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1. TASARIM ÖZETİ 
Görev gereksinimlerini karşılamak üzere kavramsal tasarımları gerçekleştirilen alt sistemlerin, gereksinim 

doğrulama metotları ile optimum maliyet ve ağırlık parametresi çerçevesinde yerli firmalardan temin edilmesi 

sağlanacaktır. Bu sayede milli teknoloji hamlesi desteklenecektir. 

1.1. GEREKSİNİM DOĞRULAMA  

 

Tablo 1: Gereksinim Doğrulama Metotları 

GEREKSİNİM DOĞRULAMA METODU 

Bir pilot ve dört yolcuya yer 

sağlanması 

→ Antropometrik veriler doğrultusunda tasarlanan kabin ve 

kokpit yapısı, pilot ve dört yolcuya istenilen yeri sağlayacaktır. 

Hafif sınıf helikopterler ile 

rekabet edilebilir olması 

→ Seçilen gövde malzeme yapısı ve motor seçimi ile tasarımı 

yapılan helikopter, hafif sınıf helikopterler ile rekabet 

edebilecek potansiyelde olduğu karşılaştırmalar sonucu tespit 

edilmiştir. 

Gürültü emisyon seviyesinin 

karşılanması 

→ Ana rotorda kullanılan Blue Edge pala yapısı ve kuyruk 

rotorunda kullanılan vortex azaltıcı pala yapısı sayesinde 

oluşacak gürültüler minimum seviyeye indirilecektir. Ayrıca 

kokpitte ve kabinde kullanılan gürültü sönümleyici malzemeler 

ile meydana gelen gürültüler helikopterin içerisine 

iletilmeyecektir. 

Helikopterin turboşaft motoru 

ile güçlendirilmesi 

→ Turboşaft teknolojisi ile geliştirilmiş M250 Rolls-Royce 

C47B/8 turboşaft motoru tercih edilmiştir. 

2. ÖZGÜN YÖNLER 

“ALARA” ismi verilen helikopterin kabuk tasarımında, aerodinamik fayda gözetilerek tasarlanan “karakter 

çizgileri”, yan görünüşlerde araca ikonik bir silüet oluşturmaktadır. “İkonik Tasarım” ile araç tasarımının, 

hafızalarda uzun süre yer etmesi ve eskimeyen tasarım niteliğine ulaşması hedeflenmiştir. Helikopterde yer alan 

bazı birimlerin buzlanma önleyici sistemleri, gürültü azaltma yöntemleri ve gelecek düzenlemeler sayesinde 

motordaki güç artışı, aracın en temel ve gerekli yenilikçi yönlerini ortaya koymaktadır. Araç içi alt sitemlerin 

doğru konumlandırılması sonucunda oluşan ağırlık merkezi konumu ve paylaşımı ile tek motor kullanılmasına 

rağmen elde edilen hız sayesinde görev gereksinimleri en kısa sürede en verimli şekilde karşılanacaktır. 

Otorotasyon tekniği ile helikopterde motor durması ya da arızası nedeniyle helikopter irtifa kaybederken 

pallerin dinamik enerjisi ile güvenle yere inişi sağlayan pilotaj tekniğinin yanı sıra kaza riskini azaltmak için 

seyir aşamasında çevredeki arazi ve engellerin tespit edilmesini sağlayan helikopter arazi farkındalık ve uyarı 

sistemi (HTAWS) yazılımı kullanılacaktır. Havadan görüntü kayıt sistemi (AIRS), Vision 1000, yüksek 

çözünürlüklü kokpit görüntülerini sesli olarak kaydederek somut performans ve güvenlik metrikleri ile tüm uçuş 

operasyonları ve bakım için kritik sorun giderme bilgilerinin elde edilmesini sağlayacaktır. 
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Tablo 2: literatürde yer alan helikopterler ile ALARA' nın karşılaştırması 

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere “ALARA” helikopter tasarımı literatürde yer alan görev 

gereksinimine uygun helikopterler ile karşılaştırıldığında optimum ağırlık ile operasyona uygun hız ve menzil 

parametrelerine sahip olduğu görülmektedir. 

Rekabet edilebilir helikopter ağırlığına göre helikopter için ağırlık tahmini yapıldı. Bu ağırlığa göre motor, ana 

ve kuyruk rotoru dahil olmak üzere helikopter boyutlandırıldı. Belirlenen boyut ve ağırlık parametrelerine göre 

performans hedeflerine ulaşacak motor gücü çıkarımı yapıldı. Motor kayıpları belirlenerek kayıplar ile birlikte 

gerekli olan motor gücü hesaplandı. Bu gücü veren motor çeşitleri belirlenerek minimum ağırlık ile gereken 

gücü sağlayan motor seçildi. Bu motorun kullanılmasından dolayı oluşacak olan güç kaybı ve yakıt kaybı 

hesaplandı. Mürettebat, yolcu, yakıt ve bagaj ağırlıkları hesaplandı. Detaylı boş ağırlık analizi yapıldı. Yolcu, 

bagaj ve yakıt dahil helikopterin toplam ağırlığı 1500 kg’dan küçük büyük ise detaylı boş ağırlık analizine geri 

dönüldü. Eğer küçükse maksimum kalkış ağırlığı uygun değilse boyutlandırmaya geri dönüldü. Maksimum 

kalkış ağırlığı uygun ise CAD çizimine geçildi. 

Helikopter hesabı yapılırken binlerce parametre bulunmaktadır. Bunun için amaç fonksiyonu belirlenerek çok 

boyutlu optimizasyon yapılır. Buna uygun olarak CFD ve FEA analizleri yapılarak sonuçların literatür ile 

kıyaslaması yapılır. Literatür ile uygun çıkmaz ise amaç fonksiyonunda değişikliğe giderek sonuçlar literatüre 

uygun hale getirilir. Sonuçlar uygun hale geldikten sonra fiziksel testlere geçilerek, hesaplama ve 

simülasyondan elde edilen sonuçlar doğrulanmaya çalışılır. Uygun değilse geriye dönülerek amaç 

fonksiyonundan sonra yapılan aşamalar kontrol edilir. Fiziksel test sonuçları simülasyon sonuçlarını doğruluyor 

ise en optimum topoloji elde edilmiş olur. 

 

 

 

 

 

Helikopter Maksimum kalkış 
ağırlığı 

Azami Menzil  Azami Hız 

MD600 1860kg () 743 km 285km/h 

MD530F 1610kg 430km 282km/h 

R66 Turbine 
newscoper 

1225kg 601km 259km/h 

R44 1134kg 560km 240km/h 

AS550C3 2250kg  648km 246km/h 

ALARA 1480,58 kg (4) 625km  263km/h  
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Şekil 1: Optimizasyon Döngüsü 

 

3. ALT SİSTEMLER 

 

 

Şekil 2: Helikopter Alt Sistemleri 
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Şekil 3: Alt sistemlerin yerleşimi 

3.1. Rotor Sistemleri 

3.1.1 Ana Rotor: Aerodinamik olarak basit ve temiz, düşük maliyet ve bakım açısından üstün kullanım 

kaliteleri nedeniyle “yataksız (bearingless) rotor” tercih edilmiştir. Dört adet palanın yer aldığı ana rotor 

sisteminde, esnek bağlantı parçaları yapısal esnemeyi sağlarken palaların yapısından kaynaklı olarak 

sönümleyicilere ihtiyaç duyulmamaktadır. Dolayısıyla yapısında az parça bulunan rotor göbeği sürükleme 

kuvvetini düşürmektedir. Böylece yüksek performans elde edilmiş olur. Ayrıca mümkün olduğunca hafif ve 

direngen kompozit malzeme teknolojisi kullanılarak tasarlanan ana rotor palaları, metal palalara göre çok daha 

az malzeme yorgunluğuna sahip olduğundan on binlerce saat kullanım ömrü sunmaktadır. 

 

3.1.2. Kuyruk Rotoru: Helikopterin uçuşu esnasında yön değiştirmesi veya kararlı olarak düz uçuşu için dört 

palalı kuyruk rotoru tercih edilmiştir. NACA 0012 kanat profiline sahip kuyruk rotor palalarında, karbon fiber 

dış yüzey, köpük çekirdek ve titanyum kök bağlantısı korozyona dayanıklılık kazandırırken hücum kenarında 

yer alan değiştirilebilir nikel aşınma şeridi de bu etkiyi geciktirici rol üstlenmektedir. 
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Şekil 4: kuyruk rotor görseli ve pala boyutu 

 

Şekil 5: pala seçimi 

 

Şekil 6:Ana ve Kuyruk Rotor Yerleşimi 
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3.2. Aktarma Organları (Güç iletim sistemi) 

Güç aktarım sistemi; motorda üretilen yüksek tork ve devri, ana rotora, kuyruk rotoru ve kontrol sağlayan 

diğer bileşenlerde kullanılmak üzere optimum seviyeye düşürme ve iletme işlemini gerçekleştirmektedir. Bu 

işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında sessiz ve titreşim oranı düşük olan helis dişliler kullanılmıştır. Kendi 

soğutma ve yağlama sistemine sahip güç aktarım sisteminin yağ seviyesi, yağ karterinde yer alan manyetik çip 

dedektörleri ile uçuş esnasında kokpit gösterge panelinde ve bir sorun olması durumunda ikaz ışıklarına 

bağlanmış durumda gözlemlenebilmektedir. Tasarımda ana rotor dişli mekanizmasına bağlı kuyruk rotoru 

tahrik sistemi, turboşaft motorun altından geçerek kuyruğa ulaşacaktır. Kuyruk rotoruna güç iletimi sırasında 

kullanılacak olan şaftın dört parçaya ayrılarak kaplinler vasıtasıyla birleştirilmesiyle daha güvenli bir güç 

iletimi sağlanacaktır. 

 

Şekil 7: güç iletim sistemi 

 

3.3. Elektrik Sistemi 

Helikopter sistemlerinin çalıştırılması, kontrol için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımı 

elektrik sistemi tarafından karşılanmaktadır. Esas olarak motoru çalıştırmak için ASPİLSAN tarafından üretilen 

F20/8H1CT-4 tipi batarya kullanılacaktır. Batarya, motor çalışma durumundan önce radyolar ve ışıklar gibi 

elemanlara enerji sağlama görevini üstlenecektir. Motor çalışma durumunun ardından Honeywell 36-150 

Yardımcı Güç Ünitesi devreye girerek hem ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin karşılanmasında hem de 

bataryanın dolum işleminin gerçekleştirilmesinde rol alacaktır. Ayrıca kullanılan batarya, alternatör veya 

jeneratör arızalandığında acil durum veya yedek elektrik gücü kaynağıdır. 

 

Şekil 8: Akü Tipleri Karşılaştırması 

Esas olarak motoru çalıştırmak için bir batarya kullanılır. Ek olarak, motor çalışmadan radyolar ve ışıklar gibi 

elektrik bileşenlerinin sınırlı çalışmasına izin verir. Akü aynı zamanda alternatör veya jeneratör arızası 

durumunda değerli bir bekleme veya acil durum elektrik kaynağıdır. 

 
Akü Tipi 

Hücre 
Tipi 

Nominal 
Gerilim 

(V) 

Nominal 
Kapasite 

(Ah) 

Ani 
Güç 
(kW) 

En 
(mm) 

Boy 
(mm) 

Yükseklik 
(mm) 

Ağırlık 
(kg) 

F20/8H1CT4 FP8H1C 24 7 5,2 142 318,5 123,5 10,5 

F20/15H1CT-2 FP15H1C 24 15 11,5 209 270 146 16,3 

F20/27H1CM FP27H1C 24 27 18,8 169 480 236 29 

F19/40H1C FP40H1C 22,8 40 21,3 247 253 262 35 

F20/40H1C FP40H1C 24 40 22,5 247 253 262 36,5 
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Şekil 9: HONEYWELL 36-150 Yardımcı Güç Ünitesi - Ağırlık=168 lbs = 76.272 kg 

 

3.4. Motor ve Kontrol Sistemleri 

Literatürde yer alan motorlar arasında yapılan karşılaştırmalar sonucunda ana rotorda kullanılmak üzere 485 

shp güç üretebilen M250 Rolls-Royce C47B/8 turboşaft motor tercih edilmiştir. Tercih edilen motor, 

geliştirilmiş kuyruk rotor otoritesi ve gelişmiş hava filtreleme verimliliği sağlayan partikül ayırıcıya sahiptir. 

Performans kaybı olmadan motor kontrol ünitesi gibi çeşitli seçeneklerin kullanılmasına olanak sağlar. Düşük 

yakıt tüketimi ve yük taşıma kapasitesiyle yüksek performans sağlayan ekonomik bir motordur.   

