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1)     GİRİŞ 

Hafif, ekonomik ve üretilebilir bir helikopter tasarımı hedefini belirleyen yarışma kapsamında diğer 

isterler ve gereksinimler de göz önüne alınarak, tasarım sırasındaki seçim öncelikleri Tablo 1’ de 

verilen tasarım matrisiyle ifade edilmiştir. Buradan da görüleceği üzere ağırlık, üretilebilirlik, maliyet, 

gürültü emisyonu, performans, otorotasyon ve güvenlik kriterleri tasarımda diğerlerinden öncelikli 

olarak ele alınmıştır. Tasarım matrisinde belirtilen parametreler helikopter tasarımı sırasında en uygun 

seçimin yapılması sağlamaktadır. Kriterlerin tasarımdaki yüzdeleri önceliklerini ifade etse de tercih, 

her seçim sırasında ele alınan parametrelerin genel sonucuna göre yapıldığından tasarımdaki bazı 

gereksinimlerin ayriyeten iyileştirilebilmesi söz konusu olabilir. Bu sebeple tasarımdaki en önemli 

parametreler arasında olan ağırlık, performans ve maliyet faktörleri alt sistemlerdeki seçimlerin 

dışında birlikte optimize edilerek olabilecek en uygun değerler elde edilmiştir. Gürültü seviyesi ise 

Mach sayısı 0.73 alınarak ayrıca pal ucuna ok açısı verilerek azaltılmıştır. Üretilebilirlik ise ikincil 

önemli faktör olduğundan seçimler sırasında ön planda tutularak olabildiğince mümkün kılınmıştır. 

Görev profili ve nokta performans isterleri doğrultusunda yeterli otorotasyon kabiliyeti, gerekli 

menzil ve seyir hızı yapılan seçimler sonucunda sağlandığından ek çözüme ihtiyaç duyulmamıştır. 

Tablo 1 - Tasarım Matrisi 

 
 



 

 

2)KONFİGÜRASYON SEÇİMİ 

 
Tablo 2 - Temel Özellikler 

Tablo 2’de görev gereksinimlerinin karşılanması için tasarımda tercih edilen çözüm yöntemleri 

gösterilmiştir. Görev isterlerine göre hazırlanan tasarım matrisi ile tasarıma yön veren parametreler 

doğrultusunda yapılan tercihler şu şekilde sıralanabilir. Yük taşıyıcı elemanların malzemesi olarak 

düşük maliyet avantajı ve her yöndeki yüklemelere karşı dayanımı nedeniyle alüminyum tercih 

edilmiştir. Gövde yüzey malzemesi olarak çekirdeği nomeks petek ve petek kaplaması karbon fiberden 

oluşan kompozit malzeme kullanılacaktır. Kokpit ve kapılarda cam malzeme için akrilik tercih 

edilmiştir. Kuyruk yüzeyinde özellikle üretim aşamasındaki kolaylığından dolayı filament sarma 

yöntemi ile üretilecek karbon-epoksi kompozit malzeme seçilmiştir. İniş takımı olarak hafiflik ve hem 

üretim hem bakım kolaylığı açısından avantajlı olan kızak tipi iniş takımı tercih edilmiştir. Görev 

profiline göre çok yüksek hızlarda uçuş yapılmayacağından dolayı bu tercih sürükleme açısından kritik 

bir öneme sahip değildir. Uçulan hızlarda indüklenmiş güç ve parazit güç yaklaşık aynı değere sahip 

olacağı için aerodinamiği geliştirilmiş geleneksel gövde tercihi yapılmıştır. Motor tipi görev 

şartnamesinde belirtildiği üzere turboşaft ve motor sayısı da 1 olarak seçilmiştir. Bu noktada motor 

sayısının güvenlik açısından sorun teşkil etmemesi için tasarımda otorotasyon kabiliyeti üzerinde daha 

fazla durulmuş ve böylece 2 motorun getireceği ağırlık, sürükleme, bakım ve operasyon maliyeti artışı 

önlenmiştir. Hafifliğin, güvenliğin ve düşük gürültü emisyonunun diğer alternatiflere göre ön planda 

olmasından dolayı helis dişli kutusunun transmisyon sisteminde kullanılması tercih edilmiştir. Hafifliği, 



 

 

basit yapısı, düşük maliyeti ve yabancı madde girişindeki avantajları sebebiyle hava alığı tipi olarak 

statik tipi hava alığı seçilmiştir. Yakıt tipi olarak çoğu sivil ve askeri helikopterin standart yakıtı olarak 

kullanılan JP-5 tercih edilmiştir. EMA mimarisinin seçimiyle ağırlık, alan ve gereken güçte azalma 

sağlanırken aynı zamanda sistemin performansında ve kapasitesinde artış elde edilmiştir. Kontrol 

sistemi olarak elektronik kontrollü uçuş sistemi seçimi ile kontrollü uçuş sisteminden daha hafif, 

güvenli ve yüksek performanslı bir sistem elde edilmiştir. Şartnamede belirtildiği üzere ana rotor ve 

kuyruk sistemleri gelenekseldir ve performans hesapları doğrultusunda rotor pal sayısı 2 olarak 

belirlenmiştir. Ana rotor göbeği tipi olarak bakım ve üretim kolaylığı açısından büyük avantaja sahip 

olan tek mafsallı yapı tercih edilmiştir. 

2.1) TASARIMIN ÖZGÜN YÖNLERİ   

Performans açısından piyasadaki rakip ortalamasından üstündür. Kuyruk konfigürasyonu olarak yatay 

stabilizörlerin önde olması otorotasyon kabileyitini ve stabilizasyonu arttırmaktadır. Kabin bölmesinde 

koltuklar katlanabilir olarak tasarlanmış, yük taşıma gibi farklı görevlerde kullanılmaya elverişli hale 

getirilmiştir. 

3)     RAKİP ÜRÜN KIYASLAMASI VE TASARIM İSTERLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

3.1)  RAKİP ÜRÜN KIYASLAMASI 

Tasarlanacak olan helikopterin özelliklerinin rakip helikopterlerle karşılaştırılması için literatür 

taraması yapılmıştır. 

Araştırmada toplanan verilerin 1800 kg altında olan ve son 25 yılda üretilen güncel hafif sınıf 

helikopterlere ait olmasına dikkat edilmiştir. Ele alınan helikopterlerin gövde boyutları , motor güçleri 

, performans özellikleri , ağırlık bilgileri, ana ve kuyruk rotor özellikleri ayrıntılı olarak araştırılmış ve 

aşağıdaki tablolara aktarılmıştır. 

Araştırılan bütün hafif sınıf helikopterler gibi tasarlanan helikopterin iniş takımı konfigürasyonu kızak 

tipidir. Bazı helikopterlerin kuyruk rotor seçimi notar ve fenestron olmasına rağmen tasarladığımız 

helikopterin kuyruk rotoru yarışma isterlerine uygun olacak ve ağırlığı minimize edecek şekilde 

konvansiyoneldir. Gövde ve kokpit tasarımında yolcuların ve pilotun sığabileceği minimum hacim 

hesabı yapılmıştır ve tasarım buna göre şekillendirilmiştir. Rakip helikopterlere bakıldığında 8,64 metre 

gövde uzunluğu, 2,81 metre helikopter yüksekliği ve 1.3 metre gövde genişliği ile tasarladığımız 

helikopter piyasada bulunan rakip helikopterlere göre ortalamadan daha ufak bir hacim kaplamaktadır. 

Bu sayede gövde ağırlığı ve sürüklemesi bakımından diğer helikopterlere göre avantaj sağlanılmıştır. 

Yukarda aktarılan konfigürasyon özelliklerinin yanı sıra aşağıdaki tablolarda performans ve boyutlar 

aktarılmıştır. Önemli performans kriterleri ve boyutlar sütun grafiğine dökülerek diğer helikopterler ile 

karşılaştırılmıştır. Bu sütun grafikleri incelendiğinde helikopter maksimum kalkış ağırlığının rakip 

helikopterlerin ortalamasına oranla rekabetçi biçimde hafif olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra diğer 

helikopterlere kıyasla ortalama güce sahip bir motor ile ortalamadan daha yüksek bir azami hız değeri 

elde edilmiştir.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Tablo 3- Rakip Helikopter Araştırması 

 

 
Tablo 4 -Rakip Helikopter Araştırması (Devam) 

 

Helikopter Adı
Uzunluk 

(m)

Yükseklik    

(m)

Genişlik  

(m)
Modeli

Gücü    

(shp)

Azami 

hız(kph)

Menzil 

(km)

Servis 

tavanı(ft)

The Bell 505 Jet Ranger X   10,53 3,25 1,52 Turbomeca Arrius 2R 505 231 617 18610

Kazan Aktai 10,88 1,00 VAZ-4265 piston 270 156 400 15420

Robinson R66    8,99 3,48 1,47 Rolls-Royce RR300 300 259 650 14000

MD 530F        
7,76

2,81
1,40

Rolls-Royce Allison 250-

C30 650 248 482 16000

Kamov Ka-115 9,20 3,60 2,00 P&W C/K 206D 650 250 780 17100

Sikorsky Schweizer S-434 9,40 3,40 1,72
Rolls-Royce Turbine 250-

C20W
320 194 648 12500

CHI KC 518 Adventourer 8,80 3,50 1,46
Rolls Royce RR250T63-

700
320 300 890 14000

ITU BeeCopter 8,80 2,60 1,55
Rolls Royce M250-

C20R/2
450 325 547 42326

PerformansGövde Motor

Helikopter Adı

Maksimum 

Kalkış 

Ağırlığı(kg)

Boş 

Ağırlık 

(kg)

Yakıt (kg)
Kargo 

(kg)

Koltuk 

Sayısı
Çapı Pal sayısı Çapı Pal sayısı

The Bell 505 Jet Ranger X   1669 989 240 440 5 11,28 2 1,65 m 2

Kazan Aktai 1150 643 207 300 3 7,39 3 1,52 2

Robinson R66    1225 585 224 416 5 10,06 2 1,52 m 2

MD 530F        1410 782 219 519 5 8,38 5 1,55 2

Kamov Ka-115 1850 810 500 540 6 9,5 3*2 NOTAR NOTAR

Sikorsky Schweizer S-434 1315 610 220 480 4 8,39 4 1,55 2

CHI KC 518 Adventourer 1450 800 250 400 6 9,01 2 0,96 4

ITU BeeCopter 1129 543 97 400 5 9,02 2 1,46 217,68

Disk 

yüklemesi

15,42

25,58

26,11

23,80

22,75

Ağırlık Ana rotor Kuyruk Rotor

16,71

26,82



 

 

 

 

 
 

Şekil 1 - Rakip Helikopter Sütun Grafik Karşılaştırması  

4)     ALT SİSTEM SEÇİMİ VE YERLEŞİMİ 

 4.1) ALT SİSTEM SEÇİMİ 

 4.1.1) GÖVDE TEMEL KONSEPTİ 

 4.1.1.1) GÖVDE AERODİNAMİK ŞEKLİ 

Tasarımı yapılan helikopter, 1 adet pilot ve 4 adet yolcuyu içine alabilecek küçük hacimli bir gövdeye 

sahip olacaktır. Bahsi geçen tasarımda hızın saatte minimum 225 km civarında olması planlanmaktadır. 

Bu hız değerlerindeki indüklenmiş güç kayıpları ile parazit sürüklemeden kaynaklı güç kayıpları 



 

 

birbirine yakın derecededirler. Dolayısıyla gövde tasarımında ağırlığın düşürülmesi ve akım 

ayrılmalarının azaltılması birlikte düşünülmelidir. Bu sebeple tam aerodinamik gövde yerine 

aerodinamiği iyileştirilmiş geleneksel gövde tercihi yapılmıştır. Burada aerodinamiği geliştirilmişten 

kasıt helikopterin genel hatlarıyla geleneksel gövde temelli olması fakat arka gövdeden kuyruk konisine 

geçişin keskin olmayıp bir rampayla geçilmesi ve keskin kenarların yuvarlatılmasıdır. Ayrıca burun 

geometrisinde ani eğim değişiklikleri olmayıp tasarımı bir bütün teşkil edecektir. Böylece gövde 

geometrisi ağırlık bakımından minimize edilirken aynı zamanda parazit sürükleme kaynaklı güç 

kayıpları da azaltılacaktır. 

 

Tablo 5 - Gövde Arodinamik Şekli Seçimi 

 4.1.1.2) GÖVDE YAPISI 

Helikopter gövdesi kafes, monokok ve yarı-monokok olarak üç temel iskelet tipinde olabilir. Kafes tipi, 

daha eski helikopterlerde var olan, kirişlerin gövdeyi oluşturduğu yapı şeklidir. Bakımı çok kolay olsa 

da kirişlerin boyutlarının az hata ile üretimi zordur. Monokok yapılarda ise yükler temelde kaplamada 

toplanır. Kaplamaya ek olarak motor, yakıt tankı ve iniş takımı gibi elemanların bağlandığı bunun 

yanında gövdeye şekil veren çerçeveler ve ara bölmeler vardır. Bunlara ek olarak dayanım-ağırlık 

oranını arttırmak için boyuna güçlendirme elemanları eklenmesi ile yarı-monokok gövde yapısı 

oluşturulur. Ara tasarım raporunda gövdenin en çok yüke maruz kalan kokpitten kuyruk başlangıcına 

kadar olan kısmında güvenliği arttırmak için yarı-monokok yapı tercihi yapılsa da optimizasyon 

çalışmaları neticesinde monokok yapı tercihinin hem güvenli hem de daha hafif olacağı anlaşılmıştır. 

