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1 Tasarım Açıklaması  

1.1 Gereksinimler ve Tasarım  

Görev profili ve gereksinimler incelendiğinde özet olarak ; 
• 3000 ft irtifadan kalkış yapıp 500ft/dk dikey tırmanma hızı ile 4000 ft irtifaya çıkacak,
• Her biri faydalı yükleri dahil 100 kg olan 4 yolcuyu hızlı, güvenli ve konforlu şekilde 150 km

uzaktaki iniş noktasına ulaştıracak,
• Yolcuları indirdikten sonra tekrar 4000 ft irtifaya yükselip geri dönerek 150 km uzaktaki kalkış

noktasına iniş yapacak,
Yüksek menzil, seyir hızı ve otorotasyona sahip aynı zamanda düşük gürültü emisyonu ve düşük 
operasyon maliyeti ile konforlu, hesaplı bir uçuş sağlayan bir helikopter tasarımı istenmektedir. Simurg 
Helikopteri bu gereklilikler dikkate alınarak özgün bir şekilde tasarlanmıştır. Tasarımın özgün yönleri 
şu şekilde listenebilir : 

• Geliştirilmiş ana rotor palleri
• Optimize edilmiş yolcu kabini
• Aerodinamik gövde ve stabilizatör tasarımı
• Alık ve Egzoz tasarımı.

Şekil 1.1’ de tasarlanmış helikopterin genel görünümü verilmiştir. 

Şekil 1.1 Helikopter genel görünümü 

Yolcuların ve uçuş çevresindeki insanların konforu için gürültü ve titreşim seviyesi en aza indirilmeye 
çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda pal tasarımı geliştirilmiştir. Winglet eklentisi helikopterimizin 
pallerine uygulanarak kanat-vortex etkileşimi azaltılmıştır. Bu sayede gürültü ve titreşim seviyesinde 
azalma hedeflenmiş, yakıt tüketimi ve taşıma kapasitesinde verim elde edilmiştir. Ayrıca kuyruk rotoru 
tipi aynı amaçla fenestron olarak seçilmiştir. Geleneksek kuyruk rotorlarına göre daha düşük gürültü ve 
titreşim seviyesine sahiptir. Ek olarak yolcu kabini ve ana rotora optimize edilen şok emiciler ile titreşim 



ve gürültü en aza indirilmiştir. Bütün bu özellikler ile Simurg Helikopterini CS-36 sertifikasyon 
gereksinimleri tarafından belirlenmiş limitlere karşı rekabetçi hale getirmek amaçlanmıştır. 

Tablo 1.1.1 Tasarım kriterleri ve değerlendirme tablosu. 
Tasarım Kriterleri Önem Değeri Gereksinimler 

Ağırlık  11 
Hafif sınıf bir helikopter tasarlanması 
istenmiştir. 

Aerodinamik 11 
Uçuş verimliliği için aerodinamik verimi 
yüksek bir helikopter tasarlanması 
amaçlanmıştır. 

Menzil 10 Tasarlanan helikopter yüksek menzil 
kabiliyetine sahip olmalıdır. 

Seyir Hızı 10 
Tasarlanan helikopterin seyir hızı yüksek 
olmalıdır. 

Gürültü ve Titreşim 12 
Düşük gürültü ve titreşim seviyesi tasarımın en 
önemli amaçlarından birisidir. 

Üretim ve Operasyon 
Maliyeti 

11 Üretim ve operasyon maliyeti düşük tutularak 
hesaplı bir uçuş hedeflenmiştir. 

Uçuş Konforu 10 
Gürültü ve titreşime paralel olarak uçuş konforu 
tasarım için önemlidir. 

Yük Taşıma Kapasitesi 2 Helikopter yolcu taşıma amacıyla 
tasarlanmıştır. 

Stabilite 9 Uçuş güvenliği sağlamak adına önemlidir. 

Otorotasyon Kabiliyeti 10 
Motorların arızalanması durumunda yolcuların, 
pilotun ve helikopterin en az zararla yere inmesi 
için önemlidir. 

Manevra Kabiliyeti 4 Manevra kabiliyeti isterler arasında değildir. 
Toplam 100  

 

1.2 Simurg Helikopterinin Diğer Helikopterler ile Karşılaştırılması 

Yapılan tasarım ve buna bağlı hesaplamalar sonucunda, sonunçların kıyaslanabilmesi için var olan 
Helikopterler ile SİMURG kıyaslanmıştır. Simurg Helikopteri tasarım sürecinde, tasarım isterleri göz 
önünde bulundurularak en yüksek verim de bir tasarım yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aynı sınıfta 
bulunan diğer helikopterler incelenmiş, bu helikopterlerle özellikle gürültü, konfor ve maliyet olarak 
rekabet edecek bir tasarım ortaya koyulmuştur (bkz. Tablo 1.2). 

Tablo 1.1.2. Rakip ürünler ile karşılaştırma tablosu. 

Helikopter 
Modelleri x 
Özellikler 

Menzil 
(km) Hız (km/sa) Ağırlık MTOW 

(kg) 

SİMURG 562.5 225 1462 
Bell 505 566 231,5 1669 

Airbus H130 606 237 2500 

Bell 407 624 246 2268 
Airbus H125 630 260 2250 

 



 



1.3 Gereksinim Matrisleri ve Seçilen Sistemler 

Tasarım açıklamasında istenen gereksinim matrisi ve gereksinimlerle uyum gösterimi tasarlanan 
helikopterin her bir alt sistemi için tablo halinde Tablo 1.3 – 1.5’de verilmiştir. 

Tablo 1.1.3. İniş takımı seçimi 

Tasarım 
Kriterler/Modeller 

Önem 
Değeri 

Kızak 
(Skid) 

Tekerlek                
(Fixed 
Wheel) 

Katlanabilir 
Tekerlek 

(Retractable 
Wheel) 

 

Başlangıç Maliyeti  0.15 9 8 6 
Güvenilirlik 0.20 8 7 8 
Yer Rezonansından 
Kaçınma 0.15 6 7 8 

Uçuş Verimliliği 0.20 7 6 9 
Bakım Maliyeti 0.10 8 7 6 
Ağırlık  0.20 9 7 6 
Toplam 1 7,85 6,95 7,3 
 

Tablo 1.1.4. Kuyruk Seçimi 

Tasarım 
Kriterleri/Modeller 

Önem 
Değeri 

Geleneksel 
Kuyruk 
Rotoru 

Fenestron NOTAR 

 

Üretim Maliyeti 0,15 8 7 6 
Güvenirlik 0,30 7 9 8 
Gürültü ve 
Titreşim 0,30 6 8 9 

Uçuş Güvenirliği 0,25 6 9 8 

Toplam 1 6,6 8,4 8 

 

Tablo 1.1.5. Rotor Seçimi 

Kriterler/Modeller Önem Değeri Tam Mafsallı Yarı Rijit Rijit 
Bakım 0,35 1 3 5 

Manevra 
kabiliyeti 0,15 3 1 1 

Maliyet 0,2 3 4 5 
Üretilebilirlik 0,3 2 3 4 

Toplam 1 2 2,9 3,6 
 

 



 

2 Alt Sistemler 
Helikopterler döner elemanlarının fazla olması ve çok cisimli mekanik yapıları ile tasarımında dikkat edilmesi gerekilen pek çok alt sisteme sahip uçuş 
platformlarıdır. Tasarım için belirlenen alt sistemler ve alt sistemlerin yerleşimleri bu bölümde açıklanmıştır.  