 

Şekil 10: M250 Rolls-Royce C47B/8 turboşaft görseli 

 

Şekil 11: literatürde yer alan motorların karşılaştırması 

Uçuş kontrol sistemleri; helikopterin uçuşu sırasında palaların hareketlerinin değiştirilmesini sağlayan kolektif 

ve döngüsel kontrolleri, kuyruk pervanelerinin eğim açılarını değiştirerek helikopterin yönünün kontrol 

edilmesini sağlayan anti-tork pedallarını içermektedir. Ayrıca giriş komut sinyallerinin optik fiber hatlar 

aracılığıyla eyleyicilere gönderildiği bir tür uçuş kontrol sistemi olan Fly-By-Light Kontrol Sistemi de 

kullanılarak helikopterin kontrolündeki hassasiyet ve manevra kabiliyeti arttırılarak daha güvenli bir uçuş 

amaçlanmaktadır. 
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Ayrıca motorun ön, arka ve alt kısımlarını kapsayacak biçimde titanyumdan yapılmış firewall adı verilen sistem 

ve üst bölümünde ısı battaniyesi kullanılarak motorun etrafında bulunan malzemelerin çalışma esnasında etrafa 

yayılacak ısıdan zarar görmesi engellenecektir. Isınma esnasında motorda yaşanacak genleşme olayına karşın, 

şaft eksenini değiştirmeyecek şekilde genleşme imkânı tanıyan motor bağlantıları da yer alacaktır. 

 

3.5. Hidrolik Sistem 

Kontrol yüzeylerinin hareket ettirilmesi, ana motorun çalıştırılması gibi helikopter için hayati öneme sahip olan 

fonksiyonların kontrolü hidrolik sistem tarafından sağlanacaktır. Yüksek kontrol kuvvetlerinin üstesinden gelen 

hidrolik eyleyiciler ile pilotun iş yükü hafifletilecektir. Ana rotor şanzımanı tarafından tahrik edilen hidrolik 

pompanın arızalanması durumunda ise kısa süre içerisinde kullanılabilecek olan hidrolik akümülatörler sistem 

bünyesinde bulunmaktadır. 

 

Şekil 12:Kullanılması Planlanan Hidrolik Sistem 

3.6. Aviyonik ve Seyrüsefer Sistemler 

Tercih edilen aviyonikler pilotun iş yükünü minimum düzeye indirerek en verimli ve güvenli uçuşu sağlayacak 

biçimde seçilmiştir. Kokpitteki konumlandırmaları antropometrik veriler göz önünde bulundurularak 

yerleştirilmiştir.  
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Tablo 3: aviyonik sistemlerin hacimlendirmesi 

 

3.7. Görev ve Uçuş Kontrol Bilgisayarları 

Merkezi Kontrol Bilgisayarı (MKB-331): Aviyonik sistemlerin tek merkezden yönetimini sağlayan, pilota 

görevi sırasında yüksek performans kabiliyetiyle destek olup iş yükünü azaltan, platforma dair bilgileri pilota 

sunabilen bir görev bilgisayarıdır. Sahip olduğu haberleşme yönetimi, seyrüsefer yönetimi ve sesli ikaz yönetimi 

özelliklerinin yanı sıra güvenilir, dayanıklı tasarımıyla birlikte gelişmiş soğutma ve ısıl yönetim teknikleri 

sayesinde zorlu çevresel ortamlarda çalışabilmektedir.   

 

Veri Yoğunlaştırma Birimi (VYB): Helikopterde bulunan aviyoniklerden elde ettiği anlamlı bilgiyi, aviyonik 

ve helikopter sistemlerinin kullanımına analog, ayrık ve sayısal iletişimle sunar. 

AVİYONİK HACİM AĞIRLIK 

Görev ve Uçuş Kontrol Bilgisayarları 

Merkezi Kontrol 

Bilgisayarı (MKB-331) 

210 mm (Y) x 156 mm (G) x 256 mm 

(D) 
<8,1 kg 

Veri Yoğunlaştırma 

Birimi 

215 mm (Y) x 250 mm (G) x 220 mm 

(D) 
<8 kg 

Yapısal Bütünlük ve 

Kullanım Takip Sistemi 

(HUMS) 

225 mm (Y) x 290 mm (G) x 90 mm (D) <5,5 kg 

Gösterge Sistemleri 

Video Çok İşlevli 

Gösterge (VMFD-68) 

206 mm (Y) x 258 mm (G) x 88.5 mm 

(D) 
<4,25 kg 

Klavye Gösterge Birimi 

(KDU-45) 

257 mm (Y) x 146 mm (G) x 170 mm 

(D) 
<4,8 kg 

Görev Sistemleri 

Aviyonik Aktivasyon ve 

Gösterge Kontrol Paneli 

(ADCP) 

76 mm (Y) x 146 mm (G) x 210 mm (D) <1 kg 

Çok İşlevli Sistem 

Kontrol Birimi (MSC) 
229 mm (Y) x 85 mm (G) x 146 mm (D) <2 kg 

El Kumanda Birimleri 

(MGRIP) 

75 mm (Y) x 152 mm (G) x 74 mm (D) 

(Elektronik Birim) 

<1 kg (Elektronik 

Birim) 

<1 kg (Pilot) 

Yukarı-Ön Kontrol 

Ünitesi (UFCP) 

102.8 mm (Y) x 136.4 mm (G) x 57.9 

mm (D) (UFCP) 

76.2 mm (Y) x 101.6 (G) x 120.7 mm 

(D) (UFCP Güç Birimi) 

<2,4 kg (UFCP ve 

UFCP Güç Birimi için 

toplam ağırlık) 

Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri 

ANS-510 ASELSAN 

Hava Ataletsel 

Navigasyon Sistemi 

 

~ 26 cm x 19 cm x 15 cm (konektörler 

dahil) 

<6,2 kg (Dahili GPS 

alıcısı ile) 

Diğer 

Ana Uyarı / İkaz Paneli 

(MWCP) 
28 mm (Y) x 180 mm (G) x 110 mm (D) <300 gr 

Harici Kayıt Birimi 24 cm x 11 cm x 14 cm 3,9 kg 

Açısal Hız Sensörü 67 mm x 40 mm x 40 mm - 
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Yapısal Bütünlük ve Kullanım Takip Sistemi (HUMS): Helikopterin kritik bileşenlerinin sağlığını ve 

performansını ölçen sensör tabanlı bir izleme sistemidir. Mekanik arızaları felaket arızalarına dönüşmeden tespit 

edip bilinçli bakım kararlarına izin veren ve uygulayan birimdir. Helikopterin kullanılabilirliğini arttırırken 

bakım maliyetinin düşürmektedir.  

 

3.8. Gösterge Sistemleri  

Video Çok İşlevli Gösterge (VMFD-68): 6” x 8” aktif görüntüleme alanına sahip, görev bilgisayarı ve 

bütünleşik mimari uygulamalarını desteklemek için tasarlanan gösterge ekranı, helikoptere ait motor hızı, 

yükseklik bilgisi gibi bilgilerin takip edilebilmesi için iki adet olacak şekilde kullanılmıştır. 

 

Klavye Gösterge Birimi (KDU-45): Kokpitte kontrol, gösterim ve yönetim için ana insan-makine arayüzü 

işlevinin yerine getiren, pilota platform kumanda ve durum farkındalığı sağlayan birimdir.  

 

3.9.Görev Sistemleri 

Aviyonik Aktivasyon ve Gösterge Kontrol Paneli (ADCP): Rota seçimi, acil durum ayarları, radar 

yüksekliğinin ayarlanması ve barometrik ayarlamada kullanılacak olan birimdir.  

 

Çok İşlevli Sistem Kontrol Birimi (MSC): Kontrol imlecinin ekranlar üzerinde hareketini sağlamak için 

kullanılan bu aviyonik sistem birimi, hızlı erişim ayarlamaları ve USB 2.0 bağlantı özelliği ile helikopterde veri 

indirme/yükleme faaliyetinin gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır.  

 

El Kumanda Birimleri (MGRIP): Sayısal kayan harita ve çok fonksiyonlu ekran birimlerinin kullanıcı 

arayüzünü oluşturmakta kullanılan el kumanda birimleri ergonomik tasarımıyla pilotun görev sistemleri 

üzerindeki kontrolünün kolaylaştırır. 
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Yukarı-Ön Kontrol Ünitesi (UFCP): Yüksek çözünürlük ve geniş görüş açısına sahip bu aviyonik birim, 

pilota sağladığı tuş takımı arayüzü sayesinde helikopterdeki sistemleri pilotun daha iyi kontrol etmesine imkan 

tanımaktadır. 

 

 

3.10. Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri 

ANS-510 ASELSAN Hava Ataletsel Navigasyon Sistemi: Helikoptere sürekli olarak doğrusal ivme, doğrusal 

ve açısal hız, konum ve yönelim bilgilerini sağlayan gömülü küresel konumlama sistemi alıcısı olan navigasyon 

sınıfı hava ataletsel navigasyon sistemidir. 

 

Haber Bandı Haberleşme: Literatürde yer alan ve sistem bilgileri gizli tutulan, havacılıkta sıkça kullanılan verici 

alıcılı Haber Bandı kullanımı ile etkili haberleşmenin sağlanması beklenmektedir. 

 

3.11. Diğer Aviyonikler 

Harici Kayıt Birimi: Olası bir kaza yaşanması halinde kaza nedenlerinin tespiti için pilota ait sesleri ve uçuş 

verilerini kaydeden birimdir. 

 

Hava Aracı Takip Sistemi (HATS): Alçak irtifada VFR uçuş yapan helikopter, mevcut radar sistemleri ile 

takip edilemediğinden dolayı acil bir durumda helikoptere en kısa zamanda ulaşılmasına imkân tanıyacak olan 

birimdir. 

 

Altimetre: -40°C ile +70°C sıcaklık aralığında ve -3000 ft ile 35000 ft aralığında irtifa bilgisi üreten birimdir. 
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Açısal Hız Sensörü: -40°C ile +70°C ile çalışma sıcaklığı aralığında ve -3000 ft ile 50.000 ft irtifada çalışabilen 

hava aracı için özel tasarlanmış açısal hız bilgisi üreten birimdir. 

 

Ana Uyarı / İkaz Paneli (MWCP): Bir ikaz veya uyarı durumunda pilotun bilgilendirilmesi ve eğer istenirse 

sonlandırılması amacıyla kullanılacak olacak aydınlatılmış iki adet butondan oluşan birimdir. Farkındalığı 

arttırmak için bu birimden dört adet kullanılacaktır.  

 

 

Hava Aracı Dijital Saati: Helikopter için özel tasarlanmış saat, uçuş süresi ve kronometre bilgisi göstermek 

için kullanılacaktır. 

 

 

3.12. Yakıt Sistemi ve Yakıt Tipi Tercihi 

Yakıt sistemi; yakıt tankı, yakıt seviyesi göstergesi, bir kapatma vanası, yakıt filtresi ve yakıt pompalarından 

oluşmaktadır. Yakıt tankı, helikopterin ağırlık merkezini ortalayacak biçimde ince uzun bir şekilde kabin 

bölümünün alt kısmında konumlandırılmıştır. Uçuş esnasında gerçekleştirilen manevralarla, yakıt tankı 

içerisindeki yakıtın çalkalanması helikopterin dengesini bozacağından yakıt tankının içerisi bölmeli şekilde imal 

edilecektir. Darbe alması durumunda, sızdırması veya patlaması ihtimaline karşın yakıt tankı, orta katmanında 

havayla temas etmesi halinde donabilme özelliğine sahip jel olmak üzere üç katmandan oluşacaktır. Kendinden 

sızdırmaz (self-sealing) yakıt tankının dayanıklı bir kauçuk ve takviye kumaş katmanı bulunur.   

Ana rotorda kullanılmak üzere tercih edilen motorda JP-4, JP-5, ASTM-1655, Jet A, Jet A1 ve Jet B yakıtları 

kullanılır. JP-5 birçok sivil ve askeri helikopterin standart yakıtıdır. Yüksek parlama noktasıyla yangın riskini 

büyük oranda düşürür. Antistatik maddeler içermez ve partikül madde emisyonlarını azaltır. Bu özelliklerinden 

dolayı JP-5 tipi yakıtın kullanılması uygun bulunmuştur.    

3.13 İniş Takımı 

Her helikopter tipi, belirli bir hedef pazara yönelik kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

tasarlanmaktadır. Tasarımı yapılan helikopterde ağırlık tasarrufu önemli bir kriter olduğundan kızaklı iniş 

takımı seçilmiştir. Yapılarında bulunan birçok hareketli parça nedeniyle kapsamlı bakım ve beraberinde ağırlık 

da getiren tekerlekli iniş takımlarına nazaran, kızaklı iniş takımı daha az bakım gerektiren basit ve hafif bir 

sistemdir. Yıprandıklarında kolayca değiştirilebilen, maliyeti düşük kızak pabuçları iniş takımının ömrünü 

uzatırken, yerdeyken ağırlığı dengeleme konusunda destekleyici rol üstlenen yeni nesil geniş tabanlı güvenli 

inişi sağlamak için/adına tercih edilmiştir. 

