişikliğe yol açmayacağından dolayı, 

maliyet konusu da göz önüne alındığında, bakımında kolaylık sağlanması açısından yerleşimleri 

şekildeki gibi dizayn edilmiştir. 

 

Sistemler Ağırlıklar 
(Kg) 

Koordinat 
(x,y) 

Motor bölmesi 114 (4.85 , 1,45) 

Dişli kutusu 80 (4.4 , 1,45) 

Ana rotor pali 80 (4 , 2.87) 

Ana rotor 40 (4 , 1,45) 

Yatay dengeleyici 8 (8.5 , 0.95) 

Dikey dengeleyici 12 (1.15 , 1.35) 

Arka rotor 25 (10.25 , 1,025) 

Akü şarj istasyonu 30 (6.205 , 0,62) 

Yolcu koltuğu ön 50 (2.88 , 0,42) 

Yolcu koltuğu arka 50 (4.44 , 0,42) 

İniş takımı 15 (0,4 ,- 0.905) 

Pilot koltuğu 25 (1.85 , 0,42) 

Kontrol sistemleri 6 (0,45 , 0) 

Aviyonikler 48 (0.2 , 0) 

Yakıt Tankı 395 (3.93 , -0.52) 

Ağırlık Merkezi  (4.082 , 0.419) 
Tablo 10-Ağırlık ve Kordinatlar 

 

 

Şekil-17 
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3. PERFORMANS HESAPLAMALAR 

Helikopter performans hesapları yapılması multi disipliner bir çalışma gerektirmektedir. Helikopter 

tasarım hesaplamalarına başlanılmadan önce yapılan ilk çalışma, görev profiline uygun performansa 

sahip helikopterler ile ilgili literatür taraması yapılması olmuştur. Tasarlanacak olan helikopterin, 

yapılan literatür taramasında elde edilen helikopterlere göre daha iyi bir performans sergilemesi ve 

maliyet bakımından rekabet edebilmesi amaçlanmıştır. Literatür taramasının ardından helikopterin 

performans hesapları için gerekli temel parametrelerinin belirlenmesi veya tahmin edilmesi 

gerekmektedir. Bu aşamada ise literatür taramasında elde edilen veriler ile tarihsel veriler incelenerek 

tasarım hesaplamaları için belli başlı başlangıç parametreleri elde edilmesi amaçlanmıştır. Amaçlanan 

helikopter parametrelerine etki edecek olan en büyük faktör ise helikopter ağırlığıdır. Tüm bu 

gereksinimler ve veriler dikkate alınarak Helikopterin daha iyi bir performans sergileyebilmesi ve 

maliyet bakımından daha düşük seviyede olabilmesi adına ağırlığın iyi bir şekilde optimize edilmesi 

gerekmektedir. Helikopter performans hesaplamaları için momentum teorisi ve pala elemanı teorisinin 

bir kombinasyonu kullanılmıştır. Hesaplamalar yapılırken çeşitli varsayımlar uygulanmıştır. Tahmini 

ağırlık hesaplamalarında ise “Helicopter Performance, Stability and Control book, Prouty,R” ve 

“NASA Design-Analysis of Rotocraft (NDARC)” varsayım hesaplamaları yapılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Helikopter ağırlık kestirimi 

Helikopter ağırlık kestirimi, performans parametrelerini değiştiren en büyük etkendir. Semrük’ün 

ağırlık kestirimi yapılırken, yapılan literatür taramasında çıkan helikopterlerin ağrılıkları incelenmiş ve 

rekabet edilebilmesi açısından bir kestirim yapılmıştır. Tahmini ağırlık değeri kestiriminin en doğru 

sonucunun öğrenilebilmesi adına çeşitli birtakım varsayımlar yapılmıştır. Bu varsayımlar şu şekilde 

sıralanabilir: 

• Literatür taramasında elde edilen helikopterlerin motor güçlerinden tasarlanılacak helikopter 

için motor gücü ve özgül yakıt tüketim değerinin belirlenmesi, 

• Motor gücü, görev süresi ve özgül yakıt tüketimi değerlerinden tahmini bir yakıt ağırlığı 

hesabı yapılması, 

 

HELİKOPTERLER 

MODELLERİ 

 

                                        ÖZELLİKLER  

MAX 

AĞIRLIK 

(KG) 

SEYİR 

HIZ 
(km/h) 

MENZİL 

(km) 

PALA 

SAYISI 

 

ROTOR 

YARIÇAPI 

       ( m ) 

 
              BELL 505 

 
1,669 

 
232 

 
617  

 
2 

 
5,64  

 
        ROBİNSON R66 

 
1225 

 
200 

 
650  

 
2 

 
5  

 
            SEMRÜK 
 

 
1700 

 
250 

 
576 

 
4 

 
5 

EUROCOPTER EC130  
2,427 

 
240 

 
610  

 
3 

 
5,345  

EUROCOPTER EC120  
1,715 

 
226 

 
727  

 
3 

 
5  

Tablo 11 
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• Ağırlık değerine tahminen ulaşabilmek adına boş ağırlık, yakıt ağırlığı, faydalı yük ağırlığı ve 

mürettebat ağırlığının toplanması, 

• Ağırlık tahmini hesabının ardından, tahmin edilen ağırlık ile toplam ağırlık değerleri 

karşılaştırılmış ve ihmal edilebilir derecede yakınlık var ise nihai ağırlık tahmini elde edilir 

ancak yakınlık yok ise hesaplamalar bir kez daha yapılır.  

 

 

 

 

 

3.2 Pala Sayısı 

Helikopter tasarımı yapılırken pala sayısı seçimi tarihsel veriler incelenerek ve literatür taraması 

yapılarak gerçekleştirilmiştir. Helikopter pala seçimi yapılırken pala sayısının rotor sağlamlığına 

etkisi, titreşimin azaltılmasına etkisi, düşük uç kayıpları ve maliyet açısından etkileri göz önünde 

bulundurulmuştur. Pala sayısının arttırılması gürültünün büyüklüğünü azaltır ve algılanan gürültünün 

frekansını arttırır. Helikopter pala seçimi yapılırken pala sayılarına göre bir getir götür analizi 

yapılmıştır ve aşağıda gösterilmiştir. Puanlama sisteminde alabileceği en iyi puan 5 olarak 

belirlenmiştir. Maliyet bakımından ve ağırlık bakımından daha kötü performans sergilemesi ancak 

gürültü, titreşim ve uç kayıpları parametreleri dikkate alındığında  pala sayısı 4 olarak seçilmiştir. 