2.1 Gövde Tasarımı 

Gereksinimler göz önünde bulundurulduğunda tasarlanan helikopterin yüksek menzil ve seyir hızına 
sahip olması istenmektedir. Bu istek doğrultusunda tasarlanan helikopter gövdesi, yüksek ileri hızlarda 
helikoptere etki eden sürüklenme kuvvetinin minimum seviyede tutulabilmesi için minimalize edilmiş, 
gövdede hava ile ilk karşılaşacak olan burun kısmı için Tablo 2.1’de verilen CD değerleri dikkate 
alınarak tasarım optimize edilmiştir. Bu sayede aerodinamik verim arttırılmış buna paralel olarak yakıt 
verimliliği artmış operasyon maliyetlerinden tasarruf edilmiştir. Ek olarak gövde ana malzemesi olarak 
kullanılacak olan karbon-kompozit malzeme, gövdenin hafif ve mukavemetli olmasını sağlamış ayrıca 
gövdeye titreşim sönümleme kabiliyeti kazandırmıştır.  

Tablo 2.1. Gövde Tasarımı 

 

2.2 Ana Rotor Konfigürasyonu 

Ana rotor sistemi, bir helikopterin havalanabilmesi için gerekli aerodinamik kaldırma 
kuvveti oluşturan rotor sistemidir. Yarışma şartları dikkate alınarak tek ana rotora sahip geleneksel bir 
ana rotor sistemi kullanılacaktır. Bu sistem üzerinde sıklıkla kullanılan 3 rotor tipi vardır; Tam mafsallı 
rotor, Yarı rijit rotor, Rijit rotor. 

Hafif sınıf bir helikopter tasarımı yapılması amacıyla, karmaşık bir yapı yerine maliyeti ve ağırlığı 
diğerlerine oranla daha düşük ve üretilebilirliği yüksek olan rijit rotor başlığı kullanılacaktır (bkz. Şekil 
2.1). Yapılan karşılaştırma matrisi tasarım Tablo 1.5’te verilmişti.  

Rijit rotorların diğer tiplere oranla daha fazla titreşim ve gürültüye sebebiyet vermesinden dolayı rotor 
başlıklarında titreşim sönümleyici elemanlar kullanılması planlanmaktadır. Ek olarak titreşim ve 
gürültüyü azaltmak amacıyla pal uçlarında winglet kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 2.1 Ana rotor göbeği tasarım 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Helikopter
https://tr.wikipedia.org/wiki/Aerodinamik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kald%C4%B1rma_kuvveti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kald%C4%B1rma_kuvveti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rotor


2.2.1 Rotor Palleri 

Paller basınç farkından yararlanarak aerodinamik taşıma kuvveti oluştururlar. Pal tasarımı yapılırken 
düşük titreşim ve yüksek verim temel kriterler olarak belirlenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda düşük  
𝐶𝐶𝐷𝐷/𝑎𝑎 ,yüksek 𝐶𝐶𝐿𝐿/𝑎𝑎 değerlerine sahip olması sebebiyle Boeing VR-7 kanat profili kullanılması tercih 
edilmiş olup titreşim oranının düşürülmesi, hava akışının iyileştirilmesi ve yakıttan tasarruf 
sağlanabilmesi amacıyla kanat uçlarında ‘winglet’ yapısı kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 
yapılan araştırma ve karşılaştırmalarda Blue Edge yapısının daha yüksek performansa sahip olduğu 
ancak yüksek maliyetinden dolayı winglet yapısına karar verilmiştir. Ana rotor sistemi rijit ve 4 pale 
sahip bir şekilde tasarlanmış olup genel görünümü Şekil 2.2 ‘de verilmiştir. 

 

Şekil 2.2 Ana rotor pal tasarımı 

2.3 Kuyruk Rotor Konfigürasyonu  

Kuyruk rotoru, helikopterin dengeli ve kontrollü manevra yapmasını sağlayan en önemli bölümlerden 
birisidir. Kuyruk rotorları bunu sağlarken önemli ölçüde gürültü ve titreşim oluşturur. Tasarım 
kriterlerine bakıldığında, hafif sınıf, gürültü ve titreşimin belli bir sınır altında olması gereken, uçuş 
verimliliği yüksek bir helikopter tasarımı istenmektedir. Kuyruk rotorunda bu kriterleri sağlamak ayrıca 
diğer kuyruk rotorlarına göre daha avantajlı olduğu için tasarımımızda fenestron kuyruk rotoru 
kullanılmasına karar verilmiştir (bkz. Şekil 2.3). Yapılan karşılaştırma matrisi tasarım Tablo 1.4’te 
verilmişti.  

 
Şekil 2.3 Kuyruk rotor tasarımı. 



2.4 İniş Takımı Tasarımı 

Hafif sınıf bir helikopter olan Simurg helikopterinde kızak (skid) tipi bir iniş takımı kullanılacaktır (bkz. 
Şekil 2.4). Kızak (skid) tipi iniş takımı, diğer iniş takımlarına göre hafif sınıf helikopterlerde ağırlık ve 
maliyet alanında avantaj sağlamaktadır. Fakat gövde içine çekilemediğinden uçuş esnasında sürükleme 
kuvveti oluşturmaktadır. Bu etkiyi azaltmak için iniş takımında aerodinamik konfigürasyonlar 
yapılmıştır. Ayrıca iniş takımı helikopterin ağırlık merkezi ve dönme merkezine göre uygun bir şekilde 
konumlandırılarak yere sağlam basması sağlanmış, yer rezonansı riski en aza indirilmiştir. Ek olarak 
seçilen iniş takımı sağlam, hafif ve esnek bir malzeme olan güçlendirilmiş plexiglass malzeme ile 
üretilecektir. İniş takımı tipleri arasında yapılan karşılaştırma matrisi Tablo 1.3’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.4 İniş takımı tasarımı 

2.5 Kokpit ve Yolcu Bölümü 

2.5.1 Kokpit Boyutlandırması ve Pilot Koltuğu 

Tek bir pilotun kontrol edeceği helikopterde, kokpit tasarımı rahat ve güvenli bir uçuş için önemlidir. 
Bu amaçla bir koltuğun yarattığı boşluklar sayesinde transparan alanlar arttırılmış, aviyonik bölüm 
minimal düzeyde tutulmuştur. Ayrıca rahatlık, görüş açısını arttırmak ve her pilotun rahat bir şekilde 
helikopteri kullanması amacıyla pilot koltuğu, antropometrik verilere göre boyutlandırılmıştır (bkz. 
Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5 Kokpit tasarımı. 