3.14. Hava Alığı ve Egzoz 

Tasarımda bulunan hava alığı, tek olacak şekilde helikopterin üst ön bölümüne konumlandırılmıştır. Önden 

çift hava alıklı helikopterlerde gerçekleşen, uçuş esnasındaki bazı keskin manevralarda hava alıklarından 
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birinin içerisine hava girmesi engellenir. Bu durumun yaşanmaması adına helikopterde tek hava alığı 

kullanılması uygun bulunmuştur. Ayrıca uçuş esnasında aldığı yoğun hava sayesinde motorun çalışma 

verimini arttırıcı yönde etki yaratacaktır. Hava alığına yerleştirilecek olan filtre yardımıyla, motora aktarılan 

hava etkilenmeden zararlı parçacıkların girmesi engellenecektir. 

Motorda oluşan atık gazların uzaklaştırılması adına kullanılan egzoz, helikopterin kuyruk bomunu ve palaları 

etkilemeyecek şekilde tasarımda konumlandırılmıştır. Egzoz yapısında bulunan ejektör sistemi ile emilimi 

gerçekleştirilen hava sayesinde motorun soğutulması da sağlanacaktır.    

 

Şekil 13: Hava Alığı Ve Egzoz Yerleşimi 

3.15. OTOROTASYON 

Tasarlanan helikopterde, motorun arıza yapması durumunda yani motor çevrim hızı ana rotor çevriminin altına 

düştüğünde devreye giren bir serbest bırakma sistemi bulunur.  “Serbest Dönme Ünitesi (Freewheeling Unit)” 

adı verilen bu sistem devreye girdiğinde, motor ana rotor sisteminden ayrıldığından, yavaşlatma etkisi ortadan 

kalkacak ve helikopterin ana rotor palaları rüzgârın etkisiyle dönmeye devam edecektir. Başka bir deyişle ana 

rotor palalarının, motor gücü olmadan sadece aerodinamik kuvvetlerle döndürüldüğü bir helikopter uçuş 

durumudur. Bu duruma ‘‘Otorotasyon’’ adı verilir.  

 

Şekil 14: Ana Rotor Sisteminin İçinden Geçen Hava Akış Yönleri 
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Şekil 15: Otorotasyon iniş yöntemi [6] 

 

Şekil 16: Freewheel mechanism [8] 

3.16. Sönümleyici Sistem 

Tasarlanan helikopterde, yolcuların ve mürettebatın yaralanma potansiyelini en aza indirgemek ve yüksek 

performans sağlamak adına çarpışmalara  dayanıklı, güvenilir olan enerji emici konsept tercih edilmiştir. 

Metal-Kompozit (Hibrit) Tip Enerji Emici, darbe anında sünek plastik çökme mekanizması ile fark yaratırken 

Kompozit numunelerin duvar kalınlığı ve çapı arttıkça numunenin özgül enerji absorpsiyonunun ve absorbe 

edilen enerjisinin artması pilotun ve mürettabatın güvenliğini üst düzeyde tutar. 

3.17. İniş Takımı 

Helikopterin tasarım parametreleri göz önünde bulundurulduğunda hafif sınıf bir helikopter gereksinimlerini 

karşılaması amacıyla iniş takımı seçimi kızak tipi olacak şekilde belirlenmiştir. Kullanılacak kızak tipi iniş 

takımının açılır kapanır bir şekilde tasarlanmasıyla uçuş esnasında meydana gelecek türbülans bölgeleri ve 

sürtünmelerden kaynaklı kayıplar önlenecektir. Helikopterin yerle temasını sağlayacak olan iniş takımı 

alüminyum, titanyum ve aermet 100 tipi çelikten üretilerek sağlamlık sağlanacaktır. Aynı zamanda amortisörler 

yardımıyla iniş şokları ve sarsıntılar emilerek gövde iletilmeyecektir.   
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3.17.1. KIZAKLI İNİŞ TAKIMI 

 

Şekil 17: İniş Takımları Karşılaştırması 

 

Şekil 18: kızaklı iniş takımının yerleşimi 

 

Şekil 19: kokpit alt sistem boyutlandırması 

 

3.18. Gösterge Sistemleri Karşılaştırmaları 

 

Özellikler Katlanır Kızak Katlanır Tekerlek Sabit Kızak 

Bakım  5 3 5 

Ağırlık 4 2 5 

Taksiye Uygunluk  3 5 1 

Sürüklenme 4 4 1 

Maliyet 3 4 4 

Dayanım 4 2 3 

Toplam 23 20 19 

 

KOKPİT ALT SİSTEMİ BOYUTLANDIRMASI 

Video Çok İşlevli Gösterge  (VMFD-68) 206 mm(Y) x 258 mm (G) x 88.5 mm (D) 

Aviyonik Aktivasyon ve Gösterge Kontrol Paneli 

(ADCP) 
76 mm (Y) x 146 mm (G) x 210 mm (D) 

Hava Aracı Dijital Saati Tahmini olarak 60 mm x 60 mm x 60 mm 

Ana Uyarı / İkaz Paneli (MWCP) 28 mm (Y) x 180 mm (G) x 110 mm (D) 

Klavye Gösterge Birimi (KDU-45) 257 mm(Y) x 146 mm (G) x 170 mm (D) 

Çok İşlevli Sistem Kontrol Birimi (MSC) 229 mm(Y) x 85 mm (G) x 146 mm (D) 

El Kumanda Birimleri (MGRIP) Tahmini olarak yarıçapı 50 mm 

Havalandırma Kanalları Boyut Fark etmez 
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Tablo 4: Klavye Gösterge Birimi Karşılaştırması 

 

Ekran Alanı: Büyük olması kullanıcı tarafından fark edilebilirliğini arttırdığından dolayı avantaj kabul 

edilmiştir. 

KDU-44 modeli daha avantajlı gözükmesine rağmen KDU-45 modeli sahip olduğu teknoloji, modern aviyonik 

sayısal kokpit yönetim sistemiyle uyumlu, güvenilir, dayanıklı tasarımı sayesinde sert çevresel ortamlarda 

çalışabilme imkânı sunması sebebiyle KDU-45 modeli tercih edilmiştir. 

Ön tasarım raporunda KDU-44 modeli kullanılması tercih edilmişti. Nihai olarak daha iyi daha yeni bir model 

olan KDU-45 modelinin kullanılmasına karar kılınmıştır. 

Tablo 5: Kokpit Gösterge Sistemleri Karşılaştırması 

 

Her ne kadar ön tasarım raporunda seçilen CCD-68 ile ve eşdeğer bir diğer model olan VMFD-810 ile 

karşılaştırıldığında teknik olarak üstün özellikleri olmasa da hafif sınıf bir helikopter modeli tasarımı 

istendiğinden dolayı boyut ve ağırlık avantajı göz önünde bulundurularak görev gereksinimini karşılayacak en 

uygun kokpit gösterge sistemi olan VMFD-68 modeli tercih edilmiştir. 

Özellikler      KDU-44      KDU-45 

Ekran Tipi       Renkli Aktif Matris Sıvı Kristal Ekran      Renkli Aktif Matris Sıvı Kristal Ekran 

Ekran Alanı  4” x 4” 4” x 5” 

Çözünürlük      480 x 480 (120 PGPI)      480 x 640 (120 PGPI) 

Ekran Rengi      262144 renk      262144 renk 

İzleme Açıları       +/- 45° yatay, +/- 60° düşey      +/- 40° yatay, +/- 30° düşey 

Parlaklık Aralığı      0.04 fL – 160 fL       0.04 fL – 210 fL 

Güç Tüketimi      40W (Nominal), 80W (Isıtıcı Devrede)      45W (Nominal), 95W (Isıtıcı 

Devrede) 

Boyut      190.5 mm*146 mm*114 mm      257 mm*146 mm*170 mm 

Ağırlık       <2.5 kg      <4.8 kg 

 

Özellikler CCD-68 VMFD-68 VMFD-810 

Ekran Tipi  
Renkli Aktif Matris Sıvı 

Kristal Ekran 

Renkli Aktif Matris Sıvı 

Kristal Ekran 

Renkli Aktif Matris Sıvı 

Kristal Ekran 

Ekran Alanı  6” x 8” (10” köşe) 6.21” x 8.28” (10.35” köşe) 9.7” x 7.3” (12.1” köşe) 

Çözünürlük 
1024 x 768 (her inçte 124 

renk grubu) 

1024 x 768 (her inçte 124 

renk grubu) 

1360 x 1024 (her inçte 

140 renk grubu) 

Ekran Rengi 16.2 milyon renk 16.2 milyon renk 16.2 milyon renk 

Görüş Açıları  
+/- 70° yatay, +/- 70° 

düşey 

+/- 60° yatay, +45°/-60° 

düşey 

+/- 70° yatay +/- 70° 

düşey 

Aydınlık Aralığı 0.03 fL – 300 fL 0.04 fL – 240 fL 0.03 fL - 300 fL 

NVIS 

Uyumluluk 
MIL-STD-3009, Sınıf B MIL-STD-3009, Sınıf B 

MIL-STD-3009, Sınıf A 

ve Sınıf B 

Boyut 261mm*178mm*104mm 206mm*258mm*88.5mm 
306 mm*239 mm*116 

mm 

Ağırlık <5,25 kg <4,25 kg <7,25 kg 

 



 

syf. 21 
 

 

Tablo 6: Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri Karşılaştırması 

 

Sahip oldukları navigasyon performansı ve yönelim süreleri aynı olmalarına rağmen hafif sınıf bir helikopter 

tasarım isterini karşılaması adına ANS-510 modeli tercih edilmiştir. Bu isterler boyut ve kapladığı alanın küçük 

olması olarak belirlenmiştir. 

Tablo 7: Görev ve Uçuş Kontrol Bilgisayarları Karşılaştırması 

 

Boyut, ağırlık, çalışma sıcaklık aralığı ve irtifa dayanımı parametrelerince sağlamış olduğu avantajlar göz 

önünde bulundurulduğunda MKB-331 modelinin kullanılması uygun bulunmuştur. 

Ön tasarım raporunda tercih edilen MKB modeline kıyasla MKB-331 modelinin karşılaştırma parametrelerince 

daha önde olduğu görüldüğü için revize edilmiştir. 

4.HELİKOPTER MALZEMELERİ VE ÜRETİM YÖTENMLERİ 

4.1. ARACIN İÇ İSKELETİ 

Metal matrisli kompozitlerin (MMK) kullanımı tercih edilmiştir. MMK’ler , takviye elemanı olarak seramik 

liflerin yüksek elastise modülü ve matris olarak metallerin yüksek süneklik,darbe dayanımı gibi özelliklerinden  

dolayı başta havacılık,otomotiv olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. MMK'ler, monolitik metallerle 

karşılaştırıldığında,  , yüksek mukavemet/yoğunluk oranına, düşük sürünme oranına ,yüksek yorulma dayanımı, 

düşük ısıl genleşme katsayısı gibi özelliklere sahip olduğu gözlenmiştir. Aracın iskeletinde kullanılacak 

kompozitte matris, en yaygın olarak kullanılan ve  en hafif metallerden biri olan alüminyum , takviye elemanı 

olarak SiC, BC tercih edilmiştir. 

Özellikler ANS-510 ANS-511 ANS-600 

Boyut 
26cm x 19cm x 15cm 

(konektörler dahil) 

28 cm x 20 cm x 17 cm 

(konektörler dahil) 

29 cm x 20 cm x 17 cm 

(konektörler dahil) 

Ağırlık 
<6,2 kg (Dahili GPS alıcısı 

ile) 

7,5 kg (Dahili GPS 

alıcısı ile) 

<9 kg (Dahili GPS alıcısı 

ile) 

 

Özellikler MKB-331 AMKB 

Boyut  
   210mm*156mm*256mm    465mm*257mm*223mm 

Ağırlık 
   <8.1kg    <23kg 

Çalışma Sıcaklığı 
   -55°C / +70°C    -40°C / +55°C 

Depolama Sıcaklığı 
   -55°C / +85°C    -55°C / +85°C 

İrtifa 
   35.000 ft.    15.000 ft. 
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Tablo 8: Gövde Malzemesi Karşılaştırması 

 

Tablo 9: Matrislerinm Karşılaştırması 

 

Tablo 10: Matrislere Göre Üstün ve Eksik Yönler 

ÜSTÜN YÖN EKSİK YÖN 

Takviyesiz Al Alaşımlara göre 

▪ Yüksek Mukavemet 

▪ Yüksek Rijitlik 

▪ Sürtünme Direnci 

▪ Düşük Tokluk 

▪ Düşük Süneklik 

▪ Üretim Zorluğu 

Polimer Matrisli Kompozitlere Göre (PMK) 

▪ Çapraz Mukavemet 

▪ Yüksek Tokluk 

▪ Yüksek Dayanım 

▪ Yüksek ısıl iletkenlik 

▪ Az Tecrübe 

▪ Yüksek Maliyet 

Seramik Matrisli Kompozitlere Göre (SMK) 

▪ Yüksek Tokluk 

▪ Yüksek Süneklik 

▪ Üretim Kolaylığı 

▪ Düşük Maliyet 

▪ Yüksek Dayanım 

Özellikler Çelik-Demir Kurşun Magnezyum Al matrisli 

Kompozit 

Isıl iletkenlik 3 2 3 4 

İşlenebilirlik 4 3 2 5 

Sürdürülebilirlik 3 3 3 5 

Korozyon direnci 5 4 4 4 

Mukavemet 4 3 5 5 

Aşınma direnci 3 4 3 4 

Maliyet 3 1 4 2 

Süneklik 2 2 3 5 

TOPLAM 27 22 27 34 

 

ÖZELLİKLER / 

ÜRÜN 

Al Matrisli 

(AMK) 

Polimer Matrisli 

(PMK) 

Seramik Matrisli 

(SMK) 

Takviyesiz Al 

Mukavemet 4 3 5 1 

Rijitlik 4 3 5 2 

Sürtünme Direnci 4 2 5 3 

Aşınma Dayanımı 3 1 5 2 

Tokluk 3 2 1 5 

Süneklik 3 2 1 5 

Üretim 3 5 1 5 

Dayanım 4 3 5 2 

TOPLAM 28 21 28 25 
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Yukarıda bahsedilen  Al esaslı MMK ‘in (AMK)  üstün özellikleri nedeniyle aracın iskeletinde kullanımı uygun 

görülmüştür. SiC, B4C (whisker,kısa fiber) takviyeleri ile özellikleri iyileştirilip,  döküm, toz metalurjisi, 

infiltrasyon teknikleri kullanarak üretimi yapılması öngörülmüştür. 