 

3.3 Ana Rotor Boyutlandırması 

Ana rotor boyutlandırılması yapılırken tarihsel disk yükleme değerleri ve en-boy oranları incelenmiş 

ve optimum bir disk yükleme ile en-boy oranı değerleri belirlenmiştir. Disk yüklemesi ve ağırlık 

 

           Kriterler 

 

Pala Sayısı 

2 3 4 

Maliyet 5 3 2 

Ağırlık 5 3 2 

Gürültü 2 3 5 

Titreşim 1 4 5 

Uç Kayıpları 1 2 5 

Toplam 14 15 19 

Tablo 12 
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kestirimi kullanılarak ana rotor boyutu elde edilmiştir. Ana rotor boyutlandırılmasının ardından en-boy 

oranı ve yarıçap kullanılarak pal veter uzunluğuna ulaşılmıştır.    

 

 

Şekil 18-  

      

Bu aşamadan sonra helikopter performansı için önemli parametrelerden birisi pal uç hızı hesabıdır. 

Helikopterin seyir hızı 70 m/s seçilmesinden dolayı kritik mach sayısı optimal değerde tutulmuştur. 

Pal uç hızı hesabı uçuş koşullarındaki ses hızı ile mach sayısının çarpımı sonucu elde edilmiştir. Pal uç 

hızı hesabının yapılmasının ardından bir diğer önemli parametre olan rpm değeri hesaplanmıştır.  

 

ANA ROTOR PARAMETRELERİ 

Max Kalkış Ağırlığı 1700 kg 

Veter Uzunluğu (m) 0,27 

Pal Sayısı 4 

Katılık Oranı  0,07 

En-Boy Oranı 18,18 

Pal uç hızı (m/s) 225 

Disk Yüklemesi (Kg/m^2) 21,64 

Pal Yüklemesi   0,0587 

Şaft RPM  405-430 

Güç Yüklemesi (kg/hp) 4.3108 
Tablo 13 

 

3.4 Katılık Oranı 

Rotor sağlamlığı, toplam rotor alanın disk alanına oranı olarak tanımlanır. Helikopterler için katılık 

oranı 0.06 ila 0,12 arasında değişmektedir. Daha düşük ağırlığa sahip helikopterler genellikle daha 

düşük sağlamlıkta rotorlara sahip olurlar.  Rotor sağlamlığının değeri mümkün olduğunca düşük 

tutulmuştur ki profil güç en aza indirilebilsin. Yapılan hesaplamalar sonucunda Semrük’ün katılık 

oranı 0,07 olarak bulunmuştur.  
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3.5 Kuyruk Rotoru Boyutlandırılması  

Semrük tek ana rotorlu bir helikopter olması sebebiyle, ana rotorun dönüşünden kaynaklanan torktan 

dolayı, gövdenin girdiği dönme momentini engellemek adına kuyruk rotoru kullanılmıştır. Kuyruk 

rotoru tipi seçilirken basitlik, maliyet, ağırlık ve ses parametreleri göz önünde bulundurulmuş ve 

puanlama sistemi verilerek seçilen kuyruk roturu tipi tablo 14 de verilmiştir. 

 

 

 Kuyruk rotoru boyutlandırılması yapılırken performans hesaplarının basitliği adına kuyruk rotoru, ana 

rotorun ölçekli bir versiyonu olarak tasarlandı. Bıçak sayısı ve en boy oranı aynı seçilmiştir. Bu 

sebepten dolayı sağlamlık, itme katsayısı ve güç katsayısı parametrelerinin aynı olduğu var sayılarak 

kuyruk rotoru boyutlandırılması yapılmıştır. Boyutlandırılma yapılırken göz önünde bulundurulan en 

önemli değişken ise �̅�' ‘dir. Bu değişken normalleştirilmiş moment koludur. 

 

KUYRUK ROTORU PARAMETRELERİ 

Rotor Yarıçapı (m) 0.83 

Veter Uzunluğu (m) 0.0916 

Pal Uç Hızı (m/s) 252 

Şaft  RPM 2904 

Pal Sayısı 4 

Tablo 15 

 

 3.6 Kanat Profili Seçimi 

Helikopterler farklı hava koşullarında ve farklı ortamlarda uçuş yapmasından dolayı, kanat profili 

seçimi önemli bir konudur. Ayrıca kanat profili seçimi helikopter kanat tasarımının en önemli 

parçasıdır. Kanat profili seçiminde önemli hususlar şu şekildedir: 

• Sağlamlık, düşük ağırlığa sahip bir rotor olmasını sağlayan yüksek kaldırma katsayısı (Clmax) 

• Düşük sürükleme katsayısı (Cd) 

• Çalışma Mach sayısı aralığı 

• Mach sayısı aralığında yüksek kaldırma sürükleme oranı Clmax/Cd oranı 

• Düşük eğim moment katsayı (Cm) 

• Yüksek kaldırma eğimine sahip olması 

ÖZELLİKLER 

 

FENESTRON 

KUYRUK ROTORU 

GELENEKSEL 

KUYRUK ROTORU 

NOTAR KUYRUK 

ROTORU 

 

Maliyet 

 

2 3 1 

Tasarım Karmaşıklığı 1 3 1 

 

Ses 

2 1 3 

 

 

Ağırlık 

1 2 3 

 

Toplam 

6 9 8 

Tablo 14 
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Bu maddeler dikkate alınarak kanat profili için 4 adet profil seçilmiştir. Kanat profillerinin verilerini 

bulabilmek adına minimum ve maksimum Reynolds sayısı hesaplanmıştır. “airfoiltools.com” 

üzerinden alınan veriler düzenlenerek  XFLR5 programı kullanılarak daha farklı hücum açılarında Cl 

ve Cd değerleri elde edilmiştir. Elde veriler tablo x.x verilmiştir. 

 

Hücum açısı Boeing vr7 Naca 23012 Naca 0012 

 

𝒃𝒐𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒗𝒓𝟏𝟐 

 

(𝐶𝑙) (𝐶𝑑) (𝐶𝑙) (𝐶𝑑) (𝐶𝑙) (𝐶𝑑) (𝐶𝑙) (𝐶𝑑) 

0° 0,3 0,09 0,2 0,01 0,1 0,01 0,2 0,01 

4° 0,8 0,01 0,6 0,02 0,4 0,02 0,6 0,017 

8° 1,15 0,018 1,1 0,03 0,85 0,03 1,2 0,018 

12° 1,28 0,025 1,3 0,08 1,22 0,04 1,35 0,02 

16° 1,32 0,06 1,6 0, 15 1,55 0,09 1,5 0,04 

Tablo 16- 

Bu parametreler göz önüne alındığında Semrük için en uygun olan kanat profilinin ana rotorda Naca 

23012 kuyruk rotorunda ise Naca0012 olarak tercih edilmiştir. 