2.5.2 Yolcu Bölümü 

Yolcuların konforlu ve güvenli bir uçuş geçirmesi amacıyla yolcu koltukları resimdeki gibi tekrar 
konumlandırılmıştır (bkz. Şekil 2.6). Koltuklar, antropometrik verilere göre boyutlandırılarak her 
taşınan yolcunun rahat bir uçuş geçirmesi hedeflenmiştir. Ek olarak koltuklarda dâhili olarak bulunan 
titreşim sönümleyiciler ile yolcu konforunun en üst seviyeye çıkarılması amaçlanmıştır. 

 

Şekil 2.6 Yolcu kabini görüntüsü. 

2.6 İtki Sistemi 

Hafif sınıf helikopterde kullanılan turboşaft motorlar incelenmiş ve bir karşılaştırma tablosu 
oluşturulmuştur. Bu karşılaştırma sonucunda yüksek uçuş saati ve kullanım oranına sahip, performanslı 
ve güvenilir bir motor olan Arriel 2D motoru seçilmiştir. Arriel 2D diğer 2 motora göre kalkış ve uçuşta 
daha stabil bir güç vermekte, çift motor kurulumuna göre de ağırlık avantajı sağlamaktadır. Oluşturulan 
tablo Tablo 2.1’de verilmiştir. Ayrıca motorun helikopter içindeki yerleşimi de Şekil 2.7’de verilmiştir. 

Tablo 2.1 Motor karşılaştırması 

 

 

Şekil 2.7 Motor yerleşimi 



2.7 Aviyonik Sistemler 

 



2.8 Helikopter Elektrik Sistemi 

 

Şekil 2.8. Elektrik sistemleri şeması. 

  



2.8.1 Hava Alığı ve Egzoz Genel Tasarımı  

Helikopter uçuş esnasında motora girebilecek zararlı partiküllerin engellenmesi ve motorun rahat bir 
şekilde hava ile beslenebilmesi için yenilikçi bir hava alığı tasarımı yapılmıştır. 

Simurg Helikopterinin egzoz tasarımı çift çıkışlı olup ısının gövdeye hasar vermemesi için dışarıya 
doğru çıkıntılı bir yapı halinde tasarlanmıştır. Motordan çıkacak sıcak hava güvenli bir şekilde dışarı 
atılacaktır.(bkz. Şekil 2.9) 

 

Şekil 2.9 Hava Alığı ve Egzoz Tasarımı 

 

2.9 Yakıt Altsistemi 

Yakıt altsistemini, yakıt tankı, valf, karbüratör, yakıt filtresi, yakıt pompa motoru ve yakıt kesme vanası 
oluşturur. Pilotun vermiş olduğu gaza göre karbüratöre çekilecek olan hava miktarı ayarlanır. Çekilen 
havayla oluşan basınca göre de yakıt tankından yakıt çekilir. Yakıt tankları, hava araçlarında genellikle 
ağırlık merkezine yakın bir yere konumlandırılır. Bu sayede azalan yakıt miktarının, hava aracının 
uçuşuna etkisi azaltılır. Tasarlanan Helikopterde yakıt tankı ağırlık merkezine yakın bir konuma 
yerleştirilmiştir. 

Yakıt tankı esnek bir tank olacak, contalı kauçuk bir malzemeden üretilecektir. Bu malzemeden 
üretilmesinin sebebi depoda herhangi bir delik, yırtılma olduğunda yakıt sızmasını önleyecek bir 
yeteneğe (self-sealing) sahip olmasıdır. Ek olarak metal yakıt tanklarına göre daha hafif olmasıdır.   
Yakıt tankı gövdenin içinde bir yapı üzerine monte edilecektir. 

Yakıt tipi tercihi yüksek verimlilik ve diğer jet yakıtlarına göre daha maliyeti düşük olması sebebiyle 
JetFuel yakıt tipi tercih edilmiştir. Yoğunluğu 0,775-0,840 kg/L’dir. 

Toplam uçuş süresi ve 15 dakikalık rezerv yakıt süresi ve yakıt tipi göz önüne alındığında gerekli olan 
yakıt miktarı  265.35 kg olup toplam tank hacmi 0,342 m3’dür.   

2.10 Yağlama Altsistemi 

Yağlama altsistemi, yük altında çalışan motor ve motor elemanlarının soğutulmasını ve motor 
elemanları arasında oluşan sürtünmenin azaltılmasını sağlar. Yağ Filtresi, yağ tankı, yağ pompası, yağ 
basıncı ayar valfı, hararet ve basınç göstergeleri ve yağın soğutulmasını sağlayan yağ radyatörü, 
yağlama altsistemini oluşturur. Ayrıca yağ belli bir basıncın altına düştüğünde pilotu uyaran basınç ikaz 
sistemi içerir. Ek olarak yağlama altsistemi, motorun temiz kalmasını da sağlar. Genel çalışma şeklini 
açıklayan şema Şekil 2.10’da verilmiştir. Tasarlanan helikopterde yağlama altsistemi için TEİ tarafından 
geliştirilen sistemin kullanılması tercih edilmiş olup genel özellikleri Tablo 2.6’da verilmiştir. 



 

Şekil 2.10. Yağlama alt sistemi görüntüsü 

Tablo 2.2 Yağlama Alt Sistemi 

 

2.11 Uçuş Kontrol Sistemi 

Performanslı, konforlu ve güvenli bir uçuş amacıyla tasarlanan helikopterde Fly-by-Wire uçuş kontrol 
sistemi kullanılacaktır. Fly-by-Wire uçuş kontrol sistemi, helikopteri içinde bulunan basit yapay zeka 
sistemiyle birlikte tek bir pilotun rahatlıkla kontrol edebilmesine olanak sağlar. Yapılan tasarımda pilot, 
iki el kumandası ve pedaller ile helikopteri kontrol edecektir. Helikoptere yüksek otorotasyon kabiliyeti 
kazandıran bu sistem gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün geliştirilmekte ve maliyeti de 
azalmaktadır. Sistemin diğer avantajları ve kontrol bölümlerinin görünümü Tablo 2.3’de verilmiştir. 

Tablo 2.3 Fly-By-Wire Otopilot Sistemi 

 

 

2.12 Hidrolik Altsistem 

Hidrolik sistem bir makineyi çalıştırmak veya hareket ettirmek için basınç altındaki bir sıvı kullanır. Bu 
sistem helikopterlerde önemli bir yere sahiptir. Uçuş kontrol yüzeylerinin hareketi, rotor kontrolleri ve 
kapılar gibi sistemlerin kontrolünde görev alır.  Hidrolik sistem, hidrolik sıvı ve üç ana mekanik 
bileşenden oluşur. Bu bileşenler, basıncı oluşturan hidrolik pompa, hidrolik sistemin tesisatı ve hidrolik 



sıvı tankıdır. Ayrıca sistemin kontrolü ve güvenli çalışabilmesi için valf ve filtrede sistem içerisinde 
bulunur. Bu sistem Simurg Helikopterinde, kapıları açıp kapamak, fly-by-wire sisteminin uçuş kontrol 
yüzeylerini ve rotorun hareketlerini gerçekleştirmesi için kullanılır. Genel çalışma şeklini açıklayan 
şema şekil 2.11’de verilmiştir 

 

Şekil 2.11 Hidrolik sistem şematik görünümü 

3 PERFORMANS ve HESAPLAMALAR 

3.1 Boyutlandırma Yöntemleri  

3.1.1 Ana Rotor Tasarımı 

Ana rotor pallerinin tasarlanmasında askı uçuşu ve 
ileri düz uçuşta rotor verimliliğinin sağlanabilmesi 
için çeşitli parametreler olduğundan dolayı 
multidisipliner bir analiz gerektirir. Tasarım 
yapılırken yüksek kaldırma kuvveti ve yüksek itki 
elde edilmesi hedeflenmiştir. Ana rotor tasarımında 
kullanılan tasarım araçları ve sonuçları Tablo 3.1‘de 
verilmiştir. İlk yaklaşım olarak kurallar göz önünde 
bulundurularak brüt ağırlık 1500 kg ve maksimum 
uçuş süresi 2.5 saat olarak değerlendirilmiştir.                   