4.2. HELİKOPTER GÖVDE VE DIŞ MALZEMESİ 

Polimer matrisli elyaf takviyeli kompozit, malzeme olarak seçilmiştir. Polimerlerin düşük yoğunluk, korozyon 

ve darbe direnci gibi özelliklerinden dolayı gövedede kullanılacak olan elyaf takviyeli kompozit malzemesinin 

matrisi olarak seçilmiştir. Matris olarak, geri dönüştürülebilirlik, yüksek mekanik dayanım , düşük 

yoğunluk,proses süresinin daha kısa olması nedeniyle termoplastik bir matris seçilmiştir. Gövde ve dış 

kısımlarda termoplastik bir polimer olan  polietereter keton (PEEK) matrisli  ve karbon lifi takviyeli polimerik 

kompozit malzeme kullanımı öngörülmüştür. PEEK, yüksek basma, çekme ve burulma dayanımı, boyutsal 

kararlılık ,aşınma, nem ve kimyasal direnç sunar. İşlenmesi kolaydır ve karbon lifi ile kullanılması durumunda 

bu özellikler optimum seviyeye çıkmış olur. 

Tablo 11: iç iskelet Malzemesi karşılaştırması 

 

PEEK matrisli karbon lif takviyeli kompozitler, yapısal uygulamalar başta olmak üzere neredeyse bütün 

mühendislik alanlarındaki gelişimi gün geçtikçe hız kazanmıştır. Matris bazlı sınıflandırılmasında en çok 

kullanılan kompozitlerden biri olan metal matrisli kompozitler (MMC) genellikle metal, seramik, organik 

bileşikler ile takviyelendirilir ve ana metale kıyasla; yüksek çekme mukavemeti, tokluk, sertlik, düşük yoğunluk 

ve iyi aşınma direnci gibi özellikleri iyileştirilmiş olur. Metal matrisli kompozitlerde takviye olarak en çok 

kullanılan dolgulardan birisi SiC (Silisyum Karbür), matris ise aluminyumdur. Metalin yüksek termal 

iletkenliğinin ve seramiğin düşük CTE'sinin (termal genleşme katsayısı) faydalarını birleştirerek aşınma 

direncini, tokluğu ve sünek mukavemetini artırır ve dolayısıyla helikopterin gövde kısmında kullanılmaya 

uygun bir malzeme haline gelmiş olur.AMC’lerin endüstriyel ölçekte üretimi için birincil süreçler iki ana grupta 

sınıflandırılabilir. Bu işlemler, işleme sırasında metalik matrisin sıcaklığına göre sınıflandırılır: 

a) Sıvı Hal Süreçleri 

b) Katı Hal Süreçleri 

Sıvı döküm tekniğinde partiküller döküm ve katılaşmadan önce sıvı metal üzerine mekanik olarak iyi bir şekilde 

dağılır. Böylelikle kompozitlerin işlenmesindeki en önemli zorluklardan biri olan hatasız, homojen bir mikro 

yapı elde etmek, mümkün olur. Bu yöntemler genellikle uygun maliyetlidir. 

4.2.1. Squeeze Casting Yöntemi 

Sıkarak döküm (Squeeze Casting) yerçekimi ve basınçlı dökümü birleştiren bir işlemdir. Genel olarak, erimiş 

metal önceden ısıtılmış bir kalıba dökülür. Doldurma tamamlandığında, erimiş metal kafaya yavaşça yüksek 

basınç uygulamak için bir tokmak kullanılır , kontrollü bir soğutma işlemi ile istenen özellik ve boyutta parçalar 

üretilir. 

 

 

 PEEK DİĞER 

ÖZELLİKLER/ÜRÜN PEEK 
PEEK 

CF30 

PEEK 

GF30 
naylon teflon asetal PPS 

Esneklik Modülü 3 5 4 1 0 2 1 

Yoğunluk 3 3 3 1 5 4 4 

Çekme kuvveti 0 5 5 4 1 3 3 

TOPLAM 6 13 12 7 6 9 8 
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Sahip olduğu birçok avantaj nedeniyle kritik ALARA helikopter tasarımında kullanılmasına karar kılınmıştır. 

Bu avantajlar: 

• düşük işletme maliyetleri, 

• düşük büzülme gözenekliliği, 

• yüksek metal verimi, 

• mükemmel yüzey kalitesi. 

• büzülme porozitesinin olmaması. 

• daha erken çevrim süreleri 

• İnce kalıp kaplamaları ve yüksek kaliteli yeniden kullanılabilir kalıpların kombinasyonu ile iyi boyutsal 

tekrar üretilebilirlik 

• Genellikle yerçekimi ile dökme kompozitin %50'si miktarına indirgenen parçacık boyutu ile daha iyi 

mikro yapı dolayısıyla daha iyi mekanik özellikler 

• Besleyiciler veya yükselticiler gerekli değildir ve bu nedenle metal israfı olmaması 

• Boyutsal hassasiyet, olağanüstü yüzey kalitesi, net şekil 

Mekanik ve mikro yapı özellikleri karşılaştırıldığında, Al-% 8'lik SiC partikülleri, soğuk döküm, kum döküm 

ve sıkıştırmalı döküm yöntemleri ile üretilmiştir [19]. Soğuk ve kum döküm ürünleri mikro yapının tane 

boyutunda artmıştır, bu nedenle mühendislik ve mühendislik dışı uygulamalar için daha az kaliteli parçalarda 

soğuk ve kum döküm kullanılmaktadır, ancak sıkma döküm verimleri yüksek mükemmellik gerektiren 

endüstriyel taleplerde döküm halinde kullanılabilir durumda kalabilmektedir.Tasarımı, üretim maliyeti, süresi, 

proses kolaylığı, DFA (Montaj odaklı tasarım), DFR (Geri dönüştürülebilirlik için tasarı), ilkeleri göz önüne 

alınarak yapılmış, maruz kalacağı zorlu hava şartlarına ve yüklere dayanım, hafiflik, verim ve son kullanım 

performans kriterleri değerlendirilerek malzeme ve üretim yöntemleri seçilmiştir. 

4.3. HELİKOPTER KOKPİT VE İÇ MALZEMESİ 

Kokpit kısmında kullanılan malzemelerde, yanmazlık, ses sönümleme özelliği ile gürültü azaltımı, hafiflik, 

yeterli mekanik dayanım, geri dönüştürülebilir ekolojik malzemeler ile istenen performansın sağlaması ve 

kullanıcıya optimum konfor sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda aracın iç dizaynında, kaplamalarda, iç 

aksamda, kevlar ve keten lifi takviyeli epoksi reçineli hibrit bir kompozitin sandviç yapıda kullanılması 

düşünülmektedir. Sandviç yapılı kompozitler, yüksek mukavemet-ağırlık oranları ve uygun tasarımlarla çok 

işlevli olabileceğinden tercih edilmiştir. Geri dönüşüme olan ilgi ve duyarlılığın her alanda olduğu gibi yüksek 

performanslı malzemelerde de artması, alternatif kullanımlarının gündeme gelmesini sağlamışıtr. Bu doğrultuda 

doğal liflerin, sentetik liflerle tam olarak yer değiştirilmesi mümkün değilse de araçta kompozit yapı içerisinde 

kullanımı ile malzemelere ekolojik değerlerin kazandırılması amaçlanmıştır.  Kompozit yapılarda kullanılan 

doğal liflere bakıldığında sahip olduğu yoğunluk, mekanik özellikler ve özellikle sandviç yapı içerisinde 

gösterdiği ses absorblama yeteneği ile en uygun takviye elemanı keten lifi olarak seçilmiştir. Yüksek alev 

direnci ve yüksek mekanik dayanımı ile bilinen Kevlar, keten lifine takviye olarak az bir miktarda kullanılacak 

ve istenen özellikleri veren hibrit bir kompozit yapı oluşturulacaktır.  

 

Şekil 20: İç Malzeme Sandviç Yöntemi 
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Böylelikle kullanılacak keten/kevlar/epoksi sandviç kompozit ile hem yanmazlık, hem nem absorblama, 

mekanik vb. özellikler iyileştirilmiş hem de ses absorblama, özelliği ile kabin içerisinde gürültü azaltımı 

sağlanmış olacaktır. 

4.4. GÜRÜLTÜ AZALTMA YÖNTEMLERİ 

Çevresel gürültü gerekse kabin içi gürültü kirliliği potansiyelini en aza indirerek yolcu konforunu arttırmak, 

aktif güvenlik performansındaki düşüşü engellemek için gerekli önlemler almak zaruridir. Aracın kabin içi ve 

çevresel gürültüleri başlıca, motor takımı, pervane çalışması ve aerodinamik gürültülerden kaynaklanmaktadır.  

Gürültü azaltmada öncelikle kaplama ve ek izolasyon malzeme kullanımını en aza indirmek için tasarımsal 

değişikliklere; örneğin, kanat şeklinin modifiye edilerek pervanenin aerodinamik gürültüsünün azaltılması 

gibi kaynağında iyileştirmeler yapılmasına başvurulmuştur. Yapılan tasarımsal değişikliklerle gürültü azaltımı 

sağlanmış olsa da mevcut etkili gürültü kontrol teknolojilerinden biri olan yalıtım malzemeleri ile çevresel ve 

kabin içi gürültünün en az seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.  Şekilde gösterildiği üzere geleneksel tip palada 

oluşan vortexin büyük olmasından kaynaklı olarak açığa çıkan gürültü daha fazladır. 

 

Doğal liflerin, akustik enerjiyi verimli bir şekilde mekanik ve ısı enerjisine dönüştüren içi boşluklu yapısı 

nedeniyle iyi bir ses emici malzeme olduğu bulunmuştur. Kullanılması düşünülen keten lifi, yüksek ses emme 

katsayısına sahiptir. Ses dalgası lifin içinden kolayca geçebilir, emilebilir veya dağıtılabilir ve bu şekilde 

malzemelerin ses emilimini arttırır.  Bu doğrultuda daha önce aracın içi kısımlarında kullanılması öngörülen 

doğal malzeme esaslı (keten/kevlar takviyeli) sandviç yapının özellikle yüksek frekansta ses yutma özelliği ile 

yalıtım malzemesi olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğu yapılan çalışmalar ile kanıtlanmışıtr. Sandviç 

yapılarda yüzey tabakaları veya çekirdekte doğal malzemelerin kullanılması, ses absorblama özelliğinin yanı 

sıra üstün yük taşıma ve yorulma özellikleri sağlayacaktır. [1]  
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Şekil 21: Doğal Fiber Karşılaştırmaları 

 

Bu nedenle keten lifi esaslı sandviç kompozit yapının araç kabin içinde kullanılması ile kabin içi, pervanelerin 

ve motorun gerekli modifikasyonlar sonrasında bu malzemeler ile kaplanması, gerekli görülen yerlerde ek 

olarak melamin ve PU köpük takviye edilmesi ile çevresel gürültü azaltımı sağlanması öngörülmüştür. 

5. PERFORMANS VE HESAPLAMALAR 

5.1 Boyutlandırma 

Bu başlık altında ALARA helikopter tasarımının boyutlandırılması yapılmıştır. Boyutlandırma işlemleri 

yapılırken 180 adet helikopter parametrelerinin birbirine göre değişimini veren ampirik matematiksel 

modelleme denklemleri kullanılarak görev gereksinimlere uygun helikopter tasarım parametreleri 

hesaplanmıştır. Formülasyonlar ve hesaplanan ALARA boyutlandırma parametreleri aşağıda verilmiştir. 