Kuyruk kısmında ise herhangi bir değişiklik yoktur ve monokok yapı seçilir. 

 4.1.1.3) GÖVDE MALZEME SEÇİMİ 

Helikopterde kullanılabilecek malzemeleri genel hatlarıyla metaller, kompozitler ve metal/kompozit 

hibrit olarak ayırmak mümkündür. Helikopterin farklı bölümlerindeki farklı gereksinimler gereği 

helikopterin metal/kompozit hibrit olması gerektiğine karar verilmiştir. Farklı komponentler ve 

bölümler için malzeme seçiminde getiri-götürü kıyaslaması yapılır. 

4.1.1.3.1) TAŞIYICI ELEMANLAR  

Gövdede taşıyıcı elemanlar çerçeve, ara bölme ve boyuna güçlendirme elemanlarıdır. Güvenlik için 

malzeme seçimi oldukça önemlidir. Kompozit malzemeler hafif ve korozyona dirençli olduğu için 

bakım maliyeti düşük olsa da kayma gerilmelerine dayanımları düşüktür. Bu nedenle izotropik olduğu 

için daha ağır olan, karmaşık parça az olduğu için üretimi kolay olan ve maliyeti daha düşük metaller 

tercih edilir. 



 

 

 

Tablo 6 - Çerçeve, Ara Bölme ve Boyuna Güçlendirme Elemanları İçin Malzeme Seçimi 

Metal seçimine karar verdikten sonra benzer helikopterlerde yaygın kullanılan metal alaşımlarının 

alüminyum ve çelik olduğu görülerek bunlar karşılaştırılır. Çelik, sağlam olmasına rağmen oldukça 

ağırdır, bu nedenle şekil vermek zordur, alüminyum ise aynı sağlamlığı daha az ağırlık ile sağlayabilir. 

Çeliğin korozyona direnci düşük olduğu için ek bir kaplama gerektirirken alüminyum yüksek korozyon 

direncine sahip olduğu için daha az bakım gerektirir. Çeliğin sıcaklığa dayanımı yüksek olması ise 

taşıyıcı elemanlarda seçim sebebi değildir.  

 

Tablo 7 - Çerçeve, Ara Bölme ve Boyuna Güçlendirme Elemanları İçin Metal Alaşımı Seçimi 

4.1.1.3.1.1) TAŞIYICI ELEMANLARIN OPTİMİZASYONU 

Gövdeye şekil veren taşıyıcı elemanların boyutlandırması ve tasarımı hususunda bazı kriterler 

bulunmaktadır. Özellikle helikopterin manevra koşulları bu kriterlerin belirlenmesini sağlar. Bu 

tasarımda, taşıyıcı elemanların kesitlerini, şekillerini ve konumlarını belirlerken maksimum koşullar 

incelenmiştir. Aerodinamik analizler sonucu ortaya çıkan gövdenin kesitleri ile genel hatları 

oluşturulan, çerçeveler ve uzunlamasına kirişlerden oluşan taşıyıcı elemanın yükleme koşullarına göre 

yeniden boyutlandırma yapılmıştır. Ara tasarım raporunda belirtilen yarı monokok gövde seçiminin 

değiştirilerek bu analizler sonucu monokok olmasına karar verilmiştir. Analizler sonucu tekrar eden 

tasarım süreci sonunda kütle ilk tasarıma göre 30.18 kg azaltılmıştır ve taşıyıcı elemanların nihai toplam 

kütlesi 119.43 kg olarak belirlenmiştir.  

Helikopterin farklı bölümlerinde farklı kesitler kullanılarak yüklemenin yapı üzerine daha iyi yayılması 

ve gerilim yığılmalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Statik analiz için sınır koşullarının 

belirlenmesi doğru analiz sonuçları için önem teşkil eder. Maksimum koşul için ana rotora etkiyen 

kuvvet Federal Havacılık Yönergeleri doğrultusunda helikopter ağırlığının 3.5g katı olarak 

belirlenmiştir. Buna ek olarak güvenlik faktörü 1.5 olarak belirlenmiştir. Dinamik koşuldaki hava 

aracının statik analizde doğru sonuçlar vermesi için de atalet giderme yöntemi kullanılmıştır. Taşıyıcı 

elemanların çeşitli yerlerine sistemler, mürettebat ve yolcu kütleleri tanımlanmıştır. Kuyruk rotoru için 

de maksimum koşul göz önünde bulundurulmuş olup 1100 N itki değeri kuyruk kısmının 

boyutlandırılmasında rol oynamıştır. Aşağıda taşıyıcı eleman üzerindeki gerilim dağılımı verilmiştir. 



 

 

 
Şekil 2 - Taşıyıcı Eleman Üzerindeki Gerilim Dağılımı 

4.1.1.3.2) GÖVDE YÜZEYİ 

Gövde yüzeyi için kompozitler arasında seçimler yapılır. Bunun nedeni, taşıyıcı elemanlarda oluşacak 

kompozit malzemenin güvenlik açığının yüzeyde söz konusu olmamasıdır. Bunun yanı sıra yükün 

yönüne göre güçlendirildiği için hafif olması en büyük avantajıdır ve bu sayede kompozit malzemelerde 

oluşan çatlak kolayca büyümez. 

4.1.1.3.2.1) KOKPİT VE KABİN BÖLÜMÜ YÜZEYİ 

Kuyruğa kadar olan bu gövde kısmında hafiflik, yüksek katılıktan dolayı güvenlik ve dayanıklılık, 

titreşim sönümlemeden dolayı kabinde konfor sağlayan petekli sandviç yapılı malzemeler incelenir. 

Petekli yapı, yükleri yayarak tek noktada toplanmasını engeller. Petekli sandviç yapıda çekirdek ve 

çekirdek kaplaması seçim, yapılmalıdır. Çekirdek için benzer helikopterlerde yaygın olan nomeks ve 

alüminyum; kaplamalar için ise karbon, kevlar ve camsı malzemeler incelenir. Petek yapıların 

bağlanmasının kayma gerilmelerini yayması için yapıştırıcı madde ile, korozyon direnci sağlanması için 

primer eklenerek yapılması gerekir. Ayrıca kabin ve kokpit bölümünde şimşek koruması önemlidir. 

Karbon fiber malzeme seçildiği için, ek bir yapıştırıcı malzeme gerekmeden iç içe geçirilmiş teller 

yöntemi ile akım iletilerek enerji yoğunluğu azaltılması sağlanır. 

 

Tablo 8 - Kokpit ve Kabin Bölümünde Kullanılacak Petek Malzemelerin Çekirdek Seçimi 



 

 

 

Tablo 9 - Kokpit ve Kabin Bölümünde Kullanılacak Petek Malzemelerinin Kaplamalarının Seçimi 

4.1.1.3.2.2) KUYRUK YÜZEYİ 

Helikopterin kuyruk kısmında bulunan çerçeveleri çevreleyecek olan yüzey malzemesi olarak yaygın 

kullanılan alüminyum ve karbon-epoksi kompozit malzeme incelenir. Kuyruk kısmı, devamlı olarak 

eğilme momenti yüklemesi altındadır. Bu yüzden yorulmaya dayanıklı olan kompozit malzeme 

güvenlidir. Ayrıca kuyruk kısmı üretiminde kompozit uygulaması olan fiberlerin yerleşim uygulamaları 

kuyruğun tek bir parça olarak üretilmesini sağlar. Montaj karmaşıklığını en aza indirirken maliyeti 

düşük, uygulanabilir ve hasarlara karşı dayanıklıdır. 

4.1.1.3.2.3) MOTOR KAPLAMA YÜZEYİ 

Motor, ağır bir eleman olmasından dolayı metalden yapılan taşıyıcı elemanlar ile ağırlığı karşılanacak 

şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca nomeks petek, motorun çalıştığı yüksek ısılara dayanıklıdır. 

Titanyumun da yüksek ısılara dayanımı iyi olmasına rağmen pahalıdır, buna karşılık nomeks peteğin 

motordan gelen yüksek titreşim ve gürültüyü büyük oranda engellemesi için kabin konforu göz önüne 

alınarak seçilir. 

4.1.1.3.2.4) KOKPİT VE KABİN CAMI 

Camların malzemesinin seçiminde benzer helikopterlerin malzemelerine bakıldığında özellikleri en 

uygun olan akrilik (pleksi) ve polikarbonat seçilip kıyaslanmıştır. Akrilik camın iyi optik özellikleri ile 

düzgün görüş sağlaması, yüksek performans sağladığını gösterir. 

 

Tablo 10 - Kokpit ve Kabin Cam Malzemesi Seçimi 

4.1.2) İNİŞ TAKIMI TEMEL KONSEPTİ 

4.1.2.1) İNİŞ TAKIMI SEÇİMİ 

Helikopter iniş takımı tasarımı temelde tekerlek tipi ve kızak tipi olarak sınıflandırılabilir. Tekerlek tipi 

iniş takımını da açılır kapanır veya sabit olarak sınıflandırabiliriz. Hafif sınıf bir helikopterin 

tasarımındaki en önemli kriterlerden olan, maliyet gibi parametreleri de etkileyen düşük ağırlık ve 

basitlik gereksinimleri kızak tipi iniş takımının uygunluğunda başlıca etkenler olmuşlardır. Yüksek 



 

 

ağırlık, üretim aşaması ve bakım aşamasındaki yüksek maliyet değerleri kompleks sistemler için büyük 

dezavantajlardır. Bütün bunların yanında herhangi bir taksi gerekliliği olmadığından tekerlek tipi ve 

katlanabilir tekerlek tipi iniş takımının bu tasarım özelinde gereği olmadığına karar verilmiştir. Kızak 

tipi iniş takımının konumu ağırlık merkezini içinde bulunduracak şekilde olmalıdır ve gövdeye ara 

bölmelerden ya da çerçevelerden monte edilmelidir. 

 

Tablo 11 - İniş Takımı Tipi Seçimi 

Konma anında çarpmanın yolcular üzerindeki etkisinin azaltılması, yolcu sağlığı ve güvenliği için 

önemlidir. Bu enerji emiliminin yaklaşık %50’si iniş takımı, %35’i koltuklar ve %15’i gövde alt yüzeyi 

tarafından karşılanır. Bu bağlamda, kızak tipi iniş takımı tasarımında yere konma anında enerji 

emebilme kabiliyeti tasarımın belirleyici etkenlerinden biridir.  

Kızak tipi iniş takımının malzeme seçimi ve tüplerinin kalınlıkları bu parametreyi büyük ölçüde 

etkilemektedir. Bu noktada çapraz tüp davranışı enerji emiliminde büyük rol oynar. Çapraz tüplerin 

konma anında elastik kabiliyeti ile orantılı olarak esnemesi enerjinin büyük bir kısmının emilimini ve 

yolcuların güvenliğini sağlar. Ancak plastik deformasyonun da diğer bir belirleyici faktör olduğu bu 

optimizasyonda, çapraz tüplerin tasarımı bu noktada kısıtlanır. İniş takımının herhangi bir ayrılmaya 

uğramadan plastik deformasyona maruz kalması kritik konma hızlarında istenen bir davranıştır. Bu 

bağlamda, iniş takımının nihai hali için sertlik ve esneklik arasında bir optimizasyon çalışması 

yapılmalıdır. 

Federal Havacılık Düzenlemesinin 27. Bölümünde belirtilen (2.44 m/s çarpma hızı) çarpma testi 

kriterlerine göre Ansys LS-DYNA üzerinden yapılan çarpma analizinin sonucunda iç enerji değeri elde 

edilir. Bu değerin çapraz tüplerin kütlesine oranı enerji emme kabiliyetini gösterir. Aynı zamanda 

çarpma sonrası ağırlık merkezinin dikey eksendeki yer değiştirmesi de iniş takımının plastik davranışı 

hakkında bilgi verebilir. Aşağıdaki tabloda üç farklı dairesel kesite sahip iniş takımının analiz sonuçları 

verilmiştir. 

 
Şekil 3 - İniş Takımı Analiz Sonuçları 

Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak yüksek enerji emilim değeri ve yeterince sert olması açısından 

kütlesi 23.7 kg olan iniş takımına karar verilmiştir. Bu iniş takımının enerji grafiği aşağıda verilmiştir.  



 

 

 
Şekil 4 - İniş Takımı Enerji Grafiği 

İniş takımının yere çarpmadan ve yere çarptıktan sonraki durumu da aşağıda gösterilmektedir. Çapraz 

tüplerin yüksek eğilme momentine maruz kaldığı görülmektedir. 

 

Şekil 5 - Çarpma Sırasında İniş Takımının Davranışı 

 

4.1.2.2) İNİŞ TAKIMI MALZEME SEÇİMİ 

Yüksek yüklemelere maruz kalan iniş takımının malzemesi seçilirken güvenlik ve uygulanabilirlik 

önemli bir kriter olmuştur. Kızak tipi iniş takımı özelinde kompozit uygulamaları bazı sorunları 

beraberinde getirir. Bunlardan başlıcaları iniş takımında gerilmelerin daha yüksek değerler aldığı 

bölgelerde kompozit tasarımının ve uygulanabilirliğinin zorluğudur.  



 

 

 

Tablo 12 - İniş Takımı Malzemesi Seçimi 

 

Tablo 13 - İniş Takımı İçin Kullanılacak Metal Seçimi  

Genel özellikleri incelenen alaşımlar arasından ağırlık/dayanım değeri ve maliyeti göz önünde 

bulundurulduğunda alüminyum alaşım kızak tipi iniş takımı için uygun seçim olmuştur. 