3.7 Kanat Tipi 

Semrük'ün kanat tipi olarak Blue Edge olarak adlandırılan kanat tipi düşünülmüştür. Diğer kanat 

tiplerine oranla Blue Edge kanat tipi daha az ses çıkarmasına karşın maliyet bakımından olumsuzluk 

oluşturmaktadır. Fakat Semrük’ün geleceğe dönük planlanması düşünüldüğünde ileride çıkabilecek 

gürültü kısıtlamalarına uygun bir kanat tipidir. Herhangi bir gürültü kısıtlaması sonucunda kanat 

tipinde değişim gerçekleştirmek maliyetli bir durumdur. Bu durum göz önüne alındığında şu anda 

hedeflenen kanat tipinin uygunluğu, kısıtlamadan sonra çıkacak maliyete oranlandığında helikopter 

maliyetine etkisi olan fazlalık göz ardı edilebilecek seviyededir. Bu durum şehir içinde de seyahat 

etdilmesi durumunda sorun oluşmamasına olanak sağlar. Kanat görseli Şekil-27’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 19- Semrük’ün Kanat Görseli 
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3.8. Motor Seçimi 

Semrük’ün motor seçimi yapılırken dikkat edilen kriterler ağırlık, yaşam döngüsü maliyetleri, 

kullanılabilirlik, güvenirlik ve performanstır. Motor seçimi yapılırken, motorun en iyi performansı 

göstermesi ve en düşük ağırlık değerlerini sağlaması hedeflenmiştir. Motor performans kriterileri 

ağırlık/güç oranı ve özgül yakıt tüketim değerleridir. Motor seçimi yapılırken bu parametreler dikkate 

alınmıştır. Semrük’ü maliyet açısından en çok etkileyen bileşenler motor ve motor bakım 

maliyetleridir. Semrük’ün maliyetinin minimum ölçüde tutulması için motor seçimi yapılırken, bakım 

maliyetleri araştırılmıştır. Performans hesaplarından edinilen hesaplamaya göre 670 hp motor gücü 

gerekmektedir. Motor seçimi yapılırken gerekli performans gücünü sağlayabilecek 3 adet motor 

seçilmiştir. Nokta performans hedeflerine uygun maliyet ve performans açısından bir motor 

karşılaştırması yapılmıştır. Hesaplamalar ekler kısmında MATLAB kodları olarak verilmiştir. 

.  

         Motorlar 

 

Özellikler 

 

    Arrius1A 

 

     PW207D 

 

M250SERİES 

 

 PW210 

AĞIRLIK 3 3 3 1 

GÜÇ 2 3 2 2 

MALİYET - - - - 

Tablo 17 

Yapılan karşılaştırmada Tablodaki verilerin dışındaki parametrelerde incelenmi ve  Semrük için en 

uygun motor PW207D seçilmiştir. Seçilen motorun detaylı parametreleri Tasarımın nihai hali 

bölümünde tablo halinde verilmiştir.  

3.9 Gövde 

Gövde boyutlandırılması helikopter tipini belirleyen en önemli unsurdur. Ana gövde tasarımı 

yapılırken helikopter taşıma kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, 1 adet pilot koltuğu ve 4 adet 

yolcu koltuğu bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı ana gövde, helikopterin tasarımında dikkat edilen ilk 

konu olmuştur. Bir diğer önemli konu helikopter performansında etkin rol alan gövde sürüklemesinin 

incelenmesidir. Helikopter ileri uçuş sırasında hızı arttıkça sürüklemenin minimuma indirilebilmesi 

adına bir tasarım yapılmıştır. Ayrıca tasarım sırasında sürüklemenin azaltılması adına gövdenin keskin 

kısımları yuvarlanmıştır. Gövde tasarımının diğer bir önemi, helikopterin ağırlık merkezini 

belirlemektir. Gövde tasarımında yerleşim yaparken, öncelikle helikopter sistemlerinin literatürdeki 

tasarımları incelendiğinde, alt sistemlerin bir ağırlık tablosu oluşturulmuş ve ağırlık merkezinin en ağır 

parçalarından olan rotora yakın bir eksende olması için bir yerleşim planı düzenlenmiştir.  

3.10 Hub  

 Helikopter ana rotor göbeği mimarisi olarak, helikopterin daha rahat kontrol edilebilmesi adına tam 

mafsallı rotor tercih edilmiştir. Bu tip rotor göbeği, kanatların diğer rotor kanatlarından bağımsız 

olarak, her bir kanadın öne geçmesine ve gecikmesine izin verir. Her bir rotor kanadı, kanadın yukarı 

ve aşağı kanatlanmasına izin veren yatay bir menteşe ile rotor göbeğine tutturulmuştur. Hub tasarımı 

yapılırken dikkat edilen diğer parametrelerden biri ise ileri uçuştaki sürtünmeyi en aza indirmek 

olmuştur. Bu sebepten dolayı tasarım minimum seviyede boyutlandırılmıştır. 
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3.11 Yatay ve Dikey Stabilizatör 

 

Yatay dengeleyici, helikopterin yunuslama stabilitesini sağlar. Ana rotor ve gövde, yunuslamada 

negatif stabilite olduğundan, helikopterin daha iyi kontrol edilmesi sağlanır. Gövde hucüm açısının en 

düşük parazit sürüklemede tutulabilmesi adına, ileri uçuşta aşağı akım oluşturmak için tasarımına 

dikkat edilmiştir. Yatay dengeleyici konumu, moment kolu ve değişken rotor izi etkileşimleri dikkate 

alınarak ana rotordan 4.82 m uzaklıkta konumlandırılmıştır. Yatay dengeleyici yüzey alanı 5.9m^2, 

dikey dengeleyici alanı ise 5.86 m^2 olarak hesaplanmıştır. 

 

3.12 Otorotasyon 

 

Uçuş sırasında motor arızası durumunda, helikopterin otorotasyon durumuna geçmesi hayati öneme 

sahiptir. Otorotasyon, motorun havayı rotorun üzerine çektiği normal uçuşun aksine, ana rotorun 

yukarı doğru hareket eden hava sayesinde dönmesi ve çalışmasının sağlanmasıdır. Motor 

arızalandığında, ana rotoru motordan ayıran bir sistem mevcuttur. Bu sayede ana rotor motor gücü 

olmadan, sadece aerodinamik kuvvetlerle dönmesi sağlanıp, sağlıklı bir şekilde yere iniş yapması 

hedeflenmiştir. Otorotasyon ile ilgili hesaplamalar MATLAB kodlarında verilmiştir. 

 
 
 

 
Şekil 20- Düz Uçuşta Otorotasyon Eğitiminin Uygulanması 

 

3.13 Performans Hesabı 

Helikopter performans hesabı yapılırken, ilk önce görev profilindeki isterleri karşılayabilecek 

parametreler elde edilmiştir. Bu parametreler optimize edilip helikopter uçuş performansı için bir dizi 

hesaplama yapılmıştır. Bu hesaplamalar yapılırken öncelikle momentum teorisi kullanılmıştır. 