Boyutlandırmaların yapıldığı hesaplama MATLAB kodları ek kısmında verilmiştir. 

Kullanılan hesaplama araçları; 

                                           𝐷 = 0.977 × (𝑊𝐺)
0.308                                                           (4.1) 

                                           𝑐 = 0.0108 ×
(𝑊𝐺)

0.539

(𝑁𝑏)
0.714                                                              (4.2) 

                                           𝐷𝑇𝑅 = 0.0886 × (𝑊𝐺)
0.393                                                      (4.3) 

                                            𝑐𝑇𝑅 = 0.0058 ×
(𝑊𝐺)

0.506

(𝑁𝑏𝑇𝑅)
0.720                                                       (4.4) 

                                             𝐹𝐿 = 0.824 × (𝐷)
1.056                                                             (4.5) 

                                             𝐿𝑅𝑇 = 1.09 × (𝐷)
1.03                                                               (4.6) 

                                             𝐹𝐻 = 0.642 × (𝐷)
0677                                                             (4.7) 

                                            𝐹𝑊 = 0.436 × (𝐷)0.697                                                             (4.8) 

Bu formüllerin hesaplanması için yazılan MATLAB kodları ek kısmında verilmiştir. 

Tablo 12: ALARA Boyut Parametreleri 

Boyutlar Değerleri 

Ana Rotor Çapı 9.2552m 

Ana Rotor Veteri 0.2053m 

Kuyruk Rotor Çapı 1.5610m 

Kuyruk Rotor Veteri 0.0859m 
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Gövde Boyu 8.6384m 

Toplam Uzunluk 10.7846m 

Toplam Yükseklik 2.8959m 

Toplam Genişlik 2.0562m 

Literatürde bulunan helikopterlerin, istatistiksel olarak rotor yarıçapı ile toplam kalkış ağırlığının değişimine 

göre oluşturulan ve rotor yarıçapının zamana göre değişimini veren grafiklerin yorumlanmasıyla, kullanılan 

hesaplama araçlarının hepsini etkileyen rotor yarıçapının doğrulanması yapılmıştır.   

Kullanılan hesaplama araçlarında bulunan en büyük tasarım değişkeni olan rotor yarıçapının doğrulanması, 

yıllara göre istatistiksel olarak değişen rotor yarıçapının grafiği yorumlanarak yapılmıştır (şekil …). 

  

Şekil 22: yıllar göre değişen rotor yarıçapı grafiği 

5.2 Ağırlık Analizi 

ALARA’nın ağırlık analizi yapılırken öncelikle var olan helikopterlerin ağırlık parametrelerinin istatistiksel 

verilerden elde edilmiş ampirik matematiksel denklemler kullanılmıştır. Daha sonra bu denklemleri kullanarak 

oluşan sonuçlara bağlı kalarak helikopterde kullanılacak malzeme ve alaşımlara göre daha uygun ve ergonomik 

bir ağırlık kestirimi yapılmıştır (Tablo 1). Yaklaşım olarak kullanılan matematiksel modellemelerin 

hesaplanması için yazılan MATLAB kodları ek kısmında verilmiştir. 

Helikopterin ağırlık analizinde ilk adım olarak kullanılan yaklaşım ampirik denklemleri aşağıda verilmiştir. 

Ana Rotor Palaları: 

                𝑊𝑏𝑀 = 4.448 × (0.026 × 𝑁𝑏
0.66 × 𝑐 × 𝑅1.3 × (Ω × R)0.67                                (4.9) 

Ana Rotor Göbek ve Menteşeler: 

                  𝑊ℎ𝑀0.0037 × 𝑏
0.28 × 𝑅1.5 × (Ω × R)0.43 × (0.67 ×𝑊𝑏𝑀 +

𝜌×𝐽

𝑅2
)0.55             (4.10) 

Yatay Dengeleyici: 

                                         𝑊𝐻 = 4.448 × 0.72 × 𝐴𝐻
1.2 × 𝐴𝑅𝐻

0.32                                        (4.11) 
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Düşey Dengeleyici: 

   𝑊𝑣 = 4.448 × (1.05 × 𝐴𝑣
0.94 × 𝐴𝑅𝑉

0.53 × (𝐾𝑢𝑦𝑟𝑢𝑘𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑠𝑎𝑦𝑖𝑠𝑖)0.71)              (4.12) 

Kuyruk Rotoru: 

                                     𝑊𝑇𝑅 = 4.448 × 1.4 × 𝑅𝑇
0.09 × (

𝑀𝑎𝑥 𝑔üç

Ω
)                                           (4.13) 

Gövde: 

                               𝑊𝐹 = 4.448 × 6.9 × (
𝑊𝐺

1000
)0.49 × 𝐹𝐿

0.61 × 𝑆𝑤𝑒𝑡
0.25                                (4.14) 

İniş Takımı: 

                           𝑊𝐿𝐺 = 4.448 × 40 × (
𝑊𝐺

1000
)0.67 × (𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟𝑏𝑎𝑐𝑎𝑘𝑠𝑎𝑦𝑖𝑠𝑖)0.54                     (4.15) 

Motor Beşiği: 

    𝑊𝑁 = 4.448 × 0.041 ×𝑊𝐸𝑁𝐺
1.1 × (𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑦𝑖𝑠𝑖)0.24 × 0.33 × 𝑆𝑤𝑒𝑡𝑁

1.3                    (4.16) 

İtki Alt Sistemi: 

                                  𝑊𝑃𝑆𝑆 = 4.448 × 2 ×𝑊𝐸𝑁𝐺
0.59 × (𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑦𝑖𝑠𝑖)0.2                         (4.17) 

Yakıt Sistemi: 

                           𝑊𝐹𝑆 = 4.448 × 0.43 × (𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒)
0.77 × (𝑡𝑎𝑛𝑘 𝑠𝑎𝑦𝑖𝑠𝑖)0.59                   (4.18) 

Aktarma Sistemi: 

          𝑊𝐷𝑆 = 4.448 × 13.6 × (𝑇𝐻𝑃𝑅)
0.82 × (

𝑟𝑝𝑚𝐸𝑁𝐺

1000
)0.037 × (

𝑇𝑅𝐻𝑃𝑅×Ω𝑀

𝑇𝐻𝑃𝑅×Ω𝑇
)0.68 ×

𝐷𝑖𝑠𝑙𝑖 𝑘𝑢𝑡𝑢 𝑠𝑎𝑦𝑖𝑠𝑖0.066

Ω𝑀
0.64             (4.19) 

Kokpit Kontrolleri: 

                                                       𝑊𝐶𝐶 = 4.448 × 11.5 × (
𝑊𝐺

1000
)0.4                                                     (4.20) 

Kontrol Sistemi: 

                                               𝑊𝑆𝐶 = 4.448 × 36 × 𝑁𝑏 × 𝑐
2.2 ×

(
Ω×R

1000
)3.2                                           (4.21) 

Yardımcı Güç: 

                                                                    𝑊𝐴𝑃𝑃 = 68                                                                             (4.22) 

Ekipmanlar: 

                                                     𝑊𝐼𝑁𝑆 = 4.448 × 3.5 ×

(
𝑊𝐺

1000
)1.3                                                         (4.23) 

Hidrolik Sistem: 

                                       𝑊𝐻𝑌𝐷 = 4.448 × 37 × 𝑁𝑏
0.63 × 𝑐1.3 ×

(
Ω×R

1000
)2.1                                          (4.24) 
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Elektrik Sistemi: 

                                                    𝑊𝐸𝐿 = 4.448 × (
9.6×𝑇𝐻𝑃𝑅0.65

(
𝑊𝐺
1000

)0.4
)-

𝑊𝐻𝑌𝐷                                                          (4.25) 

Aviyonikler: 

                                                      𝑊𝐴𝑉 = {
22 𝐷𝑢𝑠𝑢𝑘

66.7 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎
178 𝑌𝑢𝑘𝑠𝑒𝑘

                                                            (4.26) 

Döşeme: 

                                             𝑊𝐹𝐸 =

{
 
 

 
 4.448 × 6 × (

𝑊𝐺

1000
)1.3 𝐷𝑢𝑠𝑢𝑘

4.448 × 13 × (
𝑊𝐺

1000
)1.3  𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎

4.448 × 23 × (
𝑊𝐺

1000
)1.3  𝑌𝑢𝑘𝑠𝑒𝑘

                                      

(4.27) 

İklimlendirme: 

                                                         𝑊𝐴𝐶𝐴𝑇 = (
𝑊𝐺

1000
)                                                                 (4.28) 

İmalat varyasyonu: 

                                                         𝑊𝐺 = 4 × (
𝑊𝐺

1000
)                                                                (4.29) 

 

Tablo 13: Ağırlık Kestirim 

SİSTEMLER AĞIRLIK 

Ana Rotor Palaları 62.6 kg 

Ana Rotor Göbek ve Menteşe 73.5 kg 

Yatay Dengeleyici 8.1 kg 

Düşey Dengeleyici 12.4 kg 

Motor 126.4 kg 

Yakıt Tankı 17.27 kg 

Kuyruk Rotoru 31.3 kg 

Yardımcı Güç Sistemi 68 kg 

Yalıtım ve Döşeme 7.21 kg 

İmalat Varyasyonu 5.9 kg 

Elektrik Sistemi 4.09 kg 

Hidrolik Sistemi 2.15 kg 
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Motor Beşiği 18.3 kg 

Aktarma Sistemi 37 kg 

Yakıt Sistemi 8 kg 

Gövde 165 kg 

İklimlendirme 3 kg 

RAT Sistemi 6.8 kg 

İniş Takımı 43 kg 

İtki Alt Sistemi 15 kg 

Aviyonikler 66.5 kg 

Haber Bandı 1.8 kg 

  

BOŞ AĞIRLIK 783.32 kg 

  

Yakıt 207.26 kg 

Mürettebat 90 kg 

Yolcu 360 kg 

Bagaj 40 kg 

  

KALKIŞ AĞIRLIĞI 1480.58 kg 
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Tablo 14: Ağırlık Yüzdelik Dilimleri 
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Ağırlık Yüzdeleri

Motor Yakıt Yakıt Tankı

Mürettebat Yolcu Bagaj

Ana Rotor Palleri Ana Rotor Göbek ve Menteşe Yatay Dengeleyici

Düşey Dengeleyici Kuyruk Rotoru Yardımcı Güç Sistemi

Yalıtım ve Döşeme İmalat Varyasyonu Elektrik Sistemi

Hidrolik Sistem Motor Beşiği Aktarma Sistemi

Yakıt Sistemi Gövde İklimlendirme

RAT Sistemi İniş Takımı İtki Alt Sistemi

Aviyonikler Haber Bandı



 

syf. 32 
 

5.3 Güç Kayıp Analizi 

Güç kayıp analizi başlığı altında ALARA helikopterinin tasarımında ön görülen kayıp hesaplamaları ve 

varsayımları yapılmıştır. Kayıplar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

1.İletim Kaybı 

Motorda oluşacak iletim kaybı aşağıdaki hesaplama aracı ile elde edilmiştir. 

        ℎ𝑝İ.𝐾 = 0.0025 × (4000 +𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑔ü𝑐ü) + 0.00875 × (4000 + 𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑔ü𝑐ü)     (4.30)      

         ℎ𝑝İ.𝐾 =53.55 hp 

2.Generatör Kaybı 

Generatör kaybı için hesaplama aracında bulunan güç, ortalama olarak (motor gücü) seçilerek hesaplamaya 

dahil edilmiştir. 

                                          Generatör Kaybı (hp)= 
𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐺ü𝑐ü

0.75×746
                                     (4.31) 

Generatör Kaybı=1hp 

3.Hidrolik Kaybı 

Tasarımda öngörülen hidrolik kaybı hesabı aşağıda verilmiştir. 

                            Hidrolik Kaybı (hp)=
(𝑇𝑎𝑠𝑎𝑟𝚤𝑚 𝐵𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤)×(𝐴𝑘𝚤ş 𝐻𝚤𝑧𝚤)

0.80×1714
                        (4.32) 

Hidrolik Kaybı=0.9hp 

4.Aksesuar Kaybı 

Görev profilinde ve standart günde oluşacak hava yoğunluğuna bağlı olarak aksesuar kaybı hesaplaması 

gerçekleştirilmiştir. 

                             Aksesuar Kaybı (hp)=
𝜌

𝜌0
× (56 + 0.0112 × ℎ𝑝𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟)                          (4.33) 

Aksesuar Kaybı=18.6hp 

5.Motor Yükleme Kayıpları 

Motor yükleme kayıpları çeşitleri aşağıda verilmiştir. 