4.1.3) KOKPİT VE YOLCU KABİN TASARIMI 

 4.1.3.1) KOKPİT TASARIMI 

Kokpit bölümü helikopterin burun kısmında yer almaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen 

antropometrik veriler doğrultusunda ergonomik bir pilot koltuğu tasarımı yapılmıştır. Pilot koltuğu 

kokpitin tam ortasına konumlandırılmış, önüne ise antropometrik verilere dayanarak koltuğa olan 

mesafesi ayarlanan kontrol panelleri, aviyonikler ve göstergeler yerleştirilmiştir. Pilotun kullanım 

kolaylığı ve konforu da dikkate alınarak en küçük kokpit boyutları belirlenmiştir. Böylelikle ağırlıktan 

kazanç sağlanmış, gövdenin aerodinamik şekli korunmuş ve helikopter burnunun yüksek sürükleme 

üretmesinin önüne geçilmiştir. 

4.1.3.2) YOLCU KABİN TASARIMI 

Tasarım yapılırken, helikopterin aerodinamik şeklini kaybetmemesi ve ileri uçuşta yüksek sürükleme 

kuvveti üretmemesi için gövde boyutu küçük tutulmaya özen gösterilmiş, bunu yaparken yolcu konforu 

da korunmuştur. Kabin içerisinde yolcular, ikişerli karşılıklı olarak oturacaktır. Koltuk tasarımında 

hafiflik ön plana alınmıştır. Koltuk altlarındaki boşluklar yolcuların 10’ar kg’lık bagajlarını 

yerleştirmeleri için tasarlanmıştır. Koltuklar açılır-kapanır özellikte tasarlanmıştır. Böylelikle 

kullanılmadığı zaman katlanarak kabinde yer açılması ve helikopterin yük taşıma gibi farklı görevlerde 

kullanılması mümkün hale getirilmiştir. 

4.1.3.2.1) KOLTUKLAR 

İniş takımında da bahsedildiği üzere yolcuların daha güvenli ve konforlu bir iniş yaşaması için konma 

anında enerji emilimi önemlidir ve enerjinin yaklaşık %35’i koltuklar tarafından emilmelidir. Yolcu 

koltukları, konforu sağlamakla beraber kabin içi titreşimlerini ve kaza anında oluşacak darbeleri büyük 



 

 

ölçüde sönümleyecek donanıma sahip olmalıdır. Yolcuların üzerine etkiyen ivmenin özellikle omurga 

bölgesi için belli bir seviyede tutulması gerekmektedir. Koltuğun enerji emici hareketi, her üç yönde ve 

tüm yön kombinasyonlarında sağlanabilir; ancak dikey yön için kesinlikle gereklidir. Bu nedenle, dikey 

yön için enerji soğurma cihazlarının kullanımı yoluyla yük azaltma gereksinimi zorunludur. Grafikte 

enerji emme kabiliyeti olan koltukların yarattığı fark açıkça görülmektedir. 

 
Bu bağlamda, halihazırda üretilmiş ve belli kriterleri sağlamış bir ürünün helikoptere yerleştirilmesi 

daha uygun olacaktır. Kabin boyutları göz önünde bulundurularak yapılan piyasa araştırması sonucunda 

seçilen “Fischer Seats” firmasının üretmiş olduğu ve dikey yönde 30 g çarpışmaya kadar dayanıklı 

koltuğun boyutları milimetre cinsinden aşağıda verilmiştir. Koltukların konma esnasında aşağı yukarı 

hareket etmesini koltuk altlarındaki bagaj bölümünün sınırlandırmayacağı öngörülmüştür. 

 
Şekil 6 - Koltuk Boyutları 

4.1.4) HAVA ALIĞI VE EGZOZ TEMEL KONSEPTİ 

4.1.4.1) HAVA ALIĞI SEÇİMİ 

Helikopterlerde yoğun olarak kullanılan 3 tip temel hava alığı konfigürasyonu mevcuttur. Bunlar flush, 

statik ve pitot tipi olarak sınıflandırılabilir. Bu konfigürasyonlar yarışma isterleri açısından aşağıdaki 

gibi incelenmiş ve en uygun olanı seçilmiştir. 



 

 

Flush tipi hava alıkları helikopter yüzeyi ile aynı hizadadırlar ve ikizkenar yamuk şeklinde dışarıya 

doğru açılan ağızları ve keskin yan kenarları mevcuttur. Diğer konfigürasyonlara göre daha az 

sürükleme kuvveti üretirler. Ancak fazla iç hacim kaplarlar ve statik tipi hava alığına göre daha 

ağırlardır. Ayrıca keskin yan kenarları birbirine ters dönen iki adet girdap oluşmasına neden olur ve bu 

girdaplar her ne kadar akış enerjisini artırsa da akış düzgünlüğünü bozmaktadır.  Hızlı helikopterlerde 

kullanımı yaygındır. 

Statik tipi hava alıkları, motorun havayı içeriye emdiği yüzeydeki bir delik şeklinde basit bir yapıya 

sahiptir. Bu tip hava alıklarında ileri uçuş esnasında üzerinden geçen havanın hızı arttıkça akım 

bozulmaları meydana gelebilmektedir. Ancak hava alığının yapısı çok basit olup bakımı çok kolaydır. 

Maliyeti çok düşüktür ve çok hafiftirler. Ayrıca ileri uçuşta meydana gelen akım ayrılmaları alığın 

girişine eklenen akım düzeltici bir petek tipi filtre sayesinde kısmen önlenebilir. Bu tarz bir petek 

kullanımı yabancı madde hasarını da büyük oranda azaltmaktadır.   

Pitot tipi hava alıklarının ileri uçuş performansı diğer iki hava alığına göre daha iyidir.Akım motora 

daha düzgün ulaşır. Öte yandan bu tip hava alıklarının bakımları zordur ve oldukça ağırlardır. 

Helikopterin kesit alanını arttırdıkları için fazladan sürükleme kuvvetine neden olurlar. Ayrıca havayı 

direk karşıdan aldıkları için yabancı madde hasarı daha olasıdır. 

Sonuç olarak, hava alıklarının avantaj ve dezavantajları incelendiğinde her ne kadar ileri uçuş 

performansı diğer hava alıklarına göre daha kötü olsa da hafif olması, yabancı madde hasarını 

engellemesi , bakımının kolay olması ve maliyetinin düşük olması sebepleriyle yarışma isterlerine en 

uygun olan tipin statik tipi hava alığı olduğuna karar verilmiştir. 

 

Tablo 14 - Hava Alığı Şekli Seçimi 

Optimizasyon sonucu güç isterleri bir önceki rapora göre azalmıştır fakat düşük ara segment başka bir 

motor bulunamadığı için motor aynı boyutta kalmıştır. Bu durumda fazla güç miktarı artmıştır. Bu 

sebeple hava alığında basınç kaybını azaltmaktan ziyade akışın düzgünlüğünü arttırmaya 

odaklanılmıştır. Akış düzgünlüğünün artması aynı zamanda kompresör pal titreşimlerini ve dolayısıyla 

motor gürültüsünü azaltacaktır. Hava alığı gövdenin içine sığabilecek maksimum büyüklükte 

tasarlanmıştır. Statik tipi bir hava alığı olduğu için gövdenin dikine 50 cm yatayda da 40 cm uzunluğa 

sahip bir hava alığı tasarımı yapılmıştır.  

4.1.4.2) EGZOZ TASARIMI 

Egzoz tasarımında egzoz borusunun çıkış yönü güvenlik ve performans açısından önemli bir 

parametredir. Çünkü egzozdan çıkan sıcak gazlar gövdeye yakın olarak havaya salınırsa gövde 

malzemesine zarar verebilir. Bunun yanında egzoz borusunun gövdeyle olan açısının çok 

artırılmamasına dikkat edilmiştir. Çünkü açı arttıkça sıcak gazların tekrardan hava alığından girme 

olasılığı artmaktadır. Bu durum güç kayıplarına neden olur. Ayrıca egzoz gazlarının rotora doğru 



 

 

salınması helikopterin performansını da kötü etkiler. Rotor itki katsayısının ve güç katsayısının 

artmasına , gövde için negatif kaldırma kuvvetinin oluşmasına neden olur. Dolayısıyla aynı uçuş 

koşullarında daha fazla güç harcaması olur. Tüm bu sebeplerden dolayı egzoz borusunun gövde referans 

çizgisine göre yukarı doğru hafif eğimli yerleştirilmesine karar verilmiştir. 

Egzoz borusu için sabit kesitli bir boru yerine artan kesitli bir egzoz borusu tercih edilmiştir. Bu seçimin 

birincil sebebi artan kesitli egzoz borusunun girişinde statik basıncın daha az olmasıdır. Statik basıncın 

daha az olması motordan çıkan gazların daha kolay çekilmesini sağlar. Böylece motorun verimi artmış 

olur. Seçimin ikincil sebebi egzoz borusunun kesiti artırılarak gaz akışının hızı kademeli olarak 

azaltılmış olur. Bu durumda egzoz çıkış hızı daha düşük olur ve egzoz çevresinde bulunan rotor gibi 

helikopter bileşenlerinin aerodinamiği en az şekilde etkilenir. Seçimin üçüncül sebebi ise hızın 

azaltılması sonucu egzozdaki sıcak motor gazlarının çevredeki havayla daha çok karışabilmesi ve 

sıcaklığının daha fazla düşürülebilmesidir. Egzoz çıkış sıcaklığının düşürülmesi çevresindeki 

elemanların ömürlerinin artmasını sağlar. 

Tüm bu bilgilerin ışığında en uygun egzoz konseptinin hafif yukarıya doğru eğimli ve artan kesitli 

olmasına karar verilmiştir. 

4.1.5) MOTOR SEÇİMİ 

Yapılan hesaplamalar sonucunda helikopterin ihtiyaç duyduğu güç, kayıplarla beraber 420 SHP olarak 

bulunmuştur. Bu kriteri sağlayan motorlar arasında araştırmalar yapılmış ve seçim yapılırken; motor 

ağırlığının düşük olmasına, yakıt tüketiminin düşük olması için sfc’nin düşük olmasına ve boyutlarının 

küçük olmasına dikkat edilmiştir. Motor ağırlığı ve yakıt kütlesi performans hesaplarının bir girdisidir. 

Kütlesi ve sfc’si farklı olan her motor için hesaplanan helikopter MTOW değeri birbirinden farklı 

olmaktadır. Uygun motorlar arasında seçim yapılırken en iyi sonucu veren motor yani en düşük MTOW 

değerini veren motor Rolls-Royce firmasının M250 ailesinden C20R/2 olarak bulunmuştur. Motor 

özellikleri  Tablo 15’te verilmiştir. Boyutlarının küçük olması ise helikopter içerisinde yerleşim için 

ayrıca kolaylık sağlamaktadır. 

 

Tablo 15 - Seçilen Motorun Özellikleri 

4.1.6) YAKIT SİSTEMİ TASARIMI 

Yakıt sisteminin tasarımında tasarlandığı hava aracının gereksinimleri ve güvenlik koşulları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Sistemdeki elemanların güvenilirliğini arttırmak ve bakım kolaylığı sağlamak 

açısından basit bir tasarım tercih edilmesi avantajlıdır. Sistem; yakıt tankı, yakıt iletim hatları, 

kendinden sızdırmaz ayrılma valfleri, elektrikli yakıt takviye pompası, filtre, yakıt valfi, havalandırma 

ve yakıt göstergesinden oluşmaktadır.  

Yakıt sistemi, yaşanabilecek helikopter kazalarında yangın riski oluşturarak kayıpların artmasına sebep 

olabilecek önemli bir etkendir. Helikopter kazalarında hayatta kalmaya karşı en ciddi tehlikenin yangın 

olduğunu, ne yazık ki hem sivil ve hem de askeri kazalardaki deneyimler göstermiştir (Shanahan, D., 

& H., 2005, s. 8). Helikopter kazasında yangın sorunu ile ilgili en eski çalışmalardan biri, helikopter 

kazalarının %8,7‘sinde yangın oluştuğunu ve tüm ölümlerin %60,4’ünün bu yangınlar sırasında 

meydana geldiğini bildirmiştir (Bennet, & James, 1957, alıntılandığı Robertson, Johnson, Hall, & 



 

 

Rimson, 2002).  Bu sebeple çarpmaya dayanıklı yakıt sistemi (CRFS) kullanarak yangın riski en aza 

indirgenmelidir. Hayatta kalınabilir kazalardaki yangın sıklığı ve çarpmaya dayanıklı yakıt 

sistemlerinin ezici etkinliği açıkça bu sistemlerin bir helikopterdeki çarpmaya dayanıklılığın en önemli 

özelliği olarak kabul edilmesini dikte etmektedir (Shanahan, D., & H., 2005, s. 9). Bu sayede hayatta 

kalınabilecek kaza durumları sırasında ve sonrasında yakıt sızdırmayacak veya sızmayı geciktirecek 

tipte, yakıt sistemi tasarlanabilmektedir. Önemli yapısal hasarla sonuçlanan kazalarda bile yakıt 

dökülmesinin kontrolü: yakıtı tankta muhafaza etmeye, hasarlı yakıt hatlarından dökülmeyi kendinden 

sızdırmaz ayrılma valf çiftleri sayesinde önlemeye, yuvarlanma veya kaza sonrası ters duruşlarda 

havalandırma hatlarından yakıtın dökülmesini önlemeye ve hasarlı yakıt hattından yakıtın 

pompalanmasını emme yakıt besleme sistemi kullanarak önlemeye dayandırılmıştır (Coltman, 1994). 