Ardından momentum teorisi ve pala elemanı teorisi birleştirilerek helikopter performansı hesabı 

yapılmıştır. Bu hesaplamalar yapılırken [Prouty] [Leishman] referans alınmıştır. Aşağıdaki grafikte 

hafif sınıf genel maksat helikopterlerin, hız ile değişen güç gereksinimlerinin ortalaması alınarak 

hazırlanmış bir grafik bulunmaktadır. 
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Şekil 21- 

Bu grafikten indüklenen gücün en etkili güç bileşeni olduğunu ancak hız ile azaldığı, profil gücün hız 

ile hafif bir artış gösterdiği ve parazit gücün ise düşük hız seviyelerinde ihmal edilebilir kadar az ama 

yüksek hızda giderek baskınlaştığı görülmektedir.  

 

3.13.1 Helikopter Askı Durumu 

Askı performans hesaplamaları, belirli bir ağırlıkta ve ortam koşul parametrelerinde, askı tavanı ile 

helikopterin maksimum tırmanma oranını belirlemek için yapılmıştır. Helikopterin motor gücü havada 

asılı kalmak için, gereken gücünün eşitlenmesi durumunda helikopter askı tavanı değerine ulaşıldı. 

Görev profilinde verilen bilgilere dayanarak, momentum teorisi kullanılarak  helikopter askı 

durumundaki itki kuvveti hesaplanır. Helikopter askı durumunda yatay hız 0 olduğundan dolayı, 

sadece içe akış (indüklenmiş) hızı bulunmaktadır. İtki kuvveti ile içe akış hızı hesaplanır. İçe akış 

hesabı yapıldıktan sonra ise askı için gerekli indüklenmiş güç bulunabilir. Helikopter askı durumda 

toplam güç; indüklenmiş, profil güç ve parazit güç toplamına eşit olur. Helikopter askı durumu için 

gerekli hesaplamalar MATLAB kodlarında bulunmaktadır. 

3.13.2 Tırmanma Hesabı 

Tırmanma hesabı 2 kısma ayrılmaktadır. İlk tırmanma sırasında paralı yük dahildir. 2. tırmanma 

hesabında paralı yük bırakılmış ve yakıt ağırlığında azalma olmuştur. Görev isterlerinde helikopter 

tırmanış hızı değeri verilmiştir. Bu hız değeri ise güç gereksiniminin en az olduğu değerdir. Hem 

dikey hem de ileri uçuş gerçekleştiğinden dolayı 4 farklı güç parametresi etkili olmaktadır. Tırmanış 

durumunda gerekli güç hesabı, helikopter güç hesabı grafiğinden okunmuştur. Grafik  MATLAB 

kodlarında bulunmaktadır. 

3.13.3 Düz Uçuş 

Semrük parametreleri genellikle düz uçuş koşuluna göre şekillenmiştir. Görev dahilinde; ileri uçuşta 

4000 ft irtifada, ISA+20 sıcaklık koşullarında ve 250 km/s uçuş hızında seyir hızı gerçekleştirilmesi 

amaçlanmıştır. İleri uçuş sırasında uçuş hızını etkileyen en büyük faktör parazit sürüklemeden dolayı 

oluşan parazit güçtür. Parazit gücün hesaplanabilmesi için de Prouty yaklaşımları ile CFD analizleri eş 

zamanlı olarak yürütülmüş ve düz plaka alanı hesaplanmıştır. İleri uçuştaki hız güç grafiği eğrisinden 

bulunur. Ek kısmında MATLAB kodlarında verilmiştir. 

 

3.13.4 İniş Hesabı 

Helikopter iniş hesabı 2 kısma ayrılıyor. Görev profilinde ilk olarak 150 km uçuş sırasında yakıt 

kütlesinde azalma olmuştur. Bu azalma helikopter ağırlığına etki etmiştir. İkinci kısım ise görev 

bitiminde iniş sırasında faydalı yük bırakılmış halde ve 150 km uçuş gerçekleştirmesinden dolayı uçuş 
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ağırlığında büyük oranda azalma olmuştur. Helikopter iniş hesabı yapılırken bu bilgiler dahilinde 

yapılmış ve gerekli güç bilgisi 2 kısımda incelenmiştir. Güç bilgileri Ekler kısmında verilmiştir.   

3.13.5 Kuyruk Rotor Gücü 

Kuyruk rotoru ana rotordan kaynaklanan torku dengelemek için kullanılmaktadır. Bu nedenden dolayı 

kuyruk rotorunun gücünü hesaplamak için ana rotor tarafından üretilen torka ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ana rotor gücünü hesabı yapıldıktan sonra üretilen torkun hesaplanılması mümkündür. Üretilen tork 

bulunduktan sonra kuyruk rotorunun ana rotora olan uzaklığı da hesaba katılarak kuyruk rotoru 

tarafından üretilen kuvvet bulunabilir. Kuyruk rotor parametreleri ana rotorun ölçekli bir versiyonu 

olarak tasarlandığından dolayı ana rotor parametreleri kuyruk rotor güç hesabında kullanılır. 

Leishman'a (2006) göre kuyruk rotor gücü ana rotor gücünün %5'i olarak da kabul edilebilir. 

 

 
 

İrtifa Sıcaklık 
Mesafe 

(km) 
Süre 
(dk) 

Ağırlık 
(Kg) 

Güç 
(hp) 

Harcanan 
Yakıt 
(kg) 

Yer Çalıştırma 3000 ft ISA+20°C - 10 1700 120 10.8 

Kalkış 3000 ft ISA+20°C - 2 1689.2 414 7.5 

Tırmanma 4000 ft ISA+20°C 3.7 2 1681.7 266.5 4.79 

Düz uçuş 4000 ft ISA+20°C 150 36 1676.9 455 147.4 

İniş 4000 ft ISA+20°C - 1 1529.5 247 2.2 

Yer Çalıştırma 4000 ft ISA+20°C - 5 1127.2 120 5.4 

Kalkış 4000 ft ISA+20°C - 1 1121.8 276 2.4 

Düz uçuş 4000 ft ISA+20°C 150 32 1119.4 440 126.2 

Alçalma 3000 ft ISA+20°C 2.96 2 993.2 183.8 3.3 

İniş 3000 ft ISA+20°C - 2 989.9 248 4.4 

Rezerv 4000 ft ISA+20°C - 15 985.5 260 35.1 

Toplam - - -       -      - 350 

 

Tablo 18 

 

 

 

3.14 Kokpit ve Pilot Koltuğu Ölçüleri 

Kokpit ve pilot koltuğu antropometrik verilere uygun olarak tasarlanmıştır. Pilotun pilot kapısından 

pilot koltuğuna geçişinde rahatlık, işlevsellik ve ergonomik tasarım amaçlanmıştır. Veriler ışığında, 

koltuk genişliği (Seat pan width) 50 cm; koltuk derinliği (Seat pan depth) 47.5 cm; toplam koltuk 

yüksekliği 90 cm (Koltuğun alt kısmından 100 cm) olacak şekilde ayarlanmıştır. Koltuk sırt açısı 10o 
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ile 25o arası değişebilecek şekilde pilotun rahatlığı ön planda tutularak tasarlanmıştır. Ayrıca koltuk 

yerden sürgülü tasarlanmış olup 20 cm ileriye ve geriye gidebilmektedir. 