-Kanal Sürtünmesine Bağlı Giriş Basıncı Kaybı 

-Partikül Ayrıştırıcı Nedeniyle Giriş Basıncı Kaybı 

-Sürtünmeden Kaynaklanan Egzoz Geri Basıncı Kaybı 

-Kızılötesi Baskılayıcı Nedeniyle Egzoz Geri Basıncı Kaybı 

-Kompresör Havası Kaybı 

Tablo 15: Belirlenen Kayıp Yüzdeleri 

Kanal Sürtünmesine Bağlı Giriş Basıncı Kaybı 
%1 - %4 güç kayıp 

Tasarımda ön görülen = %1.5 

Partikül Ayrıştırıcı Nedeniyle Giriş Basıncı Kaybı %3 - %10 güç kaybı 
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Tasarımda ön görülen = %4 

Sürtünmeden Kaynaklanan Egzoz Geri Basıncı Kaybı 
%0.5 - %2 güç kaybı 

Tasarımda ön görülen = %0.5 

Kızılötesi Baskılayıcı Nedeniyle Egzoz Geri Basıncı Kaybı 
%3 - %15 güç kaybı 

Tasarımda ön görülen = %5.5 

Kompresör Havası kaybı 
%1 - %20 güç kaybı 

Tasarımda ön görülen = %6.5 

Helikopter tasarımında hesaplanan ve öngörülen kayıp değerlerine göre seçilen motor gücünün 761 hp’den 

558.6 hp’ye düştüğü görülmektedir. Bu güç kayıpları helikopterin görev ve nokta performans analizinde; seyir 

hızı, tırmanma hızı, en iyi havada kalış hızı, en iyi menzil hızı, havada kalma süresi ve askı tavanı gibi 

performans isterlerinde güç kayıplarına bağlı olarak hedefe ulaşmasında olumsuz etki göstermiştir. 

5.4 Performans Analizi 

Bu başlık altında tasarım isteri olarak verilen performans çıktılarının nasıl belirlendiği hakkında bilgi verilmiştir. 

5.4.1. Askı Tavan: 

Nokta performans isteri olan askı tavan belirlenirken irtifa değişimine göre çizdirilen, gereken askı gücü-

sağlanabilen askı gücü grafiğine (şekil b.) bakılarak iki eğrinin çakışma noktası askı tavan yüksekliği olarak 

belirlenmiştir.  

5.4.2 Yer Çalıştırma: 

Yer çalıştırma hesabı yapılırken helikopterin maksimum kalkış ağırlığı kullanılmıştır. Ayrıca görev profilinde 

verilen irtifa ve sıcaklık verilerine göre oluşan hava yoğunluk değeri ile indüklenmiş hız, indüklenmiş güç, 

profil güç ve parazit güç matematiksel formüllerle bulunarak toplam gerekli güç elde edilmiştir. Çıkarılan 

gerekli güç-ileri hız grafiğine (şekil a.) göre sağlanan en düşük toplam güç değeri ile görev süresi ve motorun 

özgül yakıt tüketimi kullanılarak yakıt ağırlığı hesaplanmıştır. 

5.4.3 Kalkış: 

Burada yer çalıştırma için harcanan yakıt, helikopterin ağırlığından düşürülerek analiz yapılmıştır. Helikopterin 

askıda kalmasını sağlayan güç değerinin verilen süreye bakılarak yaklaşık %25 daha fazla güç harcanması 

gerektiği görülmüştür. Bu güç değeri askı tavan belirlenirken oluşturulan grafiğe (şekil a.) bakılarak 

bulunmuştur. Bulunan güç ile birlikte görev süresi ve özgül yakıt tüketimi kullanılarak yakıt tüketim hesabı 

yapılmıştır.  

5.4.4 Tırmanma Hızı: 

Maksimum tırmanma hızı ve bu hızda harcanacak güç değerinin belirlenmesi için yer çalıştırmada izlenilen güç 

çeşitleri hesaplanarak toplam güç elde edilmiştir. Toplam güç ile motordan sağlanan güç değeri eğrileri 

oluşturulmuştur.  Oluşan grafikten, (şekil a.) maksimum tırmanma hızını hesaplanmasını sağlayan formül için 

(4.40) kullanılacak olan hız değeri ve güç değeri gözlemlenmiştir. Gözlemlenen güç değeri ile görev süresi ve 

özgül yakıt tüketimi kullanılarak yakıt tüketimi kolaylıkla hesaplanmıştır. 

5.4.5 Düz Uçuş Hızı: 

Bu uçuş türünde harcanacak gücün belirlenmesi için öncelikle helikopterin kalkış ağrılığından bu zamana kadar 

harcanan yakıt ağırlığı çıkarılarak bir analiz yapılmıştır. Görev profilinde verilen sıcaklık ve irtifa değerine göre 

bulunan yoğunluk bu analize dahil edilmiştir. Analiz yapılırken toplam gerekli güç-ileri hız grafiği 

kullanılmıştır. Grafikte (şekil a.), motordan gelen sürekli kayıplı gücün, toplam istenilen güç ile çakıştığı nokta 

ele alınarak maksimum hız belirlenmiş ve bu hızı sağlayan güç değeri kullanılarak yakıt tüketimi hesaplanmıştır. 



 

syf. 34 
 

5.4.6 İniş: 

Bu görev isteri karşılanana kadar harcanan yakıt ağırlığı helikopterin ağırlığından çıkarılarak hesaplama 

yapılmıştır. İniş prensibi kalkış prensibine benzer olduğundan dolayı askı tavan başlığı altında anlatılan irtifaya 

göre, askı güç gereksinimi- sağlanan askı güç grafiğine (şekil b.) bakılarak askının sağlandığı güç değerinin 

yaklaşık %25 daha fazla güç tüketimi yaptığı varsayılarak yakıt tüketimi hesaplanmıştır. 

5.4.7 Alçalma: 

Alçalma işlemi gerçekleştirilirken harcanan yakıtlara ek olarak yolcu ve bagaj ağırlıkları da helikopter 

ağırlığından çıkarılarak analiz yapılmıştır. Alçalma prensibi, tırmanma prensibine benzer olduğundan dolayı 

hesaplanan güç değerleri ile elde edilen ,gerekli güç- ileri hız grafiği (şekil a.) gözlemlenerek harcanacak güç 

belirlenmiştir. Belirlenen güç değeri ile görev süresi ve motorun özgül yakıt tüketimi kullanılarak yakıt tüketimi 

hesaplanmıştır. 

5.5.8 Rezerv: 

Bu görev isterinde harcanacak yakıt tüketimi hesaplanırken gerekli güç- ileri hız grafiğinden (şekil a.) 

yararlanarak en iyi havada kalış hızı belirlenmiş ve o hızı sağlayan güç değeri kullanılarak yakıt tüketimi 

hesaplanmıştır. 

5.5.9. Azami Menzil: 

Azami menzil hesaplanırken, gerekli güç- ileri hız grafiğinden (şekil a.) azami menzile ulaştıracak hız değerine 

ve o noktada tüketilen güce bağlı matematiksel model (4.34) kullanılmıştır. 

𝐴𝑧𝑎𝑚𝑖 𝑀𝑒𝑛𝑧𝑖𝑙 = 𝑊𝑌𝑎𝑘𝚤𝑡 ×
𝑉𝑅

𝑃𝑅×𝑠𝑓𝑐
                                        (4.34)                              

5.5.10. Azami Havada Kalma Süresi: 

Nokta performans olarak istenilen bu süre değeri azami menzil hesaplanırken de yararlanılan gerekli güç- ileri 

hız grafiği (şekil a.) kullanılmıştır. Bu grafikte gözlemlenen en iyi havada kalış süresi ve o hızı sağlayan güç 

değerine bağlı hesaplama aracı (4.35) kullanılarak azami havada kalma süresi hesaplanmıştır.  

  𝐴𝑧𝑎𝑚𝑖 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎 𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 = 𝑊𝑌𝑎𝑘𝚤𝑡 ×
1

𝑃𝐸×𝑠𝑓𝑐
                           (4.35)                                 

 

Helikopterin; görevi ve isterleri sağlıklı şekilde tamamlaması için yukarıda sıralanan gerekli performans 

verilerinin çıkarımı, gereken askı gücü-sağlanabilen askı gücü grafiği ve gerekli güç-ileri hız grafiği 

oluşturularak yapılmıştır. Oluşturulan grafikler aşağıdaki hesaplama araçları kullanılarak çizdirilmiştir. 

Böylelikle şekil a. ve şekil b.’deki gibi gözlemlenmiştir. 

 

Gerekli grafikler çizdirilirken kullanılan formüller; 

İndüklenmiş Hız: 

                                      𝑉𝑖 = √−0.5 × 𝑉
2 + 0.5 × √𝑉4 + 4 ×

𝐺

2×𝜌×𝐴

2
                            (4.36)                                        

İndüklenmiş Güç: 

                                                     𝑃𝑖𝑛𝑑 = (𝑘 ∗× 𝑣𝑖 × 𝐺) × 0.0018                                    (4.37)                           

Profil Güç: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 = (0.125 × 𝜎 × 𝐶𝐷 × 𝜌 × 𝐴 × (𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎 × 𝑅)
2 × (1 + (

𝑉

𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎×𝑅
)2) × 0.0018)            (4.38)     
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Parazit Güç: 

                                      𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑡 = (0.05 × 𝜌 × 𝑉
3 × 𝑓) × 0.0018                                  (4.39)                

Azami Tırmanma Hızı: 

                    𝑉𝑐 =
𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑎ğ𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑔üç − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑎ğ𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑔üç

𝑊
× 76.07083                     (4.40)                    

 

Tablo 16: Gerekli güç-ileri hız temsili grafik yorumlama 

 

1 : Maksimum İleri Hızı Sağlayacak Gerekli Güç Değeri  

2 : Maksimum İleri Hız Değeri 

3 : En İyi Menzile Ulaştıracak Gerekli Güç Değeri 

4 : En İyi Menzile Ulaştıracak İleri Hız Değeri 

5 : Yer Çalıştırmada, Alçalmada, Rezervde Harcanacak Güç Değeri ve Maksimum Tırmanma Hızı ile 

Beraber En İyi Havada Kalış Süresine Ulaştıracak Güç Değeri   

6 : Maksimum Tırmanma Hızı ve En İyi Havada Kalış Süresine Ulaştıracak Hız Değeri   
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Tablo 17: Askı tavanı-güç temsili grafik yorumlama 

 

1: Kalkış ve İniş İçin Harcanacak Güç Değeri 

2: Askı Tavan Yükseklik Değeri 

3: Askı Tavan Sağlanırken Harcanacak Güç Değeri 

5.5 Güç ve Yakıt Tüketimi 

Tasarımda her görev profili için ayrı yakıt tüketimi ve harcanan güç hesabı yapılmıştır. Bu hesap yapılırken bir 

önceki görev profilinde oluşan ağırlık kaybı görev profillerine ayrı ayrı etki edecek şekilde detaylı bir yol 

izlenmiştir. Detaylı analiz doğrultusunda araç her profil sağlandıktan sonra ağırlığının azalmasına bağlı olarak 

daha iyi bir performans göstermiştir. Bunlarla birlikte helikopterin, tekrar eden görev profillerini daha az güç 

ve yakıt harcayarak yerine getirdiği gözlemlenmiştir. Harcanan güç, performans analiz başlığında anlatılan 

grafiklerden doğru bir şekilde gözlemlenmiştir. Tüketilen yakıt hesapları ise görev profilinin süresine ve 

motorun özgül yakıt tüketimine bağlı matematiksel model (4.41) ile hesaplanmıştır. 

𝑇ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 = 𝐻𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑔üç(ℎ𝑝) × Ö𝑧𝑔ü𝑙 𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖(
𝑙𝑏

𝑠ℎ𝑝×𝑠𝑎𝑎𝑡
) × 𝑠ü𝑟𝑒(𝑠𝑎𝑎𝑡)       

(4.41) 
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Tablo 18: yakıt tüktetim tablosu 

 

5.6 Performans Analizi 

Tasarlanan helikopterin performans analizi, rapor içerisinde anlatılan hesaplama araçları kullanılarak gerekli 

güç-ileri hız ve güç-yükseklik grafikleri çıkartılarak gözlemlenmiştir. Yine yöntem kısmında anlatılan şekilde; 

azami menzil, en iyi havada kalış süresi ve maksimum tırmanma hızı kendi formülleri (4.34 , 4.35 , 4.40) 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

ALARA helikopterinin performans analizinin yapıldığı grafikler şekil c. ve şekil d.’de verilmiştir. Bu grafiklerin 

çıkarılması için yazılan MATLAB kodları ek kısmında verilmiştir. 