Sistem elemanlarının işlevlerinin ve dayanıklılığının yanı sıra gövde içindeki konumları da yangın 

oluşumuna etki eden bir faktördür. Bu sebeple yakıt sistem elemanları kaza sırasında tankın delinmesini 

önlemek için iniş takımlarından, alev almaya neden olabilecek elektrikli bölmelerden ve gövde 

tabanından olabildiğince uzak tutulmalıdır. Çarpmaya dayanıklılık güvenliğin yanı sıra maliyeti ve 

ağırlığı de arttıran bir faktördür. Maliyetteki bu götürü artan taban fiyatı ve ağırlık, düşen performans 

veya bunlarının kombinasyonu olarak ifade edilebilir (Shanahan, D., & H., 2005, s. 11). Ağırlık ve 

maliyetteki ek getiriler, pilot ve yolcuların güvenliğini sağlamak açısından göze alınabilir değerlerdir. 

 

Tablo 16 - Yakıt Sistemi Bilgileri 

4.1.7) TRANSMİSYON TEMEL KONSEPTİ 

Transmisyon sistemi; motordaki yüksek tork ve devri, optimum oranlarda düşürerek helikopterin ana 

rotor ve kuyruk rotor sistemlerinin ihtiyacı olan devir sayılarına indirger. Bu tork ve devir düşümü 

sırasında ana rotor transmisyon sisteminin süreklilik içinde olması ve güç kaybının minimum seviyede 

tutulması gerekmektedir. Ana rotor transmisyon sistemi tasarımında; uzun ömürlülük, kesintisiz iletim 

sağlayabilme, üretilebilirlik, düşük maliyet, düşük ağırlık, titreşim/sürtünmeyi en az seviyede tutmak 

ve güvenlik önem arz etmektedir. 

Kayış kasnak ve zincir sistemi; ağırlık ve üretim maliyeti olarak en uygun transmisyon sistemi olarak 

bilinmesine rağmen, helikopter transmisyonu gibi yüksek hızlı çalışan sistemlerde performans ve 

güvenlik gibi problemlere sahiptir. Düz dişliler; üretilebilirlik açısından diğer dişli türlerine göre daha 

uygundur ama düz gelen diş yapısı nedeniyle ani yükleme ve titreşimlere sebep olur. Bu durum da 

helikopterde daha gürültülü bir şekilde çalışır. Çift helis dişliler ve balıksırtı dişliler; birbirine zıt yönlü 

diş yapıları sayesinde eksenel itme kuvvetini dişlinin her bir yarısına eşit ve zıt bir şekilde dağıtarak 

eksenel yüktü sıfırlayabilirler fakat karmaşık tasarımı nedeniyle imal edilmeleri zor ve pahalıdır. Helis 

dişliler ise; açılı gelen diş formu sayesinde birbirlerine kademeli olarak temas eder ve bu nedenle darbe 

veya şok yüklemesi oluşturmazlar, dişlere binen kademeli yük sayesinde titreşim ile sürtünme etkisi en 

aza indirgenir ve yüksek hızda bile gürültüsüz çalışabilirler. Daha uzun ömürlüdür, daha fazla diş 

mukavemetine ve daha yüksek bir yük taşıma kapasitesine sahip olduklarından daha yüksek hızlarda 

çalışmaya elverişlidir. Frezeleme ve azdırma yöntemleri kullanılarak imal edilebilmeleri açısından da 

ana rotor transmisyon tasarımımızda en avantajlı dişli kutusu konfigürasyonuna sahiptir. Projenin 

amacının; hafifliğin, güvenliğin ve düşük gürültü emisyonunun olduğu göz önüne alındığında tasarımda 

helis dişli kutusu transmisyon sisteminin kullanılması uygun görülmüştür.  



 

 

 

Tablo 17 - Ana Rotor Transmisyonu Konfigürasyon Seçimi 

          Transmisyon konfigürasyonumuz; yapılan hesaplamalar sonucunda motor devrini, ana 

rotor ve kuyruk rotoruna iki kademede indirgeyecek şekilde tasarlanmıştır. Ana rotor, sarmal 

konik dişli ve planet dişli kademeleriyle 450 dv/dk. seviyesine, kuyruk rotoru helis dişli ve 

sarmal konik dişli ile 2445 dv/dk. seviyesine indirgenmiştir. Tasarımımızda, yüksek dayanıma 

sahip AISI 9310 malzemesi kullanımına ek olarak daha sağlam kavrama özelliğinin 

kazandırılması için de dişlilerin helis açıları 30o, basınç açıları 20o olarak belirlenmiştir. 

Dişlilerde oluşacak aşınma ve ısınmayı önlemek için kullanılacak yağın soğutulması için 

transmisyonun ön tarafına yağ soğutma ünitesi dahil edilmiştir. Şaft boyutlandırmaları için 

kabaca rulman konumları belirlendikten sonra sırasıyla kuvvetler ve momentler hesaplanmıştır. 

Son olarak, malzemenin emniyet değerine göre boyutlandırma yapılarak transmisyon 

sisteminin tasarımı tamamlanmıştır. 

 
Tablo 18 - Ana Rotor Transmisyon Boyutlandırılması 

 

Tablo 19 - Kuyruk Rotor Transmisyon Boyutlandırılması 



 

 

4.1.8) AVİYONİK SİSTEMLER 

Hava aracı içindeki sistemlerin organizasyonu, işleyişi ve yönetimi gibi oldukça karmaşık işlemler 

aviyonik sistemler tarafından kontrol edilir. Aviyonik sistemlerdeki karmaşık işleyiş, sistem 

mimarisiyle kaynakların organize edilmesi yoluyla kontrol edilir. Bir birleşik mimaride her sistemin 

özel aviyonik kaynakları varken Entegre Modüler Aviyonik (EMA) mimarisinde aviyonik kaynaklar 

birkaç sistem tarafından paylaşılabilir (Bieber, Boniol, Boyer, Noulard, & Pagetti, 2012). Bu nedenle 

bir aviyonik sistem paketi için EMA sistemi boyut, ağırlık ve güçte büyük bir azalma sağlar (Yang, ve 

diğerleri, 2020, s. 2). EMA mimarileri, performans düzeyinin, sistem kapasitesinin ve ekipman 

bulunabilirliğinin artmasını ve bakım seviyelerinin düşmesini sağlayarak, sistemin ömür devir döngüsü 

boyunca maliyetlerini düşürür (Collinson, 2011, s. 480). Ayrıca modüler bölümlerin kullanımı kurulum 

ve değişim sırasında kolaylık sağlayarak işlemler için gereken süreyi azaltır. EMA mimarisinin 

avantajları ağırlık, güç tüketimi ve maliyetteki düşüş ve performans faktörlerindeki artışken 

dezavantajları da mevcuttur. Birleşik aviyonik mimariyle karşılaştırıldığında, hava aracındaki entegre 

modüler aviyonik (EMA) sistem mimarisi daha sofistike ve güçlü aviyonik işlevsellik sağlayabilirken 

aynı zamanda yapısal olarak dinamik, değişken şekilde birbirine bağlı ve oldukça karmaşık hale gelir 

(Yang, ve diğerleri, 2020, s. 1). Bir sistem veya alt sistem geliştirilmesinde diğer sistemlerle kaynak 

paylaşımı göz ardı edilemeyeceğinden, EMA mimarisinin sistem geliştirmede önemli bir etkisi vardır 

(Bieber, Boniol, Boyer, Noulard, & Pagetti, 2012). Sistemlerin geliştirilmesi sırasındaki zorluklar açık 

mimari sisteminin kullanımıyla rekabetçi bir piyasa oluşturarak azaltılabilir.  Tasarım ve helikopter 

sistemlerinin iyileştirme ve geliştirmesinde açık EMA mimarisi daha az çaba gerektirir (Ayan, 2013). 

EMA mimari sisteminin getiri ve götürülerine örnekler çoğaltılabilir. Ancak sonuç olarak gereksinimler 

doğrultusunda genel manada avantajları üstünlük sağladığından EMA mimari sisteminin kullanımı 

tasarımımız için uygun bulunmuştur.  

 

Şekil 7 - EMA Sistem Mimarisi 

Hava aracı içindeki sistemler arasındaki komutlar ve veriler elektriksel sinyaller vasıtasıyla ilgili yerlere 

taşınırlar. Kontrollü Uçuş (FBW) kontrol sisteminde uçuş kontrollerinin hareketleri elektronik 

sinyallerle kablolar aracılığıyla iletilir. Uçuş kontrol bilgisayarı pilottan aldığı girdilerle kontrol 

yüzeylerine bağlı aktüatörlere ilgili komutu verir. Elektronik Kontrollü Uçuş (FBL) tüm sensörlerin 

elektronik ve elektrikliden ziyade optik olması dışında Kontrollü Uçuş (FBW) tarafından izlenen benzer 

bir sisteme dayanır (Garg, Linda, & Chowdhury, 2014). Avantajları arasında EMI ve HIRF’e karşı 

dayanıklı olması, veri bant aralığının geniş olması, ağırlığının hafif olmasıyla daha az bakım 

gerektirmesi, elektromanyetik etkilere karşı konvansiyonel FBW sistemlerinden daha dayanıklı olması 

sayılabilir (Garg, Linda, & Chowdhury, 2014). FBW sistemi yerine maliyeti daha yüksek olan FBL 



 

 

uçuş sistemi seçiminin en önemli nedeni emniyet faktörüdür. Bu sebeplerle FBL kontrol sistemi 

tasarımımız için tercih edilmiştir. 

 

Şekil 8 - FBL Kontrol Sistem Şeması 

Tasarımı yapılan helikopter tek pilotlu bir helikopter olduğu için aviyonik alt sisteminde pilota daha 

geniş bir görüş açısı sağlamak, pilotun bütün bilgilere ulaşmasını kolaylaştırmak ve iş yükünü azaltmak 

amacıyla Elektronik Uçuş Enstrümantasyon Sistemi (EFIS) kullanılmıştır. EFIS birer adet Birincil Uçuş 

Ekranı (PFD), Elektronik Yatay Durum Göstergesi (EHSI) ve Motor Göstergeleri ve Mürettebat Uyarı 

Sistemi (EICAS) aracılığıyla helikopteri en verimli ve konforlu şekilde uçurabilmesi için pilota gerekli 

bilgileri sağlamaktadır. PFD hız, yön, yükseklik, ana ve kuyruk pervane devri, uyarı göstergeleri vb. 

bilgileri sunarken EHSI farklı modlarda hedefe dair yönelim, hız ve zaman bilgilerini, hava trafik 

haritasını, hava durumu ve zemine olan mesafe bilgilerini sağlar. EICAS ise hava aracındaki yakıt, yağ 

ve hidrolikler gibi sistemlerin durumunu, motorun performansını ve sistem arızalarını gösterir. Ana 

sistemlerin çalışmaması durumunda uçuşun güvenle devam edebilmesi için barometrik ve radar 

altimetre, dikey hız göstergesi, saat, hava hızı göstergesi, pusula, durum cayrosu, dönüş-kayış göstergesi 

ve istikamet göstergelerinden oluşan yedek analog enstrümanlar mevcuttur. 

4.1.9) ANA ROTOR SİSTEMİ 

4.1.9.1) Pal Sayısı 

Disk alanı belirlendikten sonra pal sayısı seçilmelidir. Pal’in geometrik tasarımıyla elde edilecek 

aerodinamik kazanç pal sayısının değiştirilmesiyle elde edilecek olan kazançtan fazla olduğu için, pal 

sayısı seçilirken aerodinamik kritlerler ikinci planda tutulmuş, pal sayısının etkilediği ağırlık,titreşim 

ve maliyet gibi konular ise ön planda tutulmuştur. İleri uçuşta düşük pal sayısı, rotor başlığı 

sürüklemesini azaltırken, yarattığı iz bölgesi nedeniyle daha çok indüklenmiş güç gerektirir, pal sayısı 

seçilirken bu da göz önünde tutulmuştur. Düşük pal sayılı ve yüksek pal sayılı rotor sistemlerinin 

avantajlarını özetleyecek olursak, düşük pal sayılı rotorlar, düşük rotor ağırlığı, düşük maliyet, kolay 

katlanma ve depolanma ve yüksek pal burulma sertliği sağlarken, yüksek pal sayılı rotor sistemi de 

düşük indüklenmiş rotor titreşimi, sahada kullanım kolaylığı ve belirgin derecede düşük gürültü sağlar 

(Prouty R.W. Helicopter Performance, Stability, and Control,sf. 646). İki sistemin de avantajları göz 

önüne alındığında rekabetçi bir helikopter tasarımı için hem düşük ağırlıklı olması hem de daha 

maliyetinin düşük olması gerektiğinden tasarlanan helikopterin daha düşük pal sayılı olmasına karar 

verilmiştir. Tasarlanacak olan helikoptere benzer özellikli helikopter araştırıldığında, büyük 

çoğunluğun 2 veya 3 palli olduğu fark edilmiştir. Ön tasarım aşamasında pal sayısı 2 olarak seçilmiştir.  



 

 

 

Tablo 20 - Pal Sayısı Seçimi 

 

4.1.9.2) Rotor Göbeği Konfigürasyonu 

Rotor göbeği tasarımına; üretilebilirlik, maliyet, ağırlık, titreşim ve yüklere karşı dayanımı yön verir. 