Disk yüklemesinin belirlenebilmesi için hafif sınıf helikopterlerin sahip olduğu disk yükleme 
değerlerine yönelik bir araştırma yapılmıştır ve yarıçap ve disk yükleme hesaplamaları birlikte 
ilerletilmiştir. Tablo 3.2 ‘te yapılan karşılaştırma tablosu verilmiştir. 

Tablo 3.2. Tasarım Karşılaştırmaları 

 

Tablo 3.1 Tasarım Parametreleri 



Tablo 3.3 Ana Rotor Tasarım Araçları ve Sonuçları 

 

 

Şekil 3.1 Disk Yüklemesi Grafiği 

Tablo 3.4 İlerleme Oranı-Kanat Yükü Tablosu 

 



Tablo 3.5 Ana Rotor Palleri Tasarım Araçları ve Sonuçları 

 

3.1.1.1 Kanat Profili Seçimi 
Helikopter performans özelliklerine göre hesaplanan Reynolds sayı değeri 930,439 olarak 
hesaplanmıştır. 500,000-1,000,000 Reynolds sayı değeri aralığında XFLR5 programı kullanılarak farklı 
profil kıyaslamaları yapılmıştır. Bu kıyaslamalar sonucunda Boeing-VR7 profilinin diğer profillere 
oranla daha yüksek performans özelliği gösterdiği görülmüştür.  

Helikopter pal boyutlandırması ve kanat profili seçimi birlikte değerlendirilip Blade Element 
Momentum Teorisi (BEMT) kullanılarak optimum burulma açısı (twist angle) bulundu. BEMT 
Sonuçları Tablo 3.6’de verilmiştir.  

 

Şekil 3.2 BOEING VR-7 Kanat profili çizimi 

 

Şekil 3.3 XFLR5 Analiz Sonuçları 



10 farklı twist açısı değeri için yapılan BEMT sonuçlarına göre yaklaşık olarak 9 derecelik twist açısında 
0.077 Ct değerine ulaşıldığı görülmüştür. Bu sebeple twist açısı 9 derece olmalıdır.  

Tablo 3.6 BEMT sonuçları 

 

 

3.2 Ön Ağırlık Kestirimi 

İstatiksel veriler kullanılarak brüt ağırlık yaklaşımı yapılmıştır. Kullanılan hesaplama araçları ve 
sonuçları Tablo 3.7’de listelenmiştir. 

Tablo 3.7 Ön Ağırlık Kestirim Tablosu 

 

 



3.2.1 Brüt Ağırlık İterasyonları 

Helikopter tasarımında ilk alınan referans brüt ağırlık üzerinden yapılan ağırlık kırınımları ile yeni brüt 
ağırlık bulunmuştur ve ardından bunlar arasındaki hata oranı belirlenmiştir. Daha sonra hata oranı 
üzerinde iterasyonlar yapılarak son brüt ağırlığa ulaşılmıştır. Yapılan iterasyonlar ve hata oranı 
hesaplaması Tablo 3.8’de verilmiştir. 

Tablo 3.8 Hata oranı ve iterasyonların hesabı ve sonuçları. 

 

3.3 Güç Gereksinimi Askı Uçuşu  (Hover OGE) 

3000ft ve 4000ft irtifalarda helikopterin askı uçuşunda (hover) geresinim duyduğu güç ihtiyacı 
hesaplama araçları ve sonuçları Tablo 3.9 ‘de listelenmiştir. 

Tablo 3.9 Güç Gereksinimi Askı Uçuşu(OGE) 

  

3.4 Güç Gereksinimi Askı Uçuşu  (Hover IGE) 

Yer etkisinde askı uçuşu (hover IGE) durumunda profil gücü değişmez ancak indüklenmiş drag bir 
miktar azalır. Bunun için yapılan hesaplamalar ve sonuçları Tablo 3.10‘da listelenmiştir. A ve B 
katsayılarının belirlenebilmesi için kullanılan MATLAB kodları Ek-1’de verilmiştir. 



Tablo 3.10 Güç Gereksinimi Askı Uçuşu (IGE) 

 

3.5 İleri Uçuş Güç Gereksinimi 

İlerleme oranı ≤ 0,1 için ileri uçuş indüklenen güç, Tablo 3.11 ’de verilen Glauert yüksek hız formülü 
ile yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Hesaplama sonuçları Tablo 3.11’de verilmiştir. 

Tablo 3.11 İleri Uçuş Güç Gereksinimi 

 

 

Vh ve Vi değerlerinin iterasyonlarının yapılması için oluşturulan matlab kodu Ek-2 de verilmiş olup 
değerleri içeren Tablo 3.12’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.12 Hız değerleri tablosu 

Vh  (m/s) 12,85 

Vi (m/s) 2,72 

Vc (m/s) 2,45 

 

 



3.6 Kuyruk Rotor Tasarımı 

Kuyruk rotoru ana rotorun meydana getirdiği torku dengelemeyi sağlar. Kuyruk rotoru tasarımında 
kullanılan hesaplama araçları ve sonuçları Tablo 3.13 ’de verilmiştir. 

Hafif sınıf helikopterler arasında yapılan araştırmalar sonucunda kuyruk rotor yarıçapının ana rotor 
yarıçapına oranının 10/1 olduğu görülmektedir. Bu oran kuyruk rotorlarının dönüş hızlarının ana rotorun 
yaklaşık on katı olduğu anlamına gelir. Tasarım sürecinde kuyruk rotoru pal uç hızı 117 m/s ve bu oran 
10 kabul edilerek çözümlemeler yapılmıştır. Kuyruk rotoru güç gereksinimleri de Tablo 3.14’de 
verilmiştir. 

Kuyruk rotoru için hesaplanan RPM değeri oldukça yüksektir ancak uç hız değerinin düşük alınması 
kuyruk rotoru güç ihtiyacının artmasına sebep olacaktır. Bu nedenle uç hızı 117 m/s olarak kabul 
edilmiştir. Kuyruk rotor pallerinde ana rotor pallerinden farklı olarak NACA0012 kanat profili 
seçilmesine karar verilmiştir. 