Görev 

Profili 

Görev 

Ağırlığı 

İrtifa ve 

Sıcaklık 

Yorumlanan 

Grafik 

Gözlemlenen 

Değer 

Harcanan 

Güç 

Tüketilen 

Yakıt 

Yer 

Çalıştırma 

1480.86 

kg 

ISA+20 

3000 ft 

Gerekli Güç – 

İleri Hız 

En az güç 

değeri 
228 hp 10 kg 

Kalkış 
1470.86 

kg 

ISA+20 

3000 ft 

Askı Tavanı – 

Güç 

Askı + % 25 

güç değeri 
508.75 hp 4.48 kg 

Tırmanma 1466.1 kg 
ISA+20 

4000 ft 

Gerekli Güç – 

İleri Hız 

Maksimum 

tırmanma 

veren güç 

değeri 

226.9 hp 2 kg 

Düz Uçuş 1464.1 kg 
ISA+20 

4000 ft 

Gerekli Güç – 

İleri Hız 

Maksimum 

hız değeri 
558.6 hp 84.9 kg 

İniş 1379.2 kg 
ISA+20 

4000 ft 

Askı Tavanı – 

Güç 

Askı + % 25 

güç değeri 
483.75 hp 2.13 kg 

Yer 

Çalıştırma 
977.07 kg 

ISA+20 

4000 ft 

Gerekli Güç – 

İleri Hız 

En az güç 

değeri 
173.33 hp 3.8 kg 

Kalkış 973.27 kg 
ISA+20 

4000 ft 

Askı Tavanı – 

Güç 

Askı + % 25 

güç değeri 
354.53 hp 1.56 kg 

Düz Uçuş 971.71 kg 
ISA+20 

4000 ft 

Gerekli Güç – 

İleri Hız 

Maksimum 

hız değeri 
558.6 hp 83.28 kg 

Alçalma 888.43 kg 
ISA+20 

3000 ft 

Gerekli Güç – 

İleri Hız 

Maksimum 

tırmanma 

veren güç 

değeri 

170 hp 1.49 kg 

İniş 886.94 kg 
ISA+20 

3000 ft 

Askı Tavanı – 

Güç 

Askı + % 25 

güç değeri 
320.88 hp 2.82 kg 

Rezerv 884.12 kg 
ISA+20 

4000 ft 

Gerekli Güç – 

İleri Hız 

En iyi havada 

kalış hızını 

veren güç 

163.33 hp 10.8 kg 

       

TOPLAM       207.26 kg 
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Tablo 19: ALARA Helikopterinin Gerekli Güç-İleri Hız Grafiği 

 

Tablo 20: ALARA Helikopterinin Güç-Yükseklik Grafiği 
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Gereksinimler Gereksinim Değerleri ALARA Performans Değerleri 

Azami Hız 224 km/saat< 263.34 km/saat 

En İyi Menzil Hızı - 168.43 km/saat 

En İyi Havada Kalış Hızı - 109.728 km/saat 

Azami Tırmanma Hızı 500 ft/dak 3424.58 ft/dak 

Askı Tavanı 6000 ft 10254 ft 

Azami Menzil 500 km 625.01 km 

Azami Havada Kalış Süresi 2.5 saat 3.56 saat 

 

Tabloda verilen performans değerlerine göre ALARA helikopteri, görev isterlerini karşıladığı görülmektedir. 

5.7 Maliyet Analizi 

Yapılan literatür çalışmaları sonucu ALARA helikopterinin maliyet hesabı kestirim yolu ile belirlenmiş olup 

tasarlanan helikopterin rakipleri olarak 15 adet hafif sınıf helikopter maliyeti incelenmiştir. İncelenen 

helikopterler aşağıdaki tabloda (tablo 3.) verilmiştir ve ortalama helikopter maliyetine grafik a. da gözlemlenen 

öngörü maliyet- gerçek maliyet grafiğinden yorumlandığı gibi %20’lik hata payı eklenerek ALARA’nın daha 

gerçeğe yakın maliyeti elde edilmiştir.  

Yorumlanan Grafiğin günümüzden çok geri bir tarihte oluşturulduğu için bu hesaplanan maliyete %30’luk 

sapma payı eklenerek ALARA helikopterinin en gerçekçi maliyet çıkarımı yapılmıştır. 

 

Tablo 21: HELİKOPTER MALİYET TABLOSU 

HELİKOPTER MALİYET TABLOSU  

Sikorsky Schweizer 333 $ 698.900 

Robinson R44 Raven || $ 505.000 

Eurocopter EC120 B $ 2.000.000 

Bell 407 $ 1.450.000 

Bell 206 Jet Ranger $ 1.200.000 

Pzl Swidnik SW-4 $ 900.000 

Enstrom F28F $ 369.500 

Enstrom 280FX Shark $ 375.000 

Enstrom 480 B $ 639.500 

Kazan Aktai $ 700.00 

Robinson R66 $ 780.000 
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Robinson R44 Clipper | $ 351.000 

MD 520N $ 1.250.000 

MD500E $ 1.100.000 

MIL Mi-34 Hermit $ 450.000 

  

ORTALAMA $ 850.666 

  

ALARA $ 1.327.029 

Tablo 3. İncelenen hafif sınıf helikopter maliyetleri ve yaklaşım yapılan ALARA helikopterinin 

maliyeti 

 

Tablo 22: Öngörülen ve gerçek helikopter temel fiyatları 

 

Öngörülen ve gerçek helikopter temel fiyatları 
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6.TASARIM 

6.1. DIŞ GÖRÜNÜM 

 

Şekil 23: araç görseli 1 

 

Şekil 24: araç görseli 2 
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Şekil 25: araç görseli 3 

 

Şekil 26: araç görseli 4 
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Şekil 27: araç görseli 5 

 

Şekil 28: araç görseli 5 
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Şekil 29: araç görseli 6 

6.3. Teknik Resim 

 

Şekil 30: teknik resim görseli 
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Şekil 31: Kokpit perspektif ve antropometrik teknik resim 

6.4. İç Mekân Görselleri 

 

Şekil 32: kokpit ve yolcu kabini yerleşimi 1 

 

Şekil 33: kokpit ve yolcu kabini yerleşimi 1 
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Şekil 34: iç mekan boyutlandırma 

6.5. Helikopterin FEA Analizi 

Ana ve kuyruk rotoru, CFD analizinde olduğu gibi burada da çıkarılmıştır. Helikopterin içindeki iskelet, yakıt 

deposu gibi aksamlar dahil edilmeden helikopterin gövdesi 1cm kalınlığında kabuk şekilde modellenerek FEA 

analizi gerçekleştirilmiştir. Helikopterin malzemesi polimer matrisli karbon fiber olarak seçilmiştir. Bu 

kompozit malzeme için mekanik özellikler tanımlanırken izotropik lineer malzeme kabulü yapılmıştır ve 

yoğunluğu 1.76-1.85 g/cm3, elastisite modülü 220 GPa, poison oranı 0.25 ve kayma modülü 88 GPa olarak 

tanımlanmıştır. Helikopter alt noktadan sabitlenerek, rotorun itki kuvveti 14522,28 N olarak girilmiş ve analiz 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 34’de sabitlenen ve kuvvetin etkidiği noktalar görülmektedir. Bu kuvvet altında 

oluşan deformasyon Şekil 35’de görülmektedir. Bu şekle göre çok fazla deformasyon oluşmadığı tespit 
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edilmiştir. Şekil 36’te ise Von-Mises gerilmesi görülmektedir. Gerilmenin rotor etrafında yığıldığı 

görülmektedir. 

Bu CFD ve FEA sonuçları ön sonuç almak için yapılmıştır. Tüm bileşenleri ile birlikte hem CFD hem de FEA 

analizi yapılarak gerçek değerler bulunmalıdır. Ancak bunu yapabilmek için güçlü iş bilgisayarlarına ve 

yeterince uzun hesaplama süresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu imkanlar elimizde olmadığından dolayı, 

analizlerde bu sadeleştirilmelere gidilmiştir. 

 

Şekil 35: Sabitlenen ve kuvvetin etki ettiği bölgeler 

 

Şekil 36:Deformasyon 

 

Şekil 37: Von-Mises Gerilmesi 

6.5. Helikopterin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi (HAD, CFD) 

Rotor ve pervane geometrisinin karmaşık olmasından dolayı mesh sayısı yüksek olduğu için rotor ve pervane 

geometriden çıkarılarak helikopterin CFD analizi gerçekleştirilmiştir. Rotorsuz ve pervanesiz helikopterin 

gövdesi Şekil 1’de görülmektedir. Geometriye 599 bin mesh atılarak analize hazır hele getirilmiştir. Maksimum 

itkiyi oluşturmak için helikopter 14° eğimle uçmaktadır.  
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Analiz için havanın yoğunluğu 1.225 kg/m3 ve vizkositesi 1.7894e-05 kg/ms olarak alınmıştır. Sınır şartları için 

ise; helikopterin maksimum hızı 227 km/h (63.0556 m/s) olarak kabul edilmiştir. Analiz için termal etkiler 

ihmal edilmiştir. CFD analizi için k-epsilon modeli seçilmiştir.   

 

Şekil 38:Helikopterin gövdesi 

Şekil 38’de basıç kontürleri görülmektedir. Helikopterin ön uç kısmında basınç maksimum olarak 

hesaplanmıştır. Beklenildiği gibi bu nokta durma noktası olarak adlandırılmaktadır.  

Şekil 39’te ise hız kontürleri görülmektedir. Akım çizgileri ise Şekil 40’te görülmektedir.  

 

 

Şekil 39:Basınç Kontürleri 
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Şekil 40:Hız kontürleri 

 

Şekil 41:Akım çizgileri 

Tasarımı yapılan helikopterde üç adet NACA profili kullanılmıştır. Bunlar NACA012, NACA2412, 

NACA4412 profilleridir. Bu üç NACA profilinin CFD analizi yapılmıştır. Şekil 5’te hız kontürleri ve Şekil 6’da 

basınç kontürleri görülmektedir. NACA0012’de akış ayrılması NCA2412 ve NACA4412’ye göre daha arka 

noktadan olmaktadır. Bu NACA0012’nin kamburluğunun diğer iki NACA tipine göre daha az olmasından 
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dolayıdır. NACA0012’de daha az kaldırma kuvveti oluşmasının nedeni budur. Şekil 42’daki basınç kontürleri 

de bunu doğrulamaktadır. 

 

Şekil 42:Hız Kontürleri a) NACA0012, b) NACA2412, c) NACA4412 

 

Bahsi geçen 3 Naca tipinin palalarda rotora yakın olan kısmın kalın, uç kısmın ise daha ince bir naca tipi olması 

gerktiğine karar kılınmıştır. Böylece gürültü emisyonu ve gereksiz güç tüketimi azaltılırken, manevra kabiliyeti 

yükseltilmiştir. 

a

) 

b) 

c



 

syf. 51 
 

 

Şekil 43:Basınç Kontürleri a) NACA0012, b) NACA2412, c) NACA4412 

 

 

6.5 Görev İcra Konfigürasyonu 

 

Şekil 44: Görev İcra Konfigürasyonu 

 

 

a

) 

b) 

c

) 
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7. DEĞİŞİKLİKLER  
▪ Önceki tasarımda kullanılan KDU-44 klavye gösterge birimi, modern aviyonik sayısal kokpit 

sistemiyle daha uyumlu ve güvenilir olacağından KDU-45 modeli ile değiştirilmiştir. 

▪ Önceki tasarımda kokpit gösterge sistemi olarak kullanılan CCD-68 modeli, kullanım açısından daha 

iyi olacağı öngörülen VMFD-68 modeli ile değiştirilmiştir. 

▪ Önceki tasarımda kullanılan F20/40H1C tipi batarya yerine bu modelde F20/8H1CT4 tipi batarya 

kullanılması uygun bulunmuştur.  

▪ Helikopterin ağırlığı şartnamede istenilen hafif sınıf helikopterler ile rekabet edilebilecek düzeye 

getirilmiş ve bu ağırlığa göre yeni boyutlandırma ile beraber performans hesaplamaları yapılmıştır. 

Ayrıca helikopterin boş ağırlığında, matematiksel ampirik denklemlerin yardımıyla kestirime 

gidilmiştir. 

▪ Görev gereksinimlerinin düzgün bir şekilde sağlanması ve güç gereksiniminin karşılanması adına 

kullanılan T700 – TEI – 701D model turboşaft motor, M250 Rolls-Royce C47B/8 turboşaft motor ile 

değiştirilmiştir.  

▪ Uçuş kontrol sisteminin daha güvenli bir hal alması adına önceki modelde kullanılan Fly-By-Wire 

sistemi bu modelde yerini Fly-By-Light sistemine bırakmıştır. 