Yapılan literatür taramasında, tasarlanacak helikopter için tam mafsallı, tek mafsallı, menteşesiz ve 

yataksız rotor göbekleri değerlendirmeye alınmıştır. 

Tam mafsallı rotor göbeği yaygın olarak kullanılmasına rağmen yüksek sürükleme, yüksek bakım 

gereksinimi ve mekanik yapı karmaşıklığı gibi problemlere sahiptir. Menteşesiz ve yataksız rotor 

göbeklerinin gürültü emisyonu özellikleri iyidir, tasarımı sadedir fakat üretimi çok yüksek maliyet ve 

mühendislik kabiliyeti gerektirir. Tek mafsallı rotor göbeği; tasarım olarak basit, ağırlığı düşük, 

üretilebilirlik ve maliyet açısından uygun özellikleri sayesinde hafif helikopter sınıfında en avantajlı 

rotor göbeği konfigürasyonudur. 

 

Tablo 21 - Rotor Göbeği Konfigürasyonu Seçimi 

Bu projede düşük tedarik ve operasyon maliyetinin, hafifliğin ve düşük gürültü emisyonunun 

amaçlandığı düşünüldüğünde tasarımda tek mafsallı rotor göbeği kullanılması uygun görülmüştür. 

 4.1.10) KUYRUK ROTOR SİSTEMİ 

Ana görevi helikopterin ana rotorunun yarattığı torku dengelemek olan antitork sistemi tasarımın tümü 

açısından dikkate alınması gereken pek çok faktörü beraberinde getirir. Dolayısıyla bu sistemin seçimi 

genel performans ve görev isterleri çerçevesinde çok yönlü ele alınarak dikkatli bir biçimde 



 

 

yapılmalıdır. Bunları göz önüne alındığında anti-tork sisteminin tasarımında performans, üretilebilirlik, 

güvenlik, gürültü emisyonu, maliyet ve ağırlık kriterleri öncelikli olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Anti-tork sistemi tasarımında konvansiyonel, fenestron ve NOTAR tipi kuyruk rotorları ele alınmıştır.  

NOTAR sistemi yüksek güvenlik sağlaması ve oldukça düşük ses yaratması sebebiyle avantajlıdır. 

Ancak konvansiyonele kıyasla NOTAR düşük verim sağlaması, kısıtlı manevra kabiliyeti ve patent 

sorunları sebebiyle yaygın olarak kullanılmaz. (Siliang, Zhengfei, Pei, & Mengjiang, 2016, s. 1)Ayrıca 

mevcut piyasada yaygın bir ürün olmadığı için üretim ve bakım aşamalarında fazladan maliyete ve 

zamana mâl olacak altyapı ihtiyacı doğuracaktır. Bu sebeple NOTAR tipi kuyruk rotoru başta elenirken 

konvansiyonel ve fenestron çeşitleri aşağıdaki kriterler bakımından daha ayrıntılı incelemiştir. 

Performans: Fenestron (fan-in-fin) kuyruk rotorunda fan(paller) finin (dikey stabilizatör) içinde 

bulunan kanala yerleştirilir. Bu kanal sayesinde fanın akıştaki dalgalanmalardan etkilenmesi azaltılmış 

olur. Aynı miktarda itki üretimi için fanın fin içine yerleştirildiği bu tasarımda konvansiyonele göre 

daha az güç ihtiyacı olduğu bulunmuştur. (Leishman, 2006, s. 321) Ancak güçteki bu tasarruf toplama 

yansımaz çünkü fan ve fin indüklenmiş sürüklemeyi arttırarak ana rotordan karşılanması gereken güç 

ihtiyacı doğururlar. (Davidson, Havey, & Sherrieb, 1972, s. 23) 

Üretilebilirlik: Piyasada kullanımının yaygın olması ve tasarımının komplike olmaması sebebiyle 

konvansiyonel kuyruk rotoru fenestronun aksine mevcut olanaklarla görece kısa zamanda üretilebilmesi 

muhtemeldir.  

Güvenlik: Konvansiyonel tipte kuyruk rotorunun açıkta olması dış etkenlere maruz kalma olasılığını 

arttırırken fenestronda bu söz konusu değildir. Kuyruk rotorunun fin içinde yer alması iniş sırasında 

yerle temas riskini ortadan kaldırır, pratikte herhangi bir nesneyle teması imkânsız kılar. (Velazquez, 

1971, s. 114-119) Fenestron dizaynı sayesinde anti-tork sisteminde meydana gelebilecek arızalara 

rağmen görevini yerine getirebilecek kabiliyettedir. İleri uçuşlarda fin karşıt tork için itki sağlar. Bu tip 

kuyruk rotor arızaları konvansiyonel tipte acil otorotasyon inişiyle sonuçlanır. (Davidson, Havey, & 

Sherrieb, 1972, s. 73-74)  

Gürültü emisyonu: Konvansiyonel kuyruk rotorlarının gürültü emisyonu fenestrona göre daha 

yüksektir. Akustik açıdan fanın bulunduğu kanalın pallerin dönme düzleminde olması bu düzlemde sesi 

maskeleyerek gürültü seviyesini düşürür. (Mouterde, Sudre, Dequin, D’Alascio, & Haldenwang, 2007, 

s. 2)Akustik tekrarlamadan kaçınmak için fenestronda uygulanan faz modülasyonu sayesinde rotor 

palleri fanda eşit olmayan aralıklarla yerleştirilir böylece pallerin geçiş frekansındaki akustik enerji 

birkaç frekansta yayılır. (You, Thouault, Breitsamter, & Adams, 2012) 

Maliyet: Fenestron tasarımının konvansiyonel kuyruk rotoru yerine karşıt tork üretmek için 

kullanılması helikopterlerin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini kayda değer derecede geliştirir. Bu 

geliştirme elemanların çıkarılması, daha az gerilmeye maruz kalmaları ve yabancı cisim hasarına karşı 

ek koruma sağlanmasıyla başarılır. (Davidson, Havey, & Sherrieb, 1972, s. 72)Bileşenlerin daha düşük 

yorulma gerilmelerine maruz kalması arızalar arasındaki ortalama süreyi büyük ölçüde yükselterek 

bakım periyodunu arttırır. (Davidson, Havey, & Sherrieb, 1972, s. 75) Fenestron kuyruk rotorlarının 

daha az bakıma ihtiyaç duyması uzun vadede bakım maliyeti düşürür. Öte yandan yaygın 

kullanıldıklarından gerekli altyapının mevcut olması konvansiyonel kuyruk rotorlarının üretim 

maliyetini düşüren önemli bir faktördür.    

Ağırlık: Konvansiyonel kuyruk rotorunun ihtiyaç duyduğu bazı ara parçalara ihtiyaç duymasa da fanın 

fin içinde bulunduğu kanal fenestronun ağırlığını arttırmada önemli rol oynar.  



 

 

 

Tablo 22 - Kuyruk Rotoru Konfigürasyonu Seçimi 

Tasarıma yön veren parametreler ve etki katsayıları doğrultusunda konvansiyonel tip kuyruk rotoru 

genel açıdan diğerlerine göre daha avantajlıdır. Ağırlık, üretilebilirlik ve maliyet bakımından en iyi 

performansı gösterirken; güvenlik ve gürültü emisyonu açısından yetersiz kalmaktadır. Konvansiyonel 

tip kuyruk rotorunun tasarım isterlerini tam olarak karşılayabilmesi için bu yetersizliklere farklı 

yaklaşımlarla çözümler bulunmalıdır. Performans bakımından konvansiyonelden verimli olan fenestron 

fanı barındıracak finin boyutları büyük olması gerektiğinden, ana rotordan çekilmesi gereken güç 

miktarı ağırlık ve ek sürüklemeyle birlikte artacaktır. Bu da genel performanstaki avantajın kayıp 

anlamına gelir. Sonuç olarak birçok avantajı olan ve bazı eklemelerle eksikleri yeterli biçimde 

karşılanabilecek konvansiyonel kuyruk rotoru tasarımımız için seçilmiştir.    

4.1.11) KUYRUK KONFİGÜRASYON SEÇİMİ (STABİLİZATÖRLER) 

Helikopterde empenaj bölümü gövde yapısına bağlı olan yatay ve dikey stabilizatörden oluşur. 

Stabilizatör, basit, sabit, pozitif veya negatif kaldırma kuvveti oluşturan bir geometridir. Stabilizatörün 

ana amacı yalpalama ve yunuslama ekseninde stabiliteyi sağlamaktır.  

4.1.11.1)Yatay Stabilizatör 

Helikopter gövdesi ve rotoru, yunuslama ekseninde stabiliteyi negatif olarak etkilediğinden, yatay 

stabilizatör helikopterin hakimiyetini kolaylaştıran önemli bir faktördür. Helikopterlerde kullanılan üç 

tip yatay stabilizatör vardır. Bunlar; öne monte edilmiş stabilizatör, arkaya monte edilmiş stabilizatör 

ve T kuyruk tasarımıdır. 

Öne monte edilmiş yatay stabilizatör, helikopter kuyruk konisinde gövdeye daha yakın olacak şekilde 

konumlandırılır. Bu sayede stabilizatör ana rotor girdaplarının yarattığı ani itki kaybı durumlarından, 

hover ve ileri uçuş durumlarında dahi bu hava akımları içerisinde konumlandırılmış olmasıyla 

etkilenmez. Bu stabilizatör seçiminde, ağırlık merkezine göre moment kolu kısa olacağından 

kullanılacak stabilizatör yüzeyinin daha büyük, dolayısıyla daha ağır olması gerekmektedir. Ayrıca 

hover durumunda, rotor altında oluşacak hava akımı, öne monte edilen stabilizatör üzerinde bir yük 

oluşturacağından ana rotor performansına olumsuz etkisi olacaktır. Bu tip stabilizatörlerde 

kullanılabilecek ters kanat profili, ileri uçuşta öne eğilen helikopter gövdesinin hücum açısını yarattığı 

lift ile azaltacak ve parazit sürüklenme kuvveti mümkün olduğunca azaltılmış olacaktır. Aynı zamanda 

otorotasyon sırasında stall’a girecek olan stabilizatör istenmeyen bir durum olan burun ucu eğilmesini 

önleyecek, hasarı minimize edecektir. 



 

 

Arkaya monte edilmiş olan yatay stabilizatörün yapısal anlamda avantajı, maruz kaldığı yükün direkt 

olarak kuyruk konisine iletilmesinden gelmektedir. Ancak konumu dolayısıyla özellikle hover 

durumundan düşük hızlı ileri uçuşa geçiş veya tam tersi durumda ana rotor akış izinin aniden empenajın 

önüne geçişi sonucu burun ucunu aşağı eğmeye yönelik oluşan pitching momenti aerodinamik sorunlara 

yol açar. Üst gövdeden ve rotor göbeğinden gelen kararsız ayrılmış akış, bu tip stabilizatör tasarımının 

verimini düşürme eğilimindedir. Bu yüzden uzayan moment koluyla azalması beklenen alan yeterli 

kaldırma kuvveti üretebilmek için büyütülmelidir. 

T kuyruk tasarımında dikey stabilizatörün üstüne konumlandırılan yatay stabilizatör akış girdaplarından 

çoğundan uzak tutulmuş olur. Artan moment koluyla alanı küçülen yatay stabilizatör, maruz kaldığı 

yükleri ve ana rotor-kuyruk rotorundan kaynaklı düşük frekanslı yapısal titreşimi karşılamak zorunda 

kalan dikey stabilizatörün ağırlığının büyümesine sebep olur. T-kuyruk, çoğu zaman bu tasarımı 

boyutsal anlamda sınırlayan burulma momentine maruz kalmaktadır. 

4.1.11.2) Dikey Stabilizatör 

Dikey stabilizatörün temel amacı yalpalama ekseninde stabiliteyi sağlamaktır. Aynı zamanda ileri 

uçuşta kuyruk rotorundaki itki kaybı sebebiyle bu kaybı karşılayacak bir yan kuvvet oluşumu 

sağlamaktadır. Bu kuvveti karşılamak için dikey stabilizatör kamburluklu bir kanat profili şeklinde 

tasarlanmıştır. 

 

 
Tablo 23 - Kuyruk konfigürasyon seçimi 

Bu parametreler göz önünde bulundurulduğu zaman, dezavantajları minimize etmek amacıyla öne 

monte edilmiş yatay stabilizatör seçimi daha uygun olacaktır. Dikey stabilizatörün ise kuyruk konisinin 

en arka kısmına konumlandırılması, kuyruk rotoru performansını olumsuz etkileyeceğinden H kuyruk 

modeli en uygun seçim olarak değerlendirilmektedir.  

 
Şekil 9 – Kuyruk 

4.1.12) HİDROLİK VE ELEKTRİK SİSTEMLER 

Hidrolik sistem olarak hafif helikopterlerde kullanılan güç destekli sistem seçilir. Hidrolik sistem, uçuş 

güvenliğini arttırmak için kullanılır. Pompa, akışkan deposu, filtre, akümülatör, servo valfi, aktuatör, 

Etki
H kuyruk tipi ve öne 

Monte Yatay kuyruk
Konvansiyonel Kuyruk T Kuyruk

Ağırlık 0,17054 6 8 4

Performans 0,11628 9 6 8

Otorotasyon 0,10853 10 1 2

Mukavemet 0,10078 6 10 6

Maliyet 0,17054 7 9 6

Toplam 4,95352 4,71319 3,45738



 

 

basınç kontrol valfleri ve anahtarlardan oluşur. Hidrolik sistemin basınç tarafında sürekli bir akışkan 

basıncı vardır. Elektrik arızası durumunda devre kesici anahtar ile selenoid bağlantısı kesilerek kontrol, 

hidrolikler ile sağlanır. Servo, kontrol için ek bir kuvvet oluşturarak pilotun uygulaması gereken kuvveti 

azaltır. Ayrıca, pompa arızası durumu için, akümülatörde hidrolik basınç depolanır. 