Tablo 3.13 Kuyruk Rotoru Tasarım Araçları ve Sonuçları 

  

 

Tablo 3.14 Kuyruk Rotoru Güç Gereksinimleri 

 

 

3.7 Yakıt Tüketimi ve Yakıt Tankı 

Kullanılan motor, yakıt tercihi ve toplam uçuş süresi dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre ihtiyaç 
duyulan yakıt miktarı ve yakıt tankı hacmi Tablo 3.15 ’de verilmiştir. 



Tablo 3.15 Yakıt tüketimi 

 

3.8 Transmisyon Sistemi 

Bu bölümde helicopterin güç aktarım mekanizması tasarımı yapılmıştır (bkz. Şekil 3.4). MATLAB 
Simulink ortamında tercih edilen motorun ve yakıtın özellikleri ile birlikte modellemesi yapılmıştır (bkz. 
Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.4 Güç aktarım mekanizması 

 

Şekil 3.5 Transmisyon Sistemi Simulink Modeli 



 

Şekil 3.6 Hesaplama sonuçları 

 

3.9 Performans Analizleri 

Hesaplanan tasarım parametrelerinin MATLAB’a aktarılmasıyla elde edilen performans grafikleri Şekil 
3.7-3.11‘de verilmiştir. İnput değerleri ve MATLAB kodu Ek-3 te verilmiştir.  

3.9.1 Lift-Drag Oranı 

L/D, indüklenen güç azaldıkça ve hız maksimuma ulaştıkça L/D oranı yaklaşık doğrusal bir şekilde 
artmaktadır. (bkz Şekil 3.7) 

 

Şekil 3.7 Lift-Drag oran / Hız grafiği 



3.9.2 Tırmanış Performansı (Climb Performance) 

 

 

 

Şekil 3.8 Tırmanış Performansı 



3.9.3 Havada Kalış Süresi Analizi (Endurance Analysis) 

 

 

 

Şekil 3.9 Havada Kalış Süresi Analizi 



3.9.4 Askı Tavanı Analizi (Ceiling Performance )  

Yapılan askı tavan analiz hesaplamasında, tanımlanan prametreler neticesinde askı tavan yüksekliği 
görev profilinde belirlenen hıza göre 4223 ft. olarak hesaplanmıştır (bkz. Şekil 3.10). 

 

Şekil 3.10 Askı tavan analizi 



3.9.5 Otorotasyon 

Otorotasyon, bir helikopterin ana rotorunun, motordan güç almadan yalnızca aerodinamik kuvvetler 
tarafından tahrik edildiği bir helikopter uçuş durumudur. Motorun ana rotor sisteminden ayrıldığı ve 
rotor kanatlarının yalnızca rotordan yukarı doğru hava akışıyla tahrik edildiği bir manevradır (bkz. Şekil 
3.11). Başka bir deyişle, motor artık ana rotora güç sağlamamaktadır. Bir helikopterde rotor itişinin bir 
vektörü, motorlu uçuşta ileri itme sağlamak için kullanılır; bu nedenle, bir helikopterde başka bir itme 
kaynağı olmadığında, otorotasyondayken alçalmalıdır. Otorotasyondaki alçalma oranları, birçok 
helikopterde tipik olarak 1500-2000 ft./dk'dır ve bazılarında daha yüksek olabilir. Kuyruk rotoru, 
otorotasyon sırasında ana rotor şanzımanı tarafından tahrik edildiğinden, normal uçuşta olduğu gibi 
denge korunur.  

 

Şekil 3.11. Normal uçuş ve otorotasyonda hava akış yönleri. 

Otorotasyon kapasitesi rotorve pal tasarımına bağlı olduğu kadar pilotun tecrübesi de çok önemlidir. 
Helikopter rotoruna tahrik gücü veren motorun durması durumunda pilot pal hücum açılarının 
pozisyonunu değiştirerek (aerodinamik kuvvetleri kullanarak) helikopterin yere çakılmasını önler.   Pal 
hücüm açıları, ileri uçuş ve otorotasyon iniş durumlarında sırasıyla pozitif ve negatiftir. Ayrıca 
otorotasyonda rotorun faydalı bölgelerini bilmek, otorotasyon tasarımı için en optimum değerleri 
sağlamada etkin rol oynayacaktır. Şekil 3.12’de bir helikopterin ileri uçuş ve iniş anlarında rotor 
bölgelerinin işlevsellik bakımından bazı tanımlar verilmiştir. Şekil 3.12’de görüldüğü üzere rotor alanı 
üç farklı bölgeden oluşmaktadır; süren, sürülen ve stall bölgeleri (iniş ve ileri uçuş durumları için). Bu 
gösterim bir pal üzerinde de bölgelere ayrılarak tanımlanmıştır. Süren, sürülen (otorotasyon) ve 
sürüklenen (drag) bölgeleridir. Sürülen bölge rotor çapının toplamda %30’u dur. Süren bölge 
(otorotasyon bölge)  ise toplam rotor çapının %45’i dir. Geriye kalan kısım ise stall bölgesidir.  

Bu bilgiler neticesinde, helikopterin otorotasyon performansını en optimum seviyede tutabilmek için 
pal pala uzunluğu, otorotasyon bölgesinin en verimli uzunlukta olacak şekilde tasarlanmıştır.  Buna 
göre, yapılan tasarımda otorotasyon kabiliyeti hesaplamasında elde edilen alçalma oranı yaklaşık 1900-
2170 ft./dk’dır (bkz. Şekil 3.13). 



 

Şekil 3.12. Rotor ve Pala bölgeleri 

 

Şekil 3.13. Otorotasyon alçalma oran grafiği. 



 



3.10 CFD Analiz Sonuçları 

Tasarlanan helikopterin performans değerlendirmesi bir bilgisayar destekli akış analizi sonucunda 
yapılmıştır.  Bu hesaplamada Solidworks Flow yazılımı kullanılmıştır. Bu analizde gerekli sınır şartları 
tanımlandıktan sonra elde edilen sonuçlar, hava akım çizgileri (stream line), yüzey basınç değerleri, 
helikopter kalkış esnasında oluşan hava akım çizgileri ve seyir uçuşundaki hava akışıdır.  

Öncelikle helikopterin dikey kalkış esnasında oluşan hız profilleri ve değerleri Şekil 3.14’de verilmiştir. 
Şekilde hız profillerine bakıldığında oluşan çizgiler yukarıdan aşağıya doğru olduğu görülmektedir. 
Hava akış hızı yaklaşık 120 km/sa. Hızındandır. Resmin geneline bakıldığında türbülans akımları 
görülmektedir. Ancak bu helikopteri girdap içinde bırakmayacak kadar uzaktadır.   

 

Şekil 3.14. Kalkış simülasyonu. 

Analiz sonucunda elde edilen bir diğer çıktı ise düz uçuş esnasında oluşan hız profilleridir. 
Simülasyonun bu aşamasında sınır şartları helikopter görev talimatında verilen bilgilere göre 
belirlenmiştir. Yani helikopterin seyir uçuş hızı 225 km/sa. olarak simülasyon yazılımına 
tanımlanmıştır. Simülasyon sonucunda elde edilen sonuç Şekil 3.15’de verilmiştir. Şekilde hız profilleri 
incelendiğinde, hava akışının helikopter üzerinde düzgün bir şekilde oluştuğu, yani, herhangi bir 
türbülans oluşmadığı görülmektedir. Ayrıca şekilde renk dağılımı ve ölçek barı incelendiğinde 
helikopterin uçuş hızı yaklaşık 225 km/sa. olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 3.15 Seyir uçuş esnasında oluşan hız profilleri. 