 

Şekil-22 

Pilot ile kontrol paneli arası mesafe pilotun rahat hareket imkânı çerçevesinde 54.3 cm ile 74.3 cm 

arası; ön camda pilotun görüş açısı 12.4o ile 14.5o arası değişebilmektedir. Kokpit içi yükseklik konfor 

ve aerodinamiği korumak adına 150 cm olarak belirlenmiştir 

 

 

Şekil 23 
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Şekil-24 
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3.15 Maliyet Analizi 

 

Helikopter temel parçalarının piyasadaki fiyatı araştırıldığında bulunabilen fiyatlar tablo-19 ‘de 

verilmiştir. Diğer parçaların fiyatlandırması tahmini değerler ile belirlenmiş olup tabloda 

belirtilmemiştir.  Helikopterin toplam üretim maliyeti yaklaşık olarak 850.000 $ ile 1.000.000 $ 

arasında bir fiyatlandırma olacağı tahmin edilmektedir. Bu fiyat aralığında literatürde bulunan kendi 

sınıfındaki helikopterler ile rahat bir şekilde rekabet edebileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Maliyetler 

Ana Rotor Pervanesi 14.250 $ 

Kuyruk Rotoru Pervanesi 7.550 $ 

Uçuş Kontrol Sistemi 4.695 $ 

Aviyonikler 100.000- 149.495 $  

Elektrik Sistemi 3.450 $ 

Motor 225.000 $ 

İniş Takımı 19.570 $ 

Toplam 459.000 $ 

Tablo 19 
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4. Tasarım Görselleri     

 

Şekil 25 
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Şekil 31 

 

 

4.1 CFD Analizi 
Gövde tasarımı yaparken ağırlığın optimum seviyelerde olması ve Aerodinamik sürükleme 

katsayısının mümkün olduğunca düşük tutulması hedeflenmiştir. Tasarım, CFD analizlerinden elde 

edilen basınç değerleri göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Çizimi yapılan CAD data her düzenleme 

sonrası ANSYS ortamına aktarılıp CFD analizleri tekrarlanmış, çıkan sonuçlara göre lokal 

düzenlemeler yapılarak Aerodinamik özellikler iyileştirilmiştir. Ayrıca akım çizgileri de incelenip, 

akım ayrılması olup olmadığı kontrol edilmiştir. Son yapılan CFD Analiz sonuçlarına bakıldığında, 

basınç dağılımının önceki tasarımlara göre daha iyi olduğu görülmektedir ve tasarımda tekrardan 

herhangi bir değişiklik yapılması gereksinimi duyulmamıştır. Akım çizgilerine bakıldığında ise 

herhangi bir akım ayrılması gözlenmemiştir. Sürükleme kuvveti de CFD analizi ile hesaplanmış 

buradan elde edilen veriler ile aerodinamik sürükleme katsayısı da elde edilmiştir. 
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Şekil 33 

 

 

5. Değişiklikler 

Helikopter final tasarımı yapılırken ara tasarım raporunda belirlenen parametreler üzerinde 

değişiklikler yapılmıştır. Ara tasarım raporunda, ana rotor 3 palli kuyruk rotoru ise 2 palli olarak 

belirlenirken final tasarımında her iki rotorda da 4 pal kullanılması uygun görülmüştür. Ayrıca 

tasarımda iyileştirmeler yapılıp ağırlık optimize edilerek 1700 kg olarak hesaplanmış ve hesaplamalar 

helikopter ağırlığı 1700 kg olarak yapılmıştır. Ağırlık ve pal sayısı değiştiğinden dolayı helikopter 

boyutlarında da değişikliklere gidilmiştir. Tüm bu nedenlerden dolayı helikopter parametreleri yeniden 

hesaplanmış ve tüm parametrelerinde değişikler olmuştur. Ara tasarımda alınan geri dönüşlerden yola 

çıkılarak faydalı yük optimize edilmiştir. VBR ve VBE hızı yeniden hesaplanıp değerleri değişmiştir. 

Gövde sürüklemesinde elde edilen uçuş sırasında sorun oluşturacak sonuçlardan dolayı tasarım 

yenilenmiştir.    
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7.EKLER 

EK-1 TASARIMIN GENEL ÖZELLİKLERİ 
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HELİKOPTER 

KONFİGÜRASYONU 

Seçenekler 

 

Kullanılanlar 

 

Kullanılan Malzeme 
Carbon Fiber 

Pregreg 

Metal-Metal 

Alaşım 

 

Alüminyum Alaşım 

Karbon / Epoksi 

Kompozit 

 

Rotor 

 

Eş Eksenli 

 

Tilt Rotor 

 

Tandem 

 

Tek Ana Rotor 

Kanat profili Naca 0012 Boeing b7 Boeing v12 Naca 23012 

Pal Sayısı 1 2 3 4 

 

İniş Takımı 

  

3-Tekerlekli 

 

4-Tekerlekli 

 

Kızaklı 

 

Motor Tipi 

  

Turbofan 

 

Turboprop 

 

Turboşaft 

 

Uçuş Kontrol Sistemi 

 

 

 

Fly-by-light 

 

Fly-by-wire 

Hidrolik 

Kuyruk H-Kuyruk T-Kuyruk Dihedralli H-Kuyruk 
 

Geleneksel 

Kuyruk 

 

Aviyonikler 

 

TACAN 

 

TAWS 

 

FLIR 

 

EICAS 

 

FMS 

 

Yakıt Tipi 

 

JET A 

 

JP-5  

 

JP-8 

 

JPTS 

JET A-1 

 

Helikopter Türü 

Saldırı 

Helikopteri 

Nakliye 

Helikopteri  

 

Deniz Helikopteri 

Genel Maksat 

Helikopteri 
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EK-2 PERFORMANS ÖZETİ 

 

Helikopter Performans Özeti ISA ISA+20°C 

Azami Hız VH [KIAS] 247 km/h 277 km/h 

En iyi menzil hızı VBR [KIAS] 192 km/h 192 km/h 

En iyi havada kalış hızı VBE [KIAS] 108 km/h 114 km/h 

Azami Tırmanma Hızı @ VBE [ft/min] 108 ft/min 1660 ft/min 

Askı Tavanı (HOGE) [ft] 6900 ft 7300 ft 

Askı Tavanı (HIGE) [ft] 7280 ft 7640 ft 

Servis Tavanı [ft] 7874 ft 7800 ft 

Azami Menzil [km] 548 km 609 km 

Azami Havada Kalış Süresi [h] 2.54 h 2.8  h 
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EK-3 SMath  
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Ek-3.1 MATLAB KODLARI 