Elektrik sistemini batarya, elektrik kabloları ve jeneratör oluşturur. Motorun ilk çalıştırması bataryadan 

alınan elektrik gücünün jeneratöre iletilmesiyle sağlanır. Motorun ilk çalıştırılmasının ardından 

jeneratöre gücü motor sağlar. Buradan elde edilen elektrik gücü gerekli sistemlerde kullanılır. 

Jeneratörün arızalanması durumunda batarya belli bir süreliğine sistemlere güç sağlar. Güvenlik, ağırlık 

ve performans açısından avantajlı olması sebebiyle fiber optik kabloların kullanımı tercih edilmiştir. 

4.2) ALT SİSTEM YERLEŞİMİ 

Alt sistemlere hacim tahsisi yapılırken gövdenin hacminin olabildiğince düşük olmasına özen 

gösterilmiştir. Bu gövdenin hafif olmasını sağlayacaktır. Tüm alt sistemler için öncelikle hacim 

tahsisleri yapılmış, helikopter üzerindeki yerleri belirlenmiş, ağırlıkları kesinleştirilmiş ve 

belirlenen bu değerlere göre ağırlık merkezi hesaplanmıştır. Alt sistemlerin hacimleri ve 

yerleşimleri her bir alt sistem için aşağıda belirtilmiştir.  

Yolcu Koltukları: Koltuklar kabin içinde 4 adet olarak yerleştirilmiştir. Yolculara rahat etmesi 

için baş kısımları gövdeye çarpmayacak şekilde gövde yapısı şekillenmiştir. Gövdede çok yer 

kaplamayan ve ağırlığı düşük olan koltuk türü kullanılmıştır.  

Yakıt Tankı: Yakıt tankı iki yolcu koltuğunun arkasında kuyruğa doğru olan kısımda 

bulunmaktadır. Yakıt tankının içi bölmeli olup, pompa sistemiyle donatılmış, yakıtın 

istenmeyen hareketlerinin helikopteri etkilemesi önlenmeye çalışılmıştır. Helikopterin görev 

tanımında yer alan menziline göre hesaplanmış olan yakıt miktarına uygun olarak yakıt tankı 

hacimlendirilmiştir. 

Yakıt Pompası: Tanktaki yakıtın motora aktarılması için yakıt pompası kullanılmıştır. Pompa 

tankın hemen üst kısmında yer almaktadır.  

Motor: Gövdenin dışında kuyruğa yakın kısımda üstte bulunmaktadır. Bu sayede yolcuları ses 

ve sıcaklık bakımında daha az etkilemektedir, aynı zamanda motorun gövde dışında olması 

gövde hacmini, aynı zamanda gövde ağırlığını düşürecektir. Rakiplerine kıyasla  

Transmisyon: Transmisyon sistemi ana rotor sisteminin altında gövdenin üzerinde yer 

almaktadır. Kokpitte herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmaması adına, kokpitle transmisyon 

sistemi arası yalıtılmıştır.  

Ana Rotor: Helikopter üzerinde y yönünde 3 temel kuvvet bulunmaktadır. Biri ana rotor 

tarafından üretilen taşıma kuvveti, ikincisi aşağı yönlü ağırlık kuvveti ve sonuncusu yatay 

stabilizatör tarafından üretilen taşıma kuvveti. Bu 3 kuvvetin birbirini dengelemesi helikopterin 

stabil bir uçuş yapmasına olanak sağlayacaktır.  

Kuyruk Rotoru: Kuyruk rotoru gövdenin en arkasında konumlandırılmıştır. Gövdeden 

kuyruk rotoruna kadar giden kısmın uzun olması ağırlığı arttırdığından ötürü bu yapı belli bir 

noktaya kadar uzatılmıştır. Kuyruk rotorunun stabilizatörlerden uzak olması verimliliğini 

arttıracaktır.  



 

 

Stabilizatörler: Helikopter üzerinde yatay ve dikey stabilizatörler bulunmaktadır. Bunlar 

helikoptere ani bir kuvvet etki ettiğinde helikopterin kendiliğinden eski hale gelmesini 

sağlayacaktır. Kuyruk rotorunun etkisinin arttırılması amacıyla yatay stabilizatör kuyruk 

rotorundan etkilenmeyecek şekilde gövdeden kuyruğa giden yapı üzerinde 

konumlandırılmıştır. Yine dikey stabilizatör de kuyruk rotorunun ortaya çıkarmış olduğu hava 

akımından etkilenmemesi için bir miktar ötelenmiştir.  

Kokpit: Kokpitte uçuş kontrol aletleri, göstergeler, haberleşme cihazları, aviyonikler ve pilot 

koltuğu bulunmaktadır. Burada yer alan ekipmanlar pilotun ulaşmasının en kolay olduğu 

şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca herhangi bir yangın durumuna karşın bir adet de yangın tüpü 

bulunmaktadır.  

İniş Takımı: İniş takımının yerleşimi helikopterin iniş ve kalkış durumu için çok önemlidir. 

İniş takımının yanlış konumlandırılması iniş veya kalkışta kaza-kırımla sonuçlanabilir. İniş 

takım helikopterin ağırlık merkezi göz önüne alınarak gövdenin alt kısmına 

konumlandırılmıştır.  

 
Şekil 10 - Alt Sistem Yerleşimi 

Alt sistemlerin yerleşimi yapıldıktan sonra, ağırlık merkezi 361 cm olarak hesaplanmıştır. Ana rotor, 

ağırlık merkezi üzerine yerleştirilmiştir. 

5)     PERFORMANS VE HESAPLAMALAR 

Temel tasarım kısmında öncelikle helikopter için sırası ile ön ağırlık kestirimi yapılmış, boyutlar 

belirlenmiş, motor seçimi yapılmış, yakıt ağılığı hesaplanmış, performans hesapları yapılmış, ağırlık 

kırılımı yapılmış ve ardından da elde edilen değerlerden yola çıkılarak bir optimizasyon rutini 

uygulanmıştır.  

Yapılan ağırlık kestirimi hesaplara uygun bir noktadan başlamak için kullanılmıştır. Ana rotor, kuyruk 

rotoru boyutlandırılmış ve aerodinamik özellikleri belirlenerek performans hesapları kısmında 

kullanılacak hale getirilmiştir.  

No Alt Sistem Ağırlık (kg) X(cm)
1 Elektrik ve Hidrolik 36,27 340
2 Aviyonikler 22,68 343
3 Mürettebat 90 105
4 Kuyruk Rotoru 7,55 800
5 Gövde 160 370
6 Motor 78 440
7 Yakıt 101 440
8 Sürüş Sistemi 52,35 100
9 İniş Takımı 23,7 310
10 Paralı Yük 400 380
11 Yatay Stabilizör 7,1 750
12 Dikey Stabilizör 7,89 760

13 Kokpit 7,51 105
14 Enstrümanlar 5,2 80
15 İtki Sistemleri 18,88 790
16 Motor Beşiği 19,05 435



 

 

Gövde için ise öncelikle pilot ve 4 yolcunun sığabileceği en küçük hacimdeki kokpit ve kabin 

tasarımları yapılmıştır. Ayrıca motorun konumlandırılacağı kısımdaki motor kaplamasının boyutları 

gelen akış çizgilerini takip edebilen verimli bir aerodinamik yüzey oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kuyruk konisinin uzunluğu ana rotor, kuyruk rotoru boyutları ile aerodinamik etkileşim durumları göz 

önüne alınarak olabilecek en kısa şekilde boyutlandırılmıştır.  

Kokpit boyutlandırılması antropometrik verilere dayandırılarak olabilecek en küçük hacim ve en iyi 

aerodinamik özelliklere sahip olacak şekilde belirlenmiştir.  

Boyutlar belirlendikten sonra nokta performans isterlerini karşılayacak şekilde helikopterin güç 

kestirimi yapılmış ve bulunan bu maksimum değer motor seçimi için kullanılmıştır.  

Motor seçiminin ardından seçilen motor özellikleri, manevra zarfındaki isterler, toplam menzil ve 

havada kalma süresi isterlerine göre olabilecek minimum toplam yakıt sarfiyatı hesaplanmıştır. Burada 

hesaplama yapılırken manevra zarfı, maksimum menzil ve azami havada kalma süreleri için ayrı ayrı 

yakıt hesabı yapılmış ve en büyük olan değer seçilmiştir. 

Performans isterlerinin ardından helikopterin alt sistemlerinin güç gereksinimleri ve kayıp öngörüleri 

belirlenmiş ve önceden yapılan maksimum güç isterine göre belirlenen motor seçimi belirlenen kayıp 

öngörülerine göre revize edilmiştir. Bundan sonra yakıt sarfiyatı hesapları kayıp öngörüleri de hesaba 

katılarak tekrarlanmıştır.  

Genel performans hesapları ve boyutlandırma yapıldıktan sonra helikopter üzerindeki alt sistemlerin 

ağırlıkları yaklaşık formüller kullanılarak belirlenmiş ve toplam boş ağırlık yaklaşımı yapılmıştır.  

Helikopterin genel özellikleri yapılan hesaplar doğrultusunda tarihsel verilere ve kendi içindeki 

değişkenlere göre göre tutarlı olarak belirlenmiştir. Ardından ise optimizasyon rutini uygulanmış ve 

helikopter ağırlığı ve maliyeti ciddi şekilde azaltılmıştır.  

Optimizasyon rutininde elde edilen helikopter için tüm aerodinamik özellikler ve performans çıktıları 

verilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

5.1) BOYUTLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

5.1.1) Ön ağırlık kestirimi 

Boyutlandırmaya başlamadan önce yaklaşık bir toplam ağırlık belirlenmelidir. Bunun için yapılan 

literatür taramasında elde edilen helikopterler içerisinde 1 pilot ve 4 yolcu taşıyan, menzili benzer olan 

ve son 25 yılda üretilmiş olan helikopterler seçilmiş ve ortalama ağırlıkları alınmıştır. Yarışma 

şartnamesinde verilmiş olan uçuş süresi değeri ve turboşaft motorlar için olan ortalama bir yakıt 

sarfiyatı değeri kullanılmış ve yakıt ağırlığı için bir yaklaşım yapılmıştır, seçilen değerler Tablo 24’de 



 

 

verilmiştir.  Ardından tarihsel verilerden yaklaşık bir ağırlık kesri değeri seçilmiş ve toplam ağırlık 

hesabı daha gerçekçi olması için iteratif şekilde Şekil 11’de gösterildiği gibi yapılmıştır. [prouty] 

 

Tablo 24 - Ön Ağırlık Kestirimi Parametreleri 

 

Şekil 11 - Ağırlık Yaklaşımı 

Yapılan iteratif çözümün ardından elde edilen yaklaşık ön ağırlık Tablo 25’de verilmiştir.  

Nihai ağırlık hesabı ilerleyen bölümlerde verilecektir.  

 
Tablo 25 - İterasyonla Elde Edilenler 

5.1.2) Ana Rotor Boyutlandırması 

Helikopterin ön ağırlık(Wtoplam) kestiriminin ardından, ana rotor boyutlandırması için öncelikle disk 

yüklemesi değeri tarihsel veriler yardımı ile toplam ağırlığa bağlı olarak elde edilmiştir. Ardından disk 

yüklemesi(DL) ve toplam ağırlık kullanılarak pervane yarıçapı(R) ve veter(c) değeri askı uçuşu durumu 

için momentum teorisi yardımı ile hesaplanmıştır.  

Ardından optimizasyon çalışması sonucu, maksimum pal ucu Mach sayısı değeri belirlenmiştir. Bu 

değer için ana rotor dönme gürültüsü ve girdap gürültüsü değerleri yaklaşık olarak hesaplandıktan sonra 

cs-36 standartlarındaki gürültü emisyon sonuçları ile karşılaştırılmış ve elde edilen maksimum pal ucu 

hız değerinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Ana rotor boyutlandırma şeması şekilxx’de verilmiştir.   

Başlangıç toplam ağırlık yaklaşımı(kg) Motor Gücü(hp) Görev süresi(h) Sfc(lb/hp*h) Ağırlık kesri

1230 261 2,5 0,4 0,5

Başlangıç döngüsü sonu ağırlık hesabı(kg)

1217

Şekil 12 - Ana Rotor Boyutlandırma Şeması 



 

 

 

 

Ayrıca ana rotor için airfoil, burulma oranı ve sivrilme oranının seçimleri de optimizasyon şeması içinde 

elde edilmiştir. Burada 2 önemli parametreye dikkat edilmiştir. İlki hover durumundaki rotor 

verimliliğinin(FM) yüksek olması, ikincisi ise genel uçuş zarfında en düşük kütle ve maliyet değerini 

vermesidir.  