 

8. TEŞEKKÜR  
FEA analizi için Arş. Gör. Safa ŞENAYSOY hocamıza teşekkür ederiz 
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EK – 1  

TAKIM TANITIMI 

 

Şekil 45: Görev Dağılım Şeması 

AKADEMİK DANIŞMAN BÖLÜM OKUL 

Abdullah DÜZCAN 
Makine Mühendisliği 

Araştırma Görevlisi 
Bursa Teknik Üniversitesi 

YARIŞMACI BÖLÜM OKUL 

MUHAMMED ATAMAN 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

(eng) 

2.SINIF   

Bursa Teknik Üniversitesi 

Oktay AYAZ 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Mezun 
Bursa Teknik Üniversitesi 

Umut AKSAKAL 

Makine Mühendisliği (eng) 

3.Sınıf 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

2.Sınıf 

Bursa Teknik Üniversitesi 

Oğuzhan YALÇIN 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 

3. Sınıf 
Bursa Teknik Üniversitesi 
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Beyza ÜRER 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 

3. Sınıf 
Bursa Teknik Üniversitesi 

İbrahim ALTIN 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 

3. Sınıf 
Bursa Teknik Üniversitesi 

Arziye BULDUK 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

(eng) 

2.Sınıf  

Bursa Teknik Üniversitesi 

Merve KOZAN 
Kimya Mühendisliği 

2.sınıf 
Bursa Teknik Üniversitesi 

Şekil 46: Yarışmacı Bölüm Okul ve Sınıfı 

 

Ek -2 

TASARIMIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Azami Kalkış Ağırlığı 1480.86 kg 

Boş Ağrılık 783.32 kg 

Yakıt Kapasitesi 207.26 kg 

Faydalı Yük Kapasitesi 400 kg 

Helikopter Genel Boyutları 

Gövde Boyu 8.6384 metre 

Toplam Uzunluk 10.7846 metre 

Toplam Yükseklik 2.8959 metre 

Toplam Genişlik 2.0562 metre 

Ana Rotor Özellikleri 

Yarıçapı 4.6276 metre 

Veteri 0.2053 metre 

Açısal Hız 422.5 rad/s 

Disk Yüklemesi 20.64 N/m2 

Bıçak Uç Hızı 272 m/s  

Lock Sayısı 4.20 
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Kuyruk Rotor Özellikleri 

Yarıçapı 0.7805 metre 

Veteri 0.0859 metre 

Açısal Hız 2403.35 rad/s 

Disk Yüklemesi 3.82 N/m2 

Bıçak Uç Hızı 255 m/s    

  

  

  

Motor Özellikleri 

Model Allison Model 250 C47B/8 

Güç 761 hp 

Ağırlık 121.6 kg 

Yakıt Tüketimi 0.583 sfc 

Tablo 1: Tasarımın Genel Özellikleri 

 

 

Helikopter Performans Özeti ISA ISA+20 

Azami Hız 242.31 km/saat 265.16 km/saat 

En İyi Menzil Hızı 162.39 km/saat 168.98 km/saat 

En İyi Havada Kalış Hızı 91.43 km/saat 105.15 km/saat 

Azami Tırmanma Hızı 3120.58 ft/dak 3373.39ft/dak 

Askı Tavanı (HOGE) 3721.30 metre 3125.6 metre 

Askı Tavanı (HIGE) 5581.68 metre 4688.85metre 

Servis Tavanı 8000 ft 9760 ft 

Azami Menzil 391.63 km 458.93 km 

Azami Havada Kalış Süresi 3.13 saat 3.48 saat 
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ALARA Helikopterinin boyut parametrelerinin çıkarılması ve ağırlık yaklaşımda kullanılan denklemlerin 

hesaplandığı MATLAB kodları aşağıda verilmiştir. 

 

%%%% BOYUTLANDIRMA %%%% 

W_G=1480.58; % Toplam Kalkış Ağırlığı [kg] 

N_B=4; % Ana Rotor Pal Sayısı 

N_BTR=4; % Kuyruk Rotor Pal Sayısı 

D_L=2.28*((W_G^(1/3))-2.34) % Disk Yüklemesi 

D=0.977*(W_G^(0.308)) % Ana Rotor Çapı [m] 

R=D/2 % Ana Rotor Yarıçapı [m] 

c=0.0108*((W_G^(0.539))/(N_B^(0.714))) % Ana Rotor Veter Uzunluğu [m] 

Ohm=2673/(D^(0.829)) % Ana Rotor Açısal Hız [rad/s] 

D_TR=0.0886*(W_G^(0.393)) % Kuyruk Rotor Çapı [m] 

R_TR=D_TR/2 % Kuyruk Rotor Yarıçapı [m] 

A_MT=0.5107*(D^(1.061)) 

Ohm_TR=3475/(D_TR^(0.828)) % Kuyruk Rotor Açısal Hızı [rad/s] 

c_TR=0.0058*(W_G^(0.506))/(N_BTR^(0.720)) % Kuyruk Rotor Veter Uzunluğu [m] 

a_HT=0.4247*(W_G^(0.327)) 

a_VT=0.5914*(D^(0.995)) 

c_VT=0.1625*(D_TR^(1.745)) 

F_L=0.824*(D^(1.056)) % Gövde Boyu [m] 

L_RT=1.09*(D^(1.03)) % Toplam Uzunluk [m] 

F_H=0.642*(D^(0.677)) % Toplam Yükseklik [m] 

F_W=0.436*(D^(0.697)) % Toplam Genişlik [m] 

  

%%%% AĞIRLIK %%%% 

rho=1.225; % ISA Yoğumluk [kg/m^3] 

W_ENG=121.6; %Motor Ağırlığı [kg]  

g=9.81; % Yerçekim Katsayısı 

motorsayisi=1; 

maksguc=862; 

tekerbacaksayisi=3; %% tasarıma göre yaklaşım 

W_BM=4.448*(0.026*(N_B^(0.66))*c*(R^(1.3))*((Ohm*R)^(0.67))) 

J=1/2*(W_BM*(R^2)) 

W_HM=4.448*((0.0037*(N_B^(0.28))*(R^(1.5))*((Ohm*R)^(0.43))*(((0.67*W_BM)+(rho*J)/(R^2)

)^(0.55)))) 

W_HYD=37*(N_B^(0.63))*(c^(1.3))*(((Ohm*R)/1000)^(2.1)) 

W_PSS=2*(W_ENG^(0.59))*(motorsayisi^(0.2)) 

W_APP=667.2/g 

W_INS= 3.5*((W_G/1000)^(1.3)) 

W_CC=11.5*((W_G/1000)^(0.4)) 

W_SC=36*N_B*(c^(2.2))*((Ohm*R)/(1000))^(3.2) 

W_ACAT=(W_G/1000) 

W_MV=4*(W_G/1000) 

W_TR=4.448*(1.4*(R_TR^(0.09))*(maksguc/Ohm)) 

W_AV=667/g %%Ortalama 

W_FE=13*((W_G/1000)^(1.3)) 

W_LG=(40*((W_G/1000)^(0.67))*((tekerbacaksayisi)^(0.54))) 

 

 

Tasarımın görev profilindeki ve ek de istenilen performans hız değerlerini bulmakta yardımcı olan 

gerekli güç-ileri hız grafiğinin çizimi için yazılan MATLAB kodları aşağıda verilmiştir. 
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clc  

clear all  

CD_0 = 0.01; 

rho = 0.001938185;% 4000 ft ve ISA+20 için yoğunluk [slug/ft^3]  

k = 1.15; 

K = 4.6; 

T = 3264.737453; % Kalkış ağırlığı [lb] 

f=16; % Sürüklenme Alanı  

sigma = 0.05 ; % sağlamlık  

R = 15.18241472; % Ana rotor yarıçapı [ft] 

A = pi*R^2;  

V_tip= 885.8; % Ana rotor bıçak ucu hızı [ft/s] 

omega = V_tip/R ; % dönme hızı  

dV = 1; 

v=[];  

X1=[]; 

X2=[]; 

X3=[]; 

X4=[]; 

for V = 0 : dV : 370 % ileri hız değişimleri 

v= [v,V]; 

    v_i = sqrt((-0.5*V^2+0.5*sqrt(V^4+4*((T/(2*rho*A))^2)))); % indüklenmiş hız [ft/s] 

    P_i = (k*v_i*T)*0.0018 ; % indüklenmiş güç [hp] 

    P_profile = (0.125*sigma*CD_0*rho*A*(omega*R)^3*(1+K*(V/(omega*R))^2))*0.0018; % 

profil güç [hp] 

    P_parasite = (0.5*rho*V^3*f)*0.0018; % parazit güç [hp] 

    P = P_i + P_profile + P_parasite % toplam gerekli güç [hp] 

    X1=[X1,P]; 

    X2=[X2,P_i]; 

    X3=[X3,P_profile]; 

    X4=[X4,P_parasite]; 

end 

%% grafik çizimleri için; 

plot(v,X1,'m-','linewidth',1); hold on; 

plot(v,X2,'c-','linewidth',1);hold on; 

plot(v,X3,'k-','linewidth',1); hold on; 

plot(v,X4,'g-','linewidth',1);hold on; 

plot(xlim, 558.6*[1 1],'-r','linewidth',1.1); 

legend('Toplam Gerekli Güç','İndüklenmiş Güç','Profil Güç','Parazit güç','Sağlanan güç'); 

xlabel('İleri hız, V[ft/s]'); 

ylabel('Gerekli güç, P[hp]'); 

title('Gerekli güç vs İleri hız'); 

 

Görev profilinde istenilen 4000 ft ve ISA+20 için yoğunluk değeri (rho) = 0.001938185 slug/ft3 olarak 

kodlamada verilmiştir. 

 

Ek olarak istenilen tablonun ISA için yoğunluk değeri (rho) = 0.0023768924 slug/ft3 ve ISA+20 için 

yoğunluk değeri (rho)= 0.002259 slug/ft3 olarak kodlamaya girilmiştir. 
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ISA+20 Değerinde Güç Hız Grafiği 

 

 

ISA Değerinde Güç Hız Grafiği 
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Gereken askı gücü-sağlanabilen askı gücü grafiğinin MATLAB kodu ile tasarımımızın görev 

profilindeki ve ek de istenilen performans irtifa değerleri bulunmuştur. Bu kod aşağıda verilmiştir. 

h = linspace(0,8800,121); % İrtifa dizisi oluştur 

[T_op,cs,Pres,rho]=atmosisa(h); % İrtifalara göre değerleri belirle 

T_ref = 288.15; % Deniz seviyesi referans sıcaklık [K] 

rho = rho-0.2309674;% Görev profili için ISA+20 ve 4000 ft'e göre yoğunluk değişimi [kg/m^3] 

GW = 1480.86; % Kalkış ağırlığı [kg] 

g = 9.81; % Yer çekim [m/s^2] 

Rm = 4.6276; % Ana rotor yarıçapı [m] 

k = 1.15;  

Cd = 0.01;  

Nm = 4; % ana rotor pala sayısı 

cm = 0.2068; % Ana rotor veter uzunluğu [m] 

P_eng = 558.6; % Motor gücü[hp] kayıplı 

Vc = 5; % Görevde istenilen tırmanma hızı [m/s] 

wm = 380; % İzin verilen maksimum rotor dönmesi[rpm] 

%% 4000 ft ve ISA+20'ye göre güç hesaplamaları 

solh = (Nm*cm)/(pi*Rm); % Rotor dayanıklılığı  

Am = pi*Rm^2;  

Th = GW*g; % İtki [N] 

vi = sqrt((Th)./(2.*rho.*Am)); % İndüklenmiş hız [m/s] 

Pi = k.*Th.*vi*0.001341022; % İndüklenmiş Güç [hp] 

P0 = rho.*Am*((2*pi*wm*Rm/60)^3)*(solh*Cd/8)*0.001341022; %Profil Güç [hp] 

Pc = Vc*Th/746; % Tırmanma hızı gücü [hp] 

Phov = Pi+P0+Pc; % Toplam güç [hp] 

DL = (GW*2.204623)/(Am*10.76391); % Disk yüklemesi [lb/f^2] 

PL = (GW*2.204623)./Phov; % Güç yüklemesi [lb/hp] 

V_tip_hover = 2.*pi.*wm.*Rm/60 % Bıçak uç hızı [m/s] 

Ct = Th./(rho.*Am*(V_tip_hover^2)); % İtme katsayısı 

FM =((Ct.^(3/2))/sqrt(2))/(((k*(Ct.^(3/2)))/sqrt(2))+(solh*Cd/8));  

Torque_hover = (9.5493*(Phov)*745.6999)/(wm); % Tork [Nm] 

max(Torque_hover); 

%% 4000 ft ve ISA+20 için uygulanabilir güç hesaplamaları 

P_tot = P_eng; % Toplam motor gücü [hp] 

P_ref = 101325; % Deniz seviyesi basınç değeri [Pa] 

temp_ratio = T_op/T_ref; 

pres_ratio = Pres/P_ref; 

P_ceiling = P_tot.*(pres_ratio./temp_ratio); 

var_temp = zeros(1,size(h,2)); 

var_temp(1:size(h,2)) = P_ceiling; 

%% Grafik çizimi 

plot(h,Phov,'c-') 

hold on 

plot(h,var_temp,'m-'); 

[P_ceiling_req,h_ceiling] = polyxpoly(P_ceiling,h,Phov,h); 

plot(h_ceiling,P_ceiling_req,'ro');  

disp('Intersection coordinates: h_ceiling[m],P_ceiling_req[hp]'); 

sprintf('%3.2f, %3.2f',h_ceiling, P_ceiling_req)  

title('Aski Tavani vs Güç'); 

xlabel('Yükseklik [m]'); 

ylabel('Güç [hp]'); 

legend('Gereken Aski Gücü','Saglanabilen Aski Gücü'); 
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ISA+20 Değerinde Askı Tavan Grafiği 
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