Ek-3.1.1 MATLAB KOD 1  

 
 
clear 
clc 
close all 
minvel = 0; % minimum ileri uçuş hızı | knt 
maxvel = 150; % maksimum ileri uçuş hızı | knt 
velocity = minvel:maxvel; 
alfa_deg = 12; % ileri uçuş atak açısı 
alfa = alfa_deg*pi/180 ; % atak açısı | rad 
velct = 5; % tırmanma hızı | knt 
velc = velct*1.6878; %ft/s 
rho = 0.0634; % 4000ft ISA+20 hava yoğunluğu (lbs/ft^3) 
m = 3747.859; % helikopter maksimum kalkış ağırlığı | lbs 
r = 16.4042; % ana rotor yarıçapı | ft 
rtr = 2.7231; % kuyruk rotor yarıçapı | ft 
chord = 0.9022; % ana rotor veter uzunluğu | ft 
chordtr = 0.3024; % kuyruk rotoru veter uzunluğu | ft 
nb = 4; % ana rotor pala sayısı  
nbtr = 4; % kuyruk rotoru pala sayısı 
dtr = 20.5052; % kuyruk rotoru ile ana rotor  arasındaki uzaklık 
cd0 = 0.0092; % 0 atak açısında ana rotor sürükleme katsayısı 
cd0tr = 0.01; % 0 atak açısında kuyruk  rotoru sürükleme katsayısı 
g = 32.17; % Yerçekimi ivmesi 
rpm = 430; % ana rotor rpmi 
rpmtr = 2902; % kuyruk rotoru rpmi 
hpav = 570; % kurulu motor gücü | hp 
Pav = hpav*17696; % kurulu motor gücü | w 
mf = 596; % yakıt ağırlığı | lb 
sfchp = 0.54; % özgül yakıt tüketim lb/(hp*h) 
sfc = sfchp/17696;  
f = 12; % gövde sürükleme alanı | ft^2 
k = 1.15; %indüklenmiş güç faktörü 
kk = 4.7; % doğrulama faktörü 
%% calculation 
omega = rpm*2*pi/60; % ana rotor aöısal hızı(rad/s) 
omegatr = rpmtr*2*pi/60; % kuyruk rotoru açısal hızı (rad/s) 
vtip = r*omega; % ana rotor pala uç hızı (ft/s) 
vtiptr = rtr*omegatr; % kuyruk rotoru uç hızı (ft/s) 
a = pi*r^2; % ana rotor alanı (ft^2) 
atr = pi*rtr^2; % kuyruk rotor alanı (ft^2) 
sigma = nb*chord/(pi*r); % ana rotor katılık oranı  
sigmatr = nbtr*chord/(pi*r); % kuyruk rotoru katılık oranı 
w = m*g; % helikopter ağırlığı (lb*ft/s^2) 
cw = w/(rho*a*vtip^2); % ağırlık katsayısı 
shp = 17696; % hp to (lb*ft^2/s^3)  
Pc = w*velc; %  tırmanma gücü (lb*ft^2/s^3) 
hpc = Pc/shp; % tırnmanma gücü (hp) 
cpc = Pc/(rho*a*vtip^3);  % tırmanma gücü katsayısı 
for j=1:length(velocity) 
v = velocity(j)*1.6878; %  ileri uçuş hızı ft/s 
miu = v*cos(alfa)/vtip; % ana rotor ilerleme oranı 
miutr = miu*vtip/vtiptr; % kuyruk rotoru ilerleme oranı 
landa = sqrt(cw/2); % ana Rotor Giriş Oranının İlk Tahmini 
for i = 1:50 
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    landa = miu*tan(alfa)+cw/(2*sqrt(miu^2+landa^2)); % ana rotor içe akış oranı 
end 
cpi = (k*cw^2)/(2*sqrt(miu^2+landa^2)); % ana rotor 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; % indüklenmiş güç katsayısı 
P0 = cp0*rho*a*vtip^3; % profil güç 
Pp = cpp*rho*a*vtip^3; % parasit güç 
ttr = (Pi+P0+Pp)/(omega*dtr); % kuyruk rotoru için gerekli itme 
cttr = ttr/(rho*atr*vtiptr^2); % kuyruk rotoru itme katsayısı 
landatr = sqrt(cttr/2); % kuyruk Rotor Giriş Oranının İlk Tahmini 
for i = 1:50 
    landatr = v*sin(alfa)/vtiptr+cttr/(2*sqrt(miutr^2+landatr^2)); % kuyruk rotoru 
içe akış 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 profile güç katsayısı 
Pitr = cpitr*rho*atr*vtiptr^3/550; % kuyruk rotoru indüklenmiş gücü 
P0tr = cp0tr*rho*atr*vtiptr^3/550; % kuyruk rotoru profil gücü 
Ptr = Pitr+P0tr; %Tail Rotor Power 
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; % indüklenmiş güç | HP  
hp0 = P0/shp; % profil gücü | HP 
hpp = Pp/shp; % parasit güç | HP 
hptr = Ptr/shp; % kuyruk rotoru gücü | HP 
hp = P/shp; % toplam gerekn güç | HP 
descend(j) = -cp/cw*vtip*60; % düşey dikey otorotasyon hızı | (ft/min) 
rc(j) = (Pav-P)/w; % tırmanış oranı ft/s 
ld(j) = w*v/P; % helikopter lift/drag oranı 
plot(velocity(j),hpi,'g.','DisplayName','İndüklenmiş Güç') 
hold on 
plot(velocity(j),hp0,'b.','DisplayName','Profil Güç') 
hold on 
plot(velocity(j),hpp,'c.','DisplayName','Parazit Güç') 
hold on 
plot(velocity(j),hptr,'r.','DisplayName','Kuyruk Rotor Gücü') 
hold on 
plot(velocity(j),hp,'m.','DisplayName','Toplam Güç') 
hold on 
plot(velocity(j),hpav,'k.','DisplayName','Mevcut Güç') 
hold on 
title('Güç Eğrisi') 
xlabel('Hava Hızı (kts)') 
ylabel('Güç (hp)') 
legend('show') 
end 
figure 
plot(velocity,descend,'c.') 
title('Otorotasyon Azalma Hızı') 
xlabel('Hava Hızı (kts)') 
ylabel('İniş Hızı (ft/min)') 
figure 
plot(velocity,ld,'c.') 
title('Hava Hızına Karşı Kaldırma Sürükleme Oranı') 
xlabel('Hava Hızı (kts)') 
ylabel('L/D') 
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figure 
plot(velocity,rc,'c.') 
title('Tırmanış Oranı') 
xlabel('Hava Hızı (kts)') 
ylabel('Tırmanış Oranı (ft/s)') 