Ayrıca helikopterin yüzeyinde oluşan hidrostatik basınç helikopterin sürüklenmesine sebep olacaktır. 
Bunun da simülasyon ile hesaplaması yapılmış ve sonuç Şekil 3.16’da verilmiştir. Helikopterin 225 
km/sa. hız ile uçuşu esnasında yüzeyde oluşan basınç dağımı incelendiğinde helikopterin burun 
kısmında basıncın yükseldiği görülmektedir. Basıncın burun bölgesinde yüksek olması beklenen bir 



durumdur. Ancak oluşan değere bakıldığında helikopterin 4000ft. yükseklikte ve hızın 225 km/sa. 
olduğu yerde oluşan basın yaklaşık 1 atmosfer basıncıdır. Dolayısıyla helikopteri sürüklenmeye 
zorlayacak bir basınç olmadığı görülmüştür.  

Şekil 3.16 Basınç Dağılımı. 

3.11 Uçuş ve Yer Güvenliği 

 

Şekil 3.17 Uçuş ve Yer Gövenliği 



 



 



3.12 Kararlılık ve Kontrol  

Kararlılık ve kontrol analizi için  MATLAB'da bir simulink modeli geliştirilmiştir. Analiz sonuçları üç durum için verilmiştir. İlk durumda, uzayda eylemsiz 
referans çerçevesine göre üç koordinatla tanımlanan noktalar seçilmiştir. Kontrol algoritması, istenen en hızlı nokta kararlılığı için ayarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kararlılık analizi için yapılan bir diğer çalışmada ise 3-boyutlu uzay içerisinde 6 serbestlik dereceli bir kütleye 
uygulanan kuvvet ve moment neticesinde nasıl bir hareket yapılacağı hesaplandı. Matlab kodları Ek-3’te verilmiştir. 

 



3.13 Maliyet Analizi 

Helikopter üretim ve geliştirme için birim maliyetler, regresyon analizi kullanılarak hesaplanmıştır. 
Birim maliyetler için Azami kalkış ağırlığına dayalı bir Maliyet Tahmin İlişkisi denklemi geliştirilmiştir. 
Bu regresyon modeli için sağlanan veriler, R44, H130 ve Bell Helikopterleri gibi maliyet verilerine 
ulaşabildiğimiz helikopterlerden alınmıştır. Tüm maliyetler, öngörülen enflasyon faktörleri kullanılarak 
ABD Doları'na dönüştürülmüştür. Tasarımımız için, birim maliyetin helikopter başına 2,66 Milyon 
ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir (bkz. Şekil 3.18).

Şekil 3.18 Maliyet analizi 



4 Görseller 

4.1 Teknik Çizim 

 

 

 

 



4.2 Helikopter Genel Görünümleri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

4.3 Kesit Görünümü (Cutaway) 

 



 

5 Değişiklikler 
• Yapılan hesaplamalar sonucunda yakıt tankı ve yakıt hacminde değişiklikler yapılmış olup yeni 

yakıt ağırlığı 262,35 kg, yakıt hacmi 0,342 m^3 olarak belirlenmiştir. 
• Kullanılan Arriel 2D motoru için üretici firma tarafından JetFuel yakıtının kullanılması 

önerildiği için ve aynı zamanda ön tasarım raporunda tercih edilen JP-8 yakıtının daha çok 
askeri helikopterlerde tercih edilmesi sivil helikopterler için JetFuel tercih edilmesi sebebiyle 
yeni yakıt olarak JetFuel tercih edilmektedir. 

• Kuyruk rotoru ve ana rotor arası mesafe için tercih edilen 1 m mesafe oranının analizler ve 
hesaplamalar sonucu 0,5 m olarak alınmasına karar verilmiş olup kuyruk rotoru ve ana rotor 
arası mesafe 4,58 m olarak belirlenmiştir. 

• Hava alığı tasarımı için tek motorlu helikopter konfigürasyon göre yeniden tasarlandı. 
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Ekler 

Ek-1 

 

% Tek ana rotorlu helikopter performans analizi 
%Şirin Aydıner 
%srn_ay@hotmail.com.tr 
%27.06.2021 
clear 
clc 
close all 
  
minvel=input ('Minimum Hız (TAS)(kts) : '); 
maxvel=input ('Maximum Hız (TAS) (kts) : '); 
velocity=minvel:maxvel; 
alfa_deg=input ('Hücum Açısı (Derece): '); 
alfa=alfa_deg*pi/180; %hücum açısı (rad) 
velct=input ('Tırmanma Hızı (kts) : '); 
velc=velct*1.6878; %Tırmanma hızı (ft/s) 
rho=input ('Hava yoğunluğu (lbs/ft^3) : '); 
m=input ('Helicopter Ağırlığı (lbs) : ');  
r= input ('Ana Rotor Yarıçap (ft) : '); 
rtr=input ('Kuyruk Rotoru Yarıçap (ft) : '); 
chord=input ('Ana rotor pal veter  (ft) : ');  
chordtr=input ('Kuyruk Rotor veter (ft) : ');   
nb=input ('Ana rotor Pal sayısı  : ');  
nbtr=input ('Kuyruk rotor pal sayısı : ');  
dtr=input ('kuyruk rotor ve ana rotor arası mesafe (ft) : 
');   
  
cd0=input ('0 hücum açısında ana rotor pali drag katsayısı 
(cd0) : '); 
cd0tr=input ('0 derece hücum açısında drag katayısı 
(kuyruk rotor (cd0 tr) : '); 
g=32.17; %yer çekimi ivmesi 
rpm=input ('ana rotor RPM : '); 
rpmtr=input ('Kuyruk Rotor RPM: '); 
hpav=input ('Kullanılabilir güç (SHP) : ');  
Pav=hpav*17696; %kullanılabilir güç  (lb*ft^2/s^3) 
mf=input ('yakıt ağırlığı (lbs) : '); 
sfchp=input ('özgül yakıt tüketimi (lb/(hp*h) : '); 
sfc=sfchp/17696; 
n=input ('Yükleme Oranı : '); 
f=input ('Gövde Eşdeğer plaka alanı (ft^2) : ');  



k=input ('İndüklenmiş güç faktörü (tercih edilen değer 
1.15) : '); 
kk=input ('Doğrulama Parametresi(tercih edilen değer is 
4.7) : ');  
omega=rpm*2*pi/60; %Ana rotor açısal hız (rad/s) 
omegatr=rpmtr*2*pi/60; %Kuyruk rotor açısal hız (rad/s) 
vtip=r*omega; %ana rotor uç hız(ft/s) 
vtiptr=rtr*omegatr; %kuyruk rotoru uç hız (ft/s) 
  