5.1.2.1) Airfoil seçimi ve yerleşimi 

Rotor palleri için kanat profili seçimi rotor verimini etkileyen önemli bir parametredir. Palin farklı 

istasyonları, farklı hız koşullarına ve farklı tasarım isterlerine maruz kaldığı için rotor tasarımında 2 

farklı kanat profili kullanılmıştır. Kanat profili seçiminde tasarım gereksinimleri ve sınırları; palin 

ilerleyen kısmındaki sürükleme ıraksama Mach sayısı (Drag-divergence), palin gerileyen kısmında 

taşıma kaybı olayı, taşımanın üretildiği kısımdaki maksimum taşıma katsayısı, palin genelindeki 

moment katsayısı gibi parametrelere bağlı olarak belirlenmiştir. Kanat profili seçiminde palin iç 

taraflarındaki kısımlarda cl∕cd oranının ve maksimum cl’ nin yüksek olmasına dikkat edilmiştir. Palin 

ucunda ise dikkate alınan kriterler, Drag-divergence Mach sayısının yüksek olması ve pal ucu 

girdaplarını düşürmek için görece düşük katsayılı bir profilin seçilmesidir. Ayrıca bu kısımdaki 

profiller, yüksek hızlara maruz kalacağı için düşük sürükleme kuvveti oluşturmalıdır. Bu sebeple pal 

ucunda görece ince bir kanat profili seçilmiştir. Kanat profili seçiminde tasarım kriterleri belirlendikten 

sonra palin uç ve içeri kısımları için daha önceki yıllarda benzer helikopterlerde kullanılan profil tipleri 

araştırılmıştır. Bu kanat profili tipleri belirlenen kriterler doğrultusunda XFLR5 programında 

karşılaştırılmış ve seçim yapılmıştır.   helikopterlerde palin iç kısmında kullanılan kanat profillerinin 

“cl∕cd – ” ve “cl – ” grafikleri yaklaşık ortalama taşıma kuvvetinin oluştuğu 0.7 pal istasyonundaki 

Reynolds değeri için üst üste çizdirilmiştir.  

            

Şekil 13 - Palin iç kısımlarında kullanılan kanat profillerinin karşılaştırılması 

Şekil 13’ten anlaşılcağı üzere en yüksek cl∕cd oranına Naca23012 profili çıkmaktadır. Aynı zamanda 

en yüksek maksimum taşıma katsayısına sahip 3. kanat profilidir ve diğer iki profil ile arasındaki fark 

oldukça azdır. Bu sebeple palin iç kısımları için Naca23012 profilinin seçimi uygun görülmüştür. 

Benzer çalışma palin uç kısımları için de yapılmıştır. Palin uç kısımlarında cd -   ve cm -   grafikleri 

özellikle incelenmiştir. Pal uç kısmı ileri uçuş koşulunda yaklaşık 0 – 10 derece aralığında değiştiği için 

bu açılarda cd değerinin düşük olması istenmektedir. Ayrıca cm katsayısının düşük değerlerde 

seyretmesi helikopter kontrolü için harcanan gücü azaltacaktır. Şekil 14’te helikopterlerde palin uç 

kısmında kullanılan kanat profillerinin “cl∕cd – ” ve “cm – ” grafikleri yaklaşık 0.95 pal istasyonundaki 

Reynolds değeri için üst üste çizdirilmiştir. 



 

 

     

Şekil 14 - Pal uç kısımlarında kullanılan kanat profillerinin karşılaştırılması 

Şekil 14’ten anlaşılacağı üzere çalışma aralığında en düşük itki katsayısına sahip olan kanat profili 

NASA RC(5)-10’dur. Ayrıca bu kanat profilinin cm değerleri daha düşük genlikte seyir etmektedir. Bu 

sebeple bu tip kanat profili kullanıldığında kontrol yükleri azalacaktır. Belirtilen sebepler neticesinde 

pal ucu kanat profili NASA RC(5)-10 olarak seçilmiştir.  

Seçilen kanat profillerinin konumlandırılmasında NACA23012’nin Drag Divergence Mach sayısı etkili 

olmuştur. Literatürden elde edilen bilgilere göre 2 derecelik hücum açısında kritik mach  sayısı yaklaşık 

0.68 olmaktadır. Korunaklı bir hesap olması açısından drag divergence Mach sayısı yerine henüz ilk 

süpersonik bölgelerin oluştuğu kritik mach sayısı referans alınmıştır. NACA23012 profili pal üzerinde 

kritik mach sayısına ulaşılıncaya kadar kullanılmıştır. Böylece içerde kullanılan pallerin yüksek cl∕cd 

oranından maksimum oranda yararlanılmıştır. Bu doğrultuda palin %93’lük bir kısmında NACA23012 

kullanılımıştır. Kalan kısımlarda ise daha ince bir kanat profili olan ve uç için seçilen NASA RC(5)-10 

profili kullanılmıştır. Bu profilin 0 taşıma katsayısı için drag-divergence Mach sayısının literatürden 

alınan bilgiler doğrultusunda 0.79 olduğu görülmektedir. Tasarlanılan helikopterin ileri uçuşunda 

çıkılan maksimum mach sayısı değeri 0.73 olup drag divergence mach sayısının oldukça altındadır.  

Burulma oranı için ise genel olarak optimizasyon kısmındaki amaç fonksiyonunu en aza indiren değer 

olan -6 derecelik burulma değeri seçilmiştir. Ana rotor ile ilgili değerler Tablo 26’da dir.  

 

 

Tablo 26 - Ana Rotor Palleri Özellikleri 

5.1.2.2) Pal Ucu 

Pal uç tasarımı, hem helikopter askı ve ileri uçuş performansı, hem de akustik performansı açısından 

önemli rol oynamaktadır. Pal ucunda yüksek Mach sayılarına ulaşılması sebebiyle sıkıştırılabilir etkiler 

görülmektedir. Rotorun aerodinamik performansını artırmak için pal ucunda bu etkiler göz önünde 

bulundurularak tasarım yapılmalıdır. Pal ucunda ok açısı, sivrilme ve sarkma modifikasyonları 

yapılarak optimum bir tasarım elde edilebilir. Pal ucuna ok açısı vermek; pale dik gelen hızı düşürmekte, 

sıkıştırılabilir etkileri geciktirerek rotor performansını artırmakta ve gürültü seviyesini azaltmaktadır. 

Fakat düşük hücum açılarında gerileyen palde erken stall’a sebebiyet vermektedir. Pal ucunda sivrilme 

ise, sıkıştırılabilir etkileri geciktirmekle beraber, fines oranını oldukça artırmakta, profil sürüklemesini 

düşürmekte, ileri uçuş performansını artırmakta ve rotor verimliliğini büyük oranda artırmaktadır. Pal 

ucunda sarkma ise vortexlerin oluşumunu ve konumunu etkilemekte ve gürültü seviyesini 

azaltmaktadır. Ancak pal ucunda tüm bu değişiklikleri beraber uygulamak verimi sanıldığı kadar 

artırmamakla beraber geometriye karmaşıklık getirecek, analizini, üretimini, bakımını zorlaştıracak ve 

maliyetini artıracaktır. Pal ucuna sivrilme ve ok açısını beraber uygulamanın hem gürültü hem 

Pal 

yarıçapı(m)

Kök Kesim 

Mesafesinin Pal 

Yarıçapına oranı

Disk 

Yüklemesi 

(kg/m^2)

Pal Ucu 

Mach Sayısı

Rpm 

(1/dk)
Pal sayısı

Burulma 

açısı 

(derece) 

Sivrilme 

oranı
Veter (m)

Airfoil              

(%0-0,93)

Airfoil              

(%0,93-1)

4,51 0,20 17,67 0,73 414,93 2 -6 1 0,28 NACA23012 NACA RC(5)-10



 

 

performans açısından getirdiği avantajlar düşünüldüğünde bu konfigürasyonun uygulanmasına karar 

verilmiştir ve aşağıda gösterilmiştir. Pal ucundan itibaren 0,1 yarıçap uzaklıktaki bölge pal uç bölgesi 

olarak kabul edilmiştir. Bu bölgede uygulanacak 2:1 oranındaki sivrilme ve 10° ok açısı, rotorun 

belirlenen özellikleri ve ilerleme oranında elde edilecek optimum modifikasyonlar olarak bulunmuş ve 

tasarım bu şekilde yapılmıştır. 

 
Şekil 15 - Pal ucu geometrisi 

5.1.3) Kuyruk Rotoru Boyutlandırması 

Kuyruk rotoru boyutlandırması tarihsel veriler ile ana rotorun bazı özellikleri kullanılarak elde 

edilmiştir.  Kuyruk rotor yarıçapı için ana rotor yarıçapı ve disk yüklemesi değerlerini içeren ve tarihsel 

verilerden yararlanan 
𝑅𝑡𝑎𝑖𝑙

𝑅𝑚𝑎𝑖𝑛
=

1

7.15−0.27∗𝐷𝐿𝑚𝑎𝑖𝑛
  formülü kullanılmıştır.  

Kuyruk rotoru maksimum pal ucu Mach sayısı da ana rotor ile aynı seçilmiştir. Veter uzunluğu ise 

istatistiki verilerden yararlanarak seçilmiştir.  

Ayrıca airfoil seçimi, pal burulma ve sivrilme oranı bu kısımda belirlenmiştir. Airfoil olarak simetrik 

olan NACA 0012 seçilmiştir ve tüm pal boyunca bu airfoil kullanılmıştır. Burulma ve sivrilme 

oranlarının kuyruk rotor performansına etkisinin kayda değer olmamasından ve üretim kolaylığından 

ötürü burulmasız ve sivrilme oranı olmayan bir pal seçilmiştir. Kuyruk rotor özelliklerini içeren tablo 

ve tasarım şeması Şekil 16’de verilmiştir.  

 

 
Tablo 27 - Kuyruk Rotoru Palleri Özellikleri 

Pal 

yarıçapı(m)

Kök Kesim 

Mesafesinin Pal 

Yarıçapına oranı

Disk 

Yüklemesi 

(kg/m^2)

Pal Ucu 

Mach Sayısı

Rpm 

(1/dk)
Pal sayısı

Burulma 

açısı 

(derece) 

Sivrilme 

oranı
Veter (m) Airfoil 

0,73 0,20 36,95 0,73 2539,04 2 0 1 0,12 NACA0012



 

 

 
Şekil 16 - Kuyruk Rotoru Tasarımı Yaklaşımı 

5.1.4) Kokpit ve Kabin Boyutlandırması 

5.1.4.1) Kokpit Boyutlandırması 

Yapılan araştırmalar sonucunda Türk ve Avrupalı pilotların antropometrik verilerine ulaşılmış ve 

tasarım büyük oranda Türk pilotlara yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu veriler arasında göz yüksekliği, 

otururken dirsek yüksekliği, sırt yüksekliği, omuz genişliği, kalça genişliği gibi veriler; kokpit ve pilot 

koltuğu boyutlarının belirlenmesinde etkili olmuştur. Helikopter kontrolü büyük ölçüde pilot 

yeteneğine bağlı olduğu için tasarımda pilotun kullanım sırasındaki konforuna önem verilmiştir. 

Kontrol panellerine, konsola, ayak pedallarına erişim ve optimum görüş açıları düşünülerek ergonomik 

bir tasarım elde edilmiştir. Bu tasarımın boyutları Şekil 28’de gösterilmiştir. Kokpit camları Amerikan 

askeri standartlarınca belirlenen minimum gerekli pilot görüş açıları baz alınarak dizayn edilmiştir. Bu 

ölçüler Tablo30’da listelenmiştir. Azimut açısı pilot direkt olarak karşıya baktığı durumda 0°dir. 

 

Tablo 28 - Azimut Açılarına Göre Gerekli Minimum Pilot Görüş Açıları 



 

 

 

Şekil 17 - Kokpit Boyutları Belirlenmesi 

5.1.4.2) Kabin Boyutlandırması 

Geçmiş yıllarda yapılmış çalışmalar incelenerek Türk insanının antropometrik verilerine ulaşılmış ve 

bir yolcu için optimum koltuk boyutuna karar verilmiştir. Koltuklar 38 cm genişlikte, 39 cm derinlikte 

ve 65 cm sırt yüksekliğinde tasarlanmıştır. Kabin iç yüksekliği ise 160 cm olarak belirlenmiş ve 

yolcuların inme-binme sırasındaki hareketi için serbesti sağlanmıştır. Yine inme-binme sırasında 

kolaylık olması için 30 cm genişliğinde koridor kısmı, karşılıklı koltuklar arasında boş bırakılmıştır. 

Kabin bölmesi toplamda 160 cm yükseklikte, 165cm uzunlukta ve 140 cm genişlikte tasarlanmıştır. 

5.1.5) Kontrol Yüzeyleri Boyutlandırılması 

Kontrol Yüzeylerinin Boyutlandırması  

Yatay ve dikey kontrol yüzeyleri için seçilen H kuyruk konfigürasyonunda yatay stabilizenin konum 

ve alanı, dikey stabilizenin chord uzunluğu aşağıdaki formüllerden belirlenmiştir.  kuyruk rotor çapı 

ve  toplam ağırlık olmak üzere;  yatay stabilizenin ana rotor hubından uzaklığını, yatay 

stabilizenin alanını, ise dikey stabilizenin ortalama chord uzunluğunu verir. Bu formüller SI 

sistemindedir. 

 

 

 
Yatay ve dikey stabilizeler tek bir yapıyı oluşturacağından dikeyin chord uzunluğu aynı zamanda 

yatayın da chord uzunluğudur. Ayrıca yatay stabilizenin alanı yukarıda bulunduğundan kanat açıklığını 

ve açıklık oranını da bulmuş oluruz. Dikey stabilizenin açıklık oranı 3 kabul edilerek aşağıdaki 

denklemden yüzeyin alanı bulunmuştur. Tüm işlemler sonucunda elde edilen ölçüler Tablo 29’de yer 

almaktadır. 