 

 

MATLAB-1 ÇIKTILARI 
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Ek-3.1.2 Matlab Kod 2 

close all; clear; clc; format compact 
% Performans Gereksinimleri 
E_req = 2.5; % havada kalış süresi | h 
W_faydali = 400; 
W_M = 90; % mürettebat | kg 
W_PL = W_faydali+W_M; % faydalı yük | kg 
% Tarihsel Veriler 
lim_DL = [10 35]; % disk yüklemesi kg/m^2 
lim_PL = [4 8]; % güçyüklemesi kg/kW 
lim_BL = 0.12; % blade loading Limit değerler 
lim_M = 0.88; % tip mach number                                    
% Power Plant Selection 
N_e = 1; % motor sayısı 
P_e = 570; % single engine power | hp                            
SFC = 0.54; % lb/hp/h                                             
% Konsept Girdileri 
FM = 0.7536; % liyakat figürü 
M_tip = 0.65; % uç mach sayısı 
WF_EM = 0.4734; % faydalı yük/boş ağırlık                            
mtow = 1700; % maks kalkış ağırlığı |  kg 
% Ana Rotor Girdileri 
R = 5; % Ana rotor yarıçapı | m 
AR = 18.18; % en boy oranı 
N_b = 4; % pala sayısı 
% Kuyruk Rotor Girdileri 
l_bar = 1.25; % rotor moment kolu                                   
PT = 0.08; % kuyruk rotor güç kaybı                                 
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TL = 0.02; % aktarım sistemi kayıpları                             
% Diğer Girdiler 
V_f_max = 150; % maksimum ileri uçuş hızı | kn 
% Sabitler 
g = 9.81; % yerçekimi | m/s^2 
K = 1.15; % indüklenmiş güç faktörü 
CD_0 = 0.0098; % sıfır sürükleme katsayıs 
%% Birim Dönüştürme 
W_PL = W_PL*g; % N 
W_M = W_M*g; % N 
lim_DL = lim_DL*g; % N/m^2 
lim_PL = lim_PL*g/1e3; % N/W 
P_e = P_e*745.7; % W 
SFC = SFC*167.64; % N/W/h 
V_f_max = V_f_max*0.5144; % m/s 
%% Properties of air 
% Sıcaklık, Ses Hızı, Basınç ve Hava Yoğunluğu  
h=0;  
[T_0,a_0,~,rho_0] = atmosisa(h); % at sea level | K,m/s,~,kg/m^3  
%rho_0 = 1.015; 
%a_0 = 347.35;  
% Dinamik Vizkozite 
mu_0 = 4.78e-8*T_0+4.1934e-6; % at sea level | kg/m/s 
%mu_0 = 1.798*10^-5; 
%% Rotor hesapları 
V_tip = M_tip*a_0; % pervane uç hızı | m/s  
omega = V_tip/R; % açısal hız | rad/s  
RPM = 30*omega/pi; % dönme hızı | rpm 
A = pi*R^2; % disk alanı | m^2 
c = R/AR; % ana rotor veter uzunluğu | m  
%% Performas 
T = mtow*g; % N 
sigma = N_b/pi/AR; % pala katılık oranı | 
CT = T/(rho_0*A*(V_tip)^2); % itki katsayısı                       
BL = CT/sigma; % pala yüklemesi 
lambda = sqrt(CT/2); % içe akış oranı 
CP_i = K*lambda*CT; % indüklenmiş güç katsayısı | 
CP_0 = sigma*CD_0/8; % profil güç katsayısı | 
CP_m = CP_i+CP_0; % güç katsayısı | 
%% Ağırlık Tahmini  
W_TO = rho_0*A*V_tip^2*CT; % maximum ağırlık | N  
W_EM = W_TO*WF_EM; % boş ağırlık | N  
W_FU = W_TO-W_EM-W_PL-W_M; % yakıt ağırlığı | N  
W_LD = (W_TO-W_FU-W_PL+W_M); % iniş ağırlığı | N  
DL = W_TO/A; % disk yüklemesi | N/m^2 
%% Güç ve Tork   
P_E = P_e*N_e; % kurulu motor gücü | W  
P_m = rho_0*A*V_tip^3*CP_m; % ana rotor gücü  | W 
P_req = P_m/(1-TL-PT); % gerekli motor gücü | W  
CP = P_req/(rho_0*A*V_tip^3); % güç katsayısı | 
P_LD = CP*(W_LD/CT)^1.5/sqrt(rho_0*A); % iniş motor gücü | W 
P_AV = 0.4*(W_TO^2.5-W_LD^2.5)*CP/CT^1.5/sqrt(rho_0*A)/(W_TO-W_LD); % ortalama güç 
| W 
Q = P_m/omega; % ana rotor torku | Nm  
PL = W_TO/P_m; % güç yüklemesi | N/W 
%% Kuyruk Rotor 
% İtki ve Güç 
l_t = R*l_bar; % kuyruk rotoru moment kolu | m  
T_t = Q/l_t; % kuyruk rotor itkisi | N 
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P_t = P_req*PT; % kuyruk rotor gücü | W  
CT_t = CT; % İtki katsayısı |  
CP_t = CP_m; % güç katsayısı | 
% Kuyruk rotoru uç hızı 
V_tip_t = (P_t/T_t)/(CP_t/CT_t); % kuyruk rotor uç hızı | m/s  
M_tip_t = V_tip_t/a_0; % uç mach sayısı | 
% Disk geometrisi  
R_t = 0.83; % kuyruk rotoru yarıçapı 
c_t = 0.098; % kuyruk rotoru veter uzunluğu | m  
A_t = pi*R_t^2; % kuyruk rotoru alanı  
% Dönme Hızı ve Tork 
omega_t = V_tip_t/R_t; % açısal hız | rad/s 
RPM_t = 30*omega_t/pi; % dönme hızı | rpm 
Q_t = P_t/omega_t; % kuyruk rotor torku | Nm 
f = 1.1148; % eşdeğer düz plaka alanı| m^2 
%% Dikey Tırmanış 
% Mutlak Tavan 
i = 0; h = 0; dh = 100;  
while h >= 0 
    i = i+1; h = h+dh;  
    [~,a_alt,~,rho_alt] = atmosisa(h); % yükseklikte | ~,m/s,~,kg/m^3  
    V_alt = sqrt(W_TO/CT/rho_alt/A);  
    M_alt(i,1) = V_alt/a_alt;  
    P_alt(i,1) = rho_alt*A*V_alt^3*CP;  
    P_ava(i,1) = P_E*rho_alt/rho_0;  
    if M_alt(i)>lim_M || P_alt(i)>P_ava(i) 
        break 
    end 
end 