a=pi*r^2; %ana rotor alan (ft^2) 
atr=pi*rtr^2; %kuyruk rotor alan (ft^2) 
sigma=nb*chord/(pi*r); %ana rotor sertlik (solidty) 
sigmatr=nbtr*chord/(pi*r); %kuyruk rotor sertlik (solidty) 
w=m*g; %ağırlık (lb*ft/s^2) 
cw=w/(rho*a*vtip^2); %ağırlık katsayısı 
  
shp=17696; %hp to (lb*ft^2/s^3)  
Pc=w*velc; %Tırmanış gücü(lb*ft^2/s^3) 
hpc=Pc/shp; %tırmanış gücü (hp) 
cpc=Pc/(rho*a*vtip^3);  %tırmanış güç katsayısı 
  
  
for j=1:length(velocity) 
v=velocity(j)*1.6878; %İleri hız ft/s 
  
miu=v*cos(alfa)/vtip; %ana rotor ilerleme oranı 
miutr=miu*vtip/vtiptr; %kuyruk rotor ilerleme oranı 
  
landa=sqrt(cw/2); %Ana rotor giriş oranı ilk izlenim 
  
for i=1:50 
    landa=miu*tan(alfa)+cw/(2*sqrt(miu^2+landa^2)); %ana 
rotor giriş oranı 
end 
  
cpi=(k*cw^2)/(2*sqrt(miu^2+landa^2)); %Ana rotor 
indüklenmiş güç katsayısı 
cp0=sigma*cd0/8*(1+kk*miu^2); %Ana rotor profil güç 
katsayısı 
cpp=0.5*f/a*miu^3; %Helikopter parazit güç katsayısı 
Pi=cpi*rho*a*vtip^3; %Ana rotor indüklenmiş güç 
P0=cp0*rho*a*vtip^3; %Ana rotor Profil gücü 
Pp=cpp*rho*a*vtip^3; %Helikopter parazit güç 
ttr=(Pi+P0+Pp)/(omega*dtr); %Kuyruk rotor gerekli itki 
cttr=ttr/(rho*atr*vtiptr^2); %kuyruk rotor itki katsayısı 
landatr=sqrt(cttr/2); %kuyruk rotor giriş oranı ilk 
izlenim 
  



for i=1:50 
    
landatr=v*sin(alfa)/vtiptr+cttr/(2*sqrt(miutr^2+landatr^2)
); %kuyruk rotor giriş oranı 
end 
  
cpitr=(k*cttr^2)/(2*sqrt(miutr^2+landatr^2)); %kuyruk 
rotor indüklenmiş güç katsayısı 
cp0tr=sigmatr*cd0tr/8*(1+kk*miutr^2); %kuyruk rotor profil 
güç katsayısı 
Pitr=cpitr*rho*atr*vtiptr^3/550; %Kuyruk rotor indüklenmiş 
güç 
P0tr=cp0tr*rho*atr*vtiptr^3/550; %Kuyruk rotor profil gücü 
Ptr=Pitr+P0tr; %kuyruk rotor güç 
  
cp= cpi+cp0+cpp+cpitr+cp0tr+cpc; %gerekli toplam güç 
katsayısı 
P=Pi+P0+Pp+Ptr+Pc; %gerekli toplam güç 
shp=17696; 
hpi=Pi/shp; %indüklenmiş güç In HP  
hp0=P0/shp; %profil gücü In HP 
hpp=Pp/shp; %parazit gücü In HP 
hptr=Ptr/shp; %kuyruk rotor gücü In HP 
hp=P/shp; %toplam gerekli güç In HP 
  
descend(j)=(cp/cw*vtip*60)/257.5; %Dikey Otorotasyon 
Hızı(ft/min) 
  
endurance(j)=mf/(P*sfc*22.5); %Havada kalış süresi (Hour) 
  
range(j)=(mf*v/(P*sfc/3600))/20000; %menzil (ft) 
  
rc(j)=-(Pav-P)/w; %tırmanma oranı (rate of climb) ft/s 
  
  
ld(j)=w*v/P; %Helikopter L/D 
  
radius(j)=(v^2/(sqrt(n^2-1)*g))/1000; %Belirli Yük Faktörü 
için Dönüş Yarıçapı 
  
  
  
plot(velocity(j),hpi,'g.','DisplayName','İndüklenmiş Güç') 
hold on 
  
plot(velocity(j),hp0,'b.','DisplayName','Profil Gücü') 
hold on 
  



plot(velocity(j),hpp,'c.','DisplayName','Parazit Gücü') 
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','Kullanılabilir 
Güç') 
hold on 
title('Güç Eğrisi') 
xlabel('Gerçek Hava Hızı (TAS) (kts)') 
ylabel('Güç (hp)') 
legend('göster') 
end 
  
figure 
plot(velocity,descend,'c.') 
title('Autorotation Descend Rate') 
xlabel('True Airspeed (kts)') 
ylabel('Descend Rate (ft/min)') 
  
figure 
plot(velocity,ld,'c.') 
title('Lift to Drag Ratio vs Airspeed') 
xlabel('True Airspeed (kts)') 
ylabel('L/D') 
  
  
figure 
plot(velocity,rc,'c.') 
title('Rate Of Climb') 
xlabel('True Airspeed (kts)') 
ylabel('Rate of Climb (ft/s)') 
  
  
  
  
  
figure 
plot(velocity,range,'c.') 
title('Range Of The Helicopter') 
xlabel('True Airspeed (kts)') 
ylabel('Range (ft)') 
  



figure 
plot(velocity,endurance,'c.') 
title('Endurance Of The Helicopter') 
xlabel('True Airspeed (kts)') 
ylabel('Endurance (hour)') 
  
figure 
plot(velocity,radius,'c.') 
title('Turn Radius') 
xlabel('True Airspeed (kts)') 
ylabel('Turn Radius (ft)') 
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İnput 

 

clear all 
clc 
RPM = 3448;         %Rev / Min 
  
alpha = 6;          %Deg 
  
BChar.Cla = 0.60;   %Slope of the Cl v Alpha linear 
approximation  
                    %for the airfoil being used (eg NACA 
0012) 
BChar.Cd = 0.091;     %Cd for the airfoil for given Alpha 
BChar.Nb = 4;       %Number of blades 
BChar.c = 0.2115;    %Blade Chord Length (Note can't 
accept variable chord) 
BChar.Rmax = 3.5;   %Max Radius (m) 
BChar.Rmin = 0.01;  %Root cutout length (Accounts for 
housing interupting 
                    %airflow at root) 
                   
n = 20;            %Number of radial stations to calculate 
  
[out1,out2] = BEMTsingle(alpha, RPM, BChar, n) 
  
 
 

 

 



Matlab Kodu 

 