h_AC = h-dh; % mutlak tavan | m 
h = (0:dh:h_AC)'; 
P_alt = [P_req;P_alt(1:end-1)];  
P_ava = [P_E;P_ava(1:end-1)]; 
M_alt = [M_tip;M_alt(1:end-1)]; 
%% Figure 1: Weight and Power 
F1 = figure(1); set(F1,'name','Weight & Power'); 
% Power Required vs Time 
subplot(1,2,1)  
f1_1 = @(T) CP*T^1.5/CT^1.5/sqrt(rho_0*A); fplot(f1_1,[W_LD W_TO]) 
xlim([W_LD W_TO]); ylim([0 P_req]) 
set(gca,'XTick',W_LD:(W_TO-W_LD)/4:W_TO); set(gca,'YTick',0:P_req/8:P_req) 
set(gca,'XTickLabel',sprintf('%.0f\n',get(gca,'XTick')'/g)) 
set(gca,'YTickLabel',sprintf('%.0f\n',get(gca,'YTick')'/745.7)) 
set(gca,'XDir','Reverse')  
xlabel('Weight (kgf)'); ylabel('Power Required to Hover (hp)') 
grid on  
%% Figure 2: Reynolds Sayı Aralığı 
F2 = figure(2); set(F2,'name','Reynolds Number Range'); 
% Ana Rotor Kanat Açıklığı Üzerinden Reynolds Sayısı 
subplot(1,2,1)  
V = linspace(0,V_tip,4); 
Re = rho_0*V*c/mu_0; r = linspace(0,1,4); plot(r,Re) 
set(gca,'XTick',0:0.25:1) 
set(gca,'XTickLabel',sprintf('%.2f\n',get(gca,'XTick')'))  
xlabel('r'); ylabel('Re') 
title('Main Rotor'); grid on 
% Kuyruk Rotor Bıçak Açıklığı Üzerindeki Reynolds Sayısı 
subplot(1,2,2) 
V_t = linspace(0,V_tip_t,4); 
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Re_t = rho_0*V_t*c_t/mu_0; r = linspace(0,1,4); plot(r,Re_t) 
set(gca,'XTick',0:0.25:1) 
set(gca,'XTickLabel',sprintf('%.2f\n',get(gca,'XTick')')) 
xlabel('r'); ylabel('Re') 
title('Tail Rotor'); grid on 
%% Şekil 3. İleri Hız Zarfı 
F3 = figure(3); set(F3,'name','Forward Speed Envelope');  
% İleri Uçuş Hızı Zarfı 
f3_1 = @(P) ((P-P_req)/rho_0/f)^(1/3); fplot(f3_1,[P_req P_E]); hold on  
f3_2 = @(P) ((P-P_LD)/rho_0/f)^(1/3); fplot(f3_2,[P_LD P_E]); hold off  
xlim([0 P_E]); ylim([0 V_f_max]) 
set(gca,'XTick',0:P_req/4:P_req); set(gca,'YTick',0:V_f_max/5:V_f_max); 
set(gca,'XTickLabel',sprintf('%.0f\n',get(gca,'XTick')'/745.7)) 
set(gca,'YTickLabel',sprintf('%.0f\n',get(gca,'YTick')'*1.94384)) 
legend('take-off','landing','Location','SouthEast') 
xlabel('Engine Power (hp)'); ylabel('V_f (kn)') 
view([90 -90]) 
grid on 
%%  Şekil 4: Mutlak Tavan 
F4 = figure(4); set(F4,'name','Absolute Celing'); 
%  Mutlak Tavan 
plot(h,P_alt); hold on 
plot(h,P_ava); hold off  
xlim([0 h_AC]); ylim([P_req P_E]) 
set(gca,'XTick',0:h_AC/4:h_AC); set(gca,'YTick',P_req:(P_E-P_req)/5:P_E);  
set(gca,'YTickLabel',sprintf('%.0f\n',get(gca,'YTick')/745.7)) 
legend('P_{req}','P_{ava}','Location','SouthEast') 
xlabel('Altitude (m)'); ylabel('Power (hp)')  
grid on 
%% Çıktılar 
disp(['Performans ',...  
    ' | FM = ',sprintf('%.2f',FM),...  
    ' | DL = ',sprintf('%.2f',DL/g),' kg/m^2',...  
    ' | PL = ',sprintf('%.2f',PL*1e3/g),' kg/kW',... 
    ' | BL = ',sprintf('%.4f',BL)]) 
disp(['Katsayılar ',...  
    ' | CT = ',sprintf('%.6f',CT),...  
    ' | CP = ',sprintf('%.6f',CP),...  
    ' | CP_m = ',sprintf('%.6f',CP_m),...  
    ' | CP_i = ',sprintf('%.6f',CP_i),... 
    ' | CP_0 = ',sprintf('%.6f',CP_0)]) 
disp(['Ağırlık kgf',...  
    ' | W_TO = ',sprintf('%.0f',W_TO/g),...  
    ' | W_LD = ',sprintf('%.0f',W_LD/g),... 
    ' | W_EM = ',sprintf('%.0f',W_EM/g),... 
    ' | W_FU = ',sprintf('%.0f',W_FU/g),...  
    ' | W_PL = ',sprintf('%.0f',W_PL/g)]) 
disp(['Güç hp ',...  
    ' | P_E = ',sprintf('%.0f',P_E/745.7),...  
    ' | P_req = ',sprintf('%.0f',P_req/745.7),...  
    ' | P_AV = ',sprintf('%.0f',P_AV/745.7),...  
    ' | P_m = ',sprintf('%.0f',P_m/745.7),... 
    ' | P_t = ',sprintf('%.0f',P_t/745.7)]) 
disp(['Ana rotor ',...  
    ' | A = ',sprintf('%.2f',A),' m^2',...  
    ' | R = ',sprintf('%.2f',R),' m',...  
    ' | c = ',sprintf('%.4f',c),' m',...  
    ' | Q = ',sprintf('%.0f',Q),' Nm'...  
    ' | omega = ',sprintf('%.0f',RPM),' rpm']) 
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disp(['Kuyruk rotoru ',...  
    ' | A_t = ',sprintf('%.2f',A_t),' m^2',... 
    ' | R_t = ',sprintf('%.2f',R_t),' m',...  
    ' | c_t = ',sprintf('%.4f',c_t),' m',... 
    ' | Q_t = ',sprintf('%.0f',Q_t),' Nm'... 
    ' | omega_t = ',sprintf('%.0f',RPM_t),' rpm']) 
disp(['Diğer ',...  
    ' | V_f_max = ',sprintf('%.0f',V_f_max/0.5144),' kn',... 
    ' | f = ',sprintf('%.2f',f),' m^2',... 
    ' | l_t = ',sprintf('%.2f',l_t),' m',...  
    ' | h_AC = ',sprintf('%.f',h_AC*3.2808),' ft']) 
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Helikopter Tasarım Optimizasyon Şeması 
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