%   Blade Element Momentum Theory analysis of a Single 
Rotor Helicopter 
%   Askı uçuşu 
% 
%   Şirin Aydıner 
%   17.06.2021 
%   srn_ay@hotmail.com.tr 
% 
%   Referans kitap; "Principles of Helicopter Aerodynamics 
% 
% 
% Bu kodun amacı, havada asılı uçuşta tek rotorlu bir 
helikopterin  
% itme ve güç özelliklerini hesaplamaktır. Bu, her bir 
kanat segmenti için giriş, 
% itme ve gücü hesaplamak için Bıçak Elemanı Momentum 
Teorisi kullanılarak yapılır ve  
% ardından bunlar kanadın uzunluğu boyunca toplanır. 
%                
% 
%   Inputs: -Applied Angle of Incidence of the blade 
(Angle between the 
%           chordline and the horizontal) (deg) 
% 
%           -RPM of the rotor 
% 
%           -BladeCharacteristics Structure containing: 
%               -BChar.Cla  = Cl/Alpha slope of airfoil 
(1/deg) 
%               -BChar.Cd   = Drag Coefficient of blade at 
Angle of 
%                             Incidence 
%               -BChar.Nb   = Number of Blades 
%               -BChar.c    = Blade Chord Length  (m) 
%               -BChar.Rmax = Max Radius of Blade (m) 
%               -BChar.Rmin = Root Cutout Length (m)  
% 
%           -Number of Radial stations for calculation 
(n=100 is typical) 
% 
% 
%   Outputs: [3x1 Vector, 2x1 Cell] 
%               -[Thrust Generated, Power Required, Figure 
of Merit] 



%               -[Radial Locations Vector, Non-Dimensional 
Inflow Vector] 
% 
% 
% 
% 
  
  
function [ret,vect] = BEMTsingle(alpha, RPM, BChar, n) 
     
     
  
    global Cla sigma AoA rev dr Nb r 
  
    %INPUTS 
   % RPM = 1000;         %Rev / Min 
  
% alpha = 4;          %Deg 
  
%BChar.Cla = 0.11;   %Slope of the Cl v Alpha linear 
approximation  
                    %for the airfoil being used (eg NACA 
0012) 
% BChar.Cd = 0.4;     %Cd for the airfoil for given Alpha 
% BChar.Nb = 2;       %Number of blades 
% BChar.c = 0.040;    %Blade Chord Length (Note can't 
accept variable chord) 
% BChar.Rmax = 1.0;   %Max Radius (m) 
% BChar.Rmin = 0.01;  %Root cutout length (Accounts 
simufor housing interupting 
%                     %airflow at root) 
                     
% n = 100;            %Number of radial stations to 
calculate 
    Cla = BChar.Cla; 
    Cd = BChar.Cd;          %Drag Coefficient at AoA 
    rho = 1.225;            %Density of Air 
    Nb = BChar.Nb;          %Number of blades per rotor 
    c = BChar.c;            %Blade Chord 
    AoA = alpha;            %Angle of attack in degrees 
            %RPM 
    Rmax = BChar.Rmax;      %Maximum Rotor Radius 
    Rmin = BChar.Rmin;      %Root Cut out  
    Nr = n;                 %Number of Radial Stations  
                     %for calculation 
  
    %CALCULATED VALUES 
  



    TipDeflection = 0.08*Cla*AoA; 
    NormalR = sqrt((Rmax-Rmin)^2-TipDeflection^2); 
    sigma = (Nb*c)/(pi*(Rmax));     %Solidity per rotor 
    rev = RPM*(2*pi)/60;            %Radians per second 
    dr = 1/Nr;                      %Radial incriment  
                                    %percentage 
    r = (dr:dr:1);                  %preallocating the r-
range 
    Cla = Cla*180/pi;               %Converting 1/deg to 
1/rad 
    AoA = AoA*pi/180;               %Converting deg to rad 
    vz = 0;                         %Nondimensionalised 
vertical V (zero at the moment) 
    Ad = pi*((Rmax-Rmin)^2);        %Disc Area 
  
    laminf = vz*(ones(1,length(r))); 
    lam = lam_calc(laminf); 
  
  
    %Calculation of the Coefficients 
    dCt_on_dr = dCt(lam); 
    Ct = sum(dr*dCt_on_dr);   
    dCpo = (sigma*Cd*dr/2)*(r.^3); 
    dCpi = dr*(dCt_on_dr.*lam);  
    Cp = sum(dCpo + dCpi); 
     
    Thrust = (NormalR/(Rmax-
Rmin))*Ct*rho*Ad*((rev*Rmax)^2); 
    Power = (NormalR/(Rmax-
Rmin))*Cp*rho*Ad*((rev*Rmax)^3); 
     
    FoM = (sum(dCpi))/(((Ct)^(3/2))/sqrt(2)); 
  
     
    ret = [Thrust,Power,FoM]; 
    vect = {r,lam}; 
end 
  
  
function out = lam_calc(Laminf) 
    global Cla sigma AoA r 
    out = zeros(1,length(r));   %Preallocating  and 
initialising 
                                %the out vector 
    i = 1; 
    while i <= 5                         
        A = (sigma*Cla/16)./(F(out)) - Laminf/2 
        B = (sigma*Cla*AoA/8)*(r./F(out)) 



     
        out = sqrt(A.^2 + B) - A; 
        i = i + 1; 
         
    end 
  
    return 
end 
  
function out = F(v) 
    global Nb r 
    f = (Nb/2)*((1-r)./v); 
    out = (2/pi)*acos(exp(-f)); 
    out(length(out)) = out(length(out)-1)/2; 
end 
  
function out = dCt(lami) 
    global r sigma Cla AoA 
    out = (sigma*Cla/2)*(AoA*(r.^2) - lami.*r); 
     
end 
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% Simurg 
%Şirin AYDINER 
%15.06.2021 
  
% Inertial Parameters 
m = 1462; % mass, [kg] 
Ix = 2132,31; % principle moments of inertia, [kg*m2] 
Iy = 106890,469; % principle moments of inertia, [kg*m2] 
Iz = 108857,46105; % principle moments of inertia, [kg*m2] 
Ixz = 0; % products of inertia, [kg*m2] 
Ixy = NaN; % products of inertia, [kg*m2] 
Iyz = NaN; % products of inertia, [kg*m2] 
% Note that the equations of motion are derived by using 
symmetry plane assumption. 
% So Ixy and Iyz values are not included in the equations. 
% Defining non-zero Ixy and Iyz values do not affect the 
results. Leave them as NaN. 
  
% Initial Linear Velocity @ Body Frame [m/s] 
u0 = 0; v0 = 0; w0 = 0; 
  
% Initial Angular Velocity @ Body Frame [rad/s] 
p0 = 0; q0 = 0; r0 = 0; 
  
% Initial Linear Position @ Inertial Frame [m] 
posx0 = 0; posy0 = 0; posz0 = -200; 
  
% Initial Angular Position @ Inertial Frame [rad] 
phi0 = 0; theta0 = 0; psi0 = 0; 
  
% FLIGHTGEAR ANIMATION BLOCK SETTINGS 
%   The Flightgear is initialized at Ataturk Airport. 
%   For this purpose, internation code of this airport is 
used at runfg.bat file. 
%       --airport=LTBA 
%   And accordingly, the initial latitude and longitude is 
selected as Ataturk Airport's Geodetic Location. 
%   If you are planning to select another airport, you 
should appropriately modify lat0 and long0 variables. 
  
% Initial Geodetic Latitude and Longitude [deg] 
lat0 = 40.9830; 
long0 = 28.8104; 
% Reference Altitude [m] 
alt0 = 0; 



% Clockwise Angle Between X-Axis & North-Axis [deg] x2n0 = 
0; 
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