 



 

 

 
Tablo 29 - Stabilizör boyutlandırmaları 

5.2) GÜÇ KAYIPLARI 

Hava alığında kanal sürtünmesine bağlı oluşan basınç kaybı: Motor hava kanalında sürtünmeye 

bağlı güç kaybını etkileyen başlıca faktör hava kanalı boyutudur. Kısa hava kanalı sürtünmeyi azaltacak 

olması nedeniyle daha az güç kaybına sebep olur. Bu başlık için kayıp değerleri %1 ile %4 arasındadır. 

Hafif sınıf helikopterde hava kanalının daha kısa olması nedeniyle kanal sürtünmesine bağlı kayıp en 

düşük seviye olan %1 olarak belirlenmiştir. 

Parçacık ayırıcı nedeniyle hava alığında oluşan basınç kaybı: Helikopterin operasyonu sırasında 

motora giren hava içerisinde yabancı veya istenmeyen maddeleri bulundurabilir. Bu yüzden üç tip 

parçacık ayırıcı sistem geliştirilmiştir. Santrifüjlü ayırıcı daha çok büyük motorlarda uygulanır ve 

yüksek hava akış debisi gerektirir. Ataletle ayırıcı görece büyük boyutlu cisimleri ayırmakta başarılı 

olsa da fazla güç kaybına neden olur. Girdap tüp ayırıcı ise hem küçük boyutlu cisimleri ayırmakta iyi 

olup hem de düşük güç kaybına neden olur. Operasyon koşulları göz önüne alındığında girdap tüp 

ayırıcı uygun görülmüştür. Parçacık ayırıcı sistemden kaynaklanan basınç kaybı motorda güç kaybına 

neden olur. Parçacık ayırıcı sistemlerin genel güç kayıp değerleri %3 ila %10 arası olarak belirlenmiştir. 

Seçilen girdap tüp ayırıcı sistemin neden olacağı güç kaybı %3’tür. 

Egzoz arkasında sürtünmeye bağlı basınç kaybı: Motorun egzoz kısmı helikopterin hafif ve az güç 

üretmesi nedeniyle küçüktür. Bu nedenle 0,5 ile 2% arasında değişen güç kaybı değeri tasarımımız göz 

önünde bulundurulduğunda %0,5 olarak tahmin edilmiştir. 

Egzoz arkasında Kızılötesi Bastırıcı kaynaklı basınç kaybı: Kızılötesi bastırıcı sistemini askeri sınıf 

helikopterlerde gözlemlenme ve izlenme tehditlerine karşı gözlemleriz. Tasarım isterleri doğrultusunda 

böyle bir sisteme gerek olmadığından herhangi bir güç kaybına yer verilmemiştir. 

Hava alığının egzoz gazı yutması ile hava alığında yükselen sıcaklık: Egzozdan çıkan sıcak havanın 

hava alığı tarafından alınması ile burada yükselen sıcaklık güç kaybına neden olur. Hava alığının egzoz 

gazını yutması daha çok askı durumunda görülür. İleri uçuş aşamasında bu duruma daha az rastlanır. 

Bu nedenle güç kayıpları askıda %3, ileri uçuşta ise %1 olarak belirlenmiştir. 

“Bleed Air” sisteminden kaynaklanan kayıp: Bleed air sistemi kabin basıncı ve kabin sıcaklığını 

düzenler bunların yanında buzlanmayı önleyen sistemi kontrol eder. Bleed air sisteminin neden olduğu 

güç kaybı, hesaplamalara özgül yakıt tüketiminde yüzdesel artış olarak yansıtılmıştır. Bu durum için 

şekil 9’ da grafik halinde verilen tarihsel veriden yararlanılmıştır. Bu veri Bleed air sisteminin motordan 

çektiği hava oranına göre düzenlenmiştir. Grafikte %0 %2 %4 ve %6’lık oranları ifade eden 4 eğri 

bulunmaktadır. Tarihsel verilere göre maksimum hava çekiş oranı %6 boyutlarındadır. Tasarımda 

güvenli bir hesap yapmak için bu oran kullanılmıştır. 



 

 

 

Şekil 18 - Bleed Air Sistemi Güç Kaybı Grafiği 

Seçtiğimiz motor yaklaşık 500 SHP gücüne sahiptir. Bahsi geçen güçte yüzde altılık bir hava çekiş oranı 

olduğu zaman özgül yakıt tüketimi hiç hava çekilmemesine oranla %4 artmıştır. Bu artış grafikte kırmızı 

daireler ile ifade edilmiştir. Aşağıdaki bağıntıdan anlaşılacağı üzere özgül yakıt tüketimi arttığı zaman 

aynı yakıt miktarında kullanılabilecek güç miktarı azalmaktadır. Dolayısıyla güç tüketiminde bleed air 

sisteminden dolayı %4’lük bir kayıp öngörülmektedir. 

 

Transmisyon sisteminden kaynaklanan kayıp: Transmisyon sistemindeki kayıp aşama sayısına, 

motor gücüne ve dişli tipine bağlı olarak “hp” cinsinden hesaplanmıştır. Bu sistemden kaynaklanan 

toplam kayıp 13 hp olarak belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 30 - Güç Kayıpları 

5.3) PERFORMANS KESTİRİM YÖNTEMLERİ VE YAKIT TÜKETİMİ HESABI 

5.3.1) MOTOR SEÇİMİ 

Önceki kısımlarda hesaplanan yaklaşık ağırlık, ana rotor ve kuyruk rotoru parametreleri ile helikopter 

performans isterleri bu kısımdaki girdileri oluşturmaktadır. Burada öncelikle uç performans isterlerini 

karşılama açısından gerekli gücü sağlamamız önemlidir. Bu nedenle askı tavanı ve seyir uçuşu için 



 

 

gerekli güç hesapları yapılmış ve manevra zarfındaki en büyük güç isterinin askı tavanında olduğu 

hesaplanmıştır. Gerekli motor gücü isterleri ve seçilen Motorun özellikleri Tablo 31’de verilmiştir. 

 
Tablo 31 - Seçilen Motorun Özellikleri 

5.3.2) Nokta performans isterlerinin ve Görev profili isterleri için performans hesabı ve 

helikopter boş azami ve sistem ağırlıklarının bulunması 

Nokta performans isterleri ile görev profili isterlerini hesaplarken manevra zarfının her bir bölümündeki 

gerekli güç hesaplanmış ve bu gücün manevranın seçilen kısmı boyunca değişmeyeceği varsayılarak 

yakıt hesapları yapılmıştır. Gerekli güçler hesaplanırken momentum teorisi ve ileri uçuş için 

oluşturulmuş yaklaşık formüller kullanılmıştır. Ana ve kuyruk rotoru için İndüklenmiş güç değeri için 

askı uçuşunda sabit iç akış oranı alınmış, ileri uçuşta ise Glauert’in yüksek hız formülü kullanılmıştır. 

Parazit sürükleme hesabında ise gövde sürüklemesi CDF hesapları sonucu elde edilmiş ve hesaplarda 

kullanılmıştır. Ayrıca görev profili incelendiğinde ileri uçuş hızının minimum 225km/saat olacağı 

bulunmuş ve hesaplarda kullanılmıştır. Ayrıca rezerv yakıt uçuşu, iniş ve kalkış sırasında helikopter en 

iyi menzil hızı ile ileri uçmaktadır. Ayrıca kayıp öngörümüz olan %10 değeri de hesaplara eklenmiştir.  

5.3.3) Manevra Zarfı İncelemesi 

5.3.3.1) Yerde Çalıştırma 
Görev profilinin bu aşamasında paller dönecek ancak bir taşıma yaratmayacaktır. Bu nedenle ana 

rotorda sadece profil sürüklemesi değeri bulunmaktadır. Ancak kuyruk rotoru hesabı yapılırken hem 

indüklenmiş hem de profil sürüklemesi değerleri kullanılmıştır.  

5.3.3.2) Kalkış ve İniş - HOGE 
Kalkış kısmında rotordaki toplam güç indüklenmiş ve profil gücünün toplamı şeklindedir.  Bu kısımda 

sadece askı uçuşu vardır.  

5.3.3.3) Tırmanma ve Alçalma 
Görev isterleri kısmında bu bölümdeki tırmanış hızının değeri verilmektedir. Tırmanış durumunda belli 

bir ileri uçuş hızı ile hareket edilmektedir. Bu uçuş hızının değeri ise helikopterin toplam güç ihtiyacının 

en az olduğu değer olan en iyi menzil (Vbe) hızıdır. Bu hız değerinin hesabı verilen uçuş koşullarına 

uygun olarak yapılmıştır. Yukarı ve ileri yönlü hız vektörlerinin bulunması nedeni ile tırmanış uçuşunda 

indüklenmiş güç, profil gücü, parazit güç ve tırmanış gücü olarak 4 farklı güç parametresi 

hesaplanmıştır. Ayrıca ileri uçuş hızındaki sürüklemenin hesabı istatistiki formüllerden yola çıkarak 

elde edilmiştir. Ancak alçalma uçuşuna tırmanış gücü eklenmemiştir. Toplam güç ve süre bulunduğu 

için toplam yakıt tüketimi kolayca hesaplanmıştır. 

5.3.3.4) Düz Uçuş (Gidiş ve Geliş) 
Düz uçuş için minimum hız değeri dolaylı olarak verilmektedir. Uçuş mesafesi ve toplam görev süresi 

manevra zarfı isterlerinde belirtilmiştir. Bu isterlerden yola çıkarak seyir hızının 225 km/saat olması 

gerektiği hesaplanmıştır.  

kW hp kW hp sfc (kg/kW*h) Kg

217 291 336 450 0,37 78

Gerekli Motor Maksimum Çıkış 

Gücü
Seçilen Motorun Özellikleri



 

 

Bu bölümde farklı olarak indüklenmiş güç ve profil gücü bulunurken Glauert’in yüksek hız yaklaşımı 

kullanılmıştır. Parazit güç ise hesaplanan helikopter sürüklemesi ve ileri hız değerleri kullanılarak 

bulunmuştur. Kuyruk rotoru için ise bu değerlerden yola çıkılarak gerekli itki ve güç hesabı yapılmıştır. 

Elde edilen toplam güç bu bölümdeki yakıt sarfiyatı hesabında kullanılmıştır.   

5.3.3.5) Yerde çalıştırma 
Bu bölümdeki hesaplamalar ilk kısımdaki yerde çalıştırma ile aynıdır. Tek fark bu kısımda paralı yük 

olan 400 kg değerindeki 4 yolcu indirilecektir. Bu değer bir sonraki görev için gerekli yük hesaplanırken 

kullanılır.  

5.3.3.6) Rezerv 
Görev isterlerinde rezerv yakıt ile 15 dakikalık bir düz uçuş öngörülmektedir. Bu hesaplarda süre sabit 

olduğu için en iyi menzil hızı kullanılmış ve bu sayede en düşük yakıt sarfiyatı değerine ulaşmak 

amaçlanmıştır.  

5.3.3.7) Ek menzil ve Uçuş süresi  
Bu bölüm helikopter performans isterlerinde verilen 500 km’lik menzil ve 2,5 saatlik uçuş süresi 

isterlerini karşılamaya yöneliktir. Bu kısım hariç olarak hesaplama yapıldığında toplam gidilen mesafe 

335,6 km ve toplam uçuş süresi 2 saat 15 dk’dır. Ancak bu değerler ek menzil ve uçuş süresi isterlerini 

karşılamak için yeterli değildir. Bu durumda yakıt eklemesi yapmak gerekmektedir. Bu yakıtın her iki 

isteri de karşılaması gerektiğinden dolayı bu bölümde eklenecek yakıt miktarı için menzil ve uçuş 

süresini tamamlayacak şekilde 2 farklı hesap yapılmıştır. Menzil şartını sağlamak için gerekli hesap 

yapılırken uçuş hızı en iyi menzil hızı olarak alınmış ancak havada kalış süresini karşılamak için yapılan 

hesapta ise uçuş hızı en iyi havada kalma hızı olarak seçilmiştir. Bunun nedeni ise her bir hızın kendi 

koşulunu en düşük yakıt tüketimi ile sağlamasıdır.  

Sonuç olarak manevra zarfı, ek menzil ve uçuş süresi isterleri için ayrı ayrı 3 farklı yakıt hesabı 

yapılmıştır. En iyi menzil için gerekli yakıt kütlesinin en büyük olduğu görülmüş ve tasarım bu değer 

üzerinden yapılmıştır. Tablo 32, Tablo 33 ve Tablo 34’ de tüm manevra zarfı için gerekli güç değerleri, 

yakıt sarfiyatı, menzil, uçuş süresi ve ileri uçuş hızı hesaplanmış. Aynı zamanda toplam yakıt sarfiyatı, 

menzil ve havada kalma süresi değerleri de hesaplanmıştır.  

 
Tablo 32 - Manzevra Zarfında Performans  

Yerde 

Çalıştırma
Kalkış - HOGE Tırmanma

Düz Uçuş 

(Gidiş)
İniş - HOGE

Yerde 

Çalıştırma
Kalkış

Düz Uçuş 

(Geliş)
Alçalma İniş - HOGE Reserv Görev Sonu

Görev Ağırlığı   (kg) 1098,94 1097,12 1095,26 1094,02 1064,30 1063,55 662,30 661,73 634,92 634,28 633,05
Kalan Ağırlık 

(kg)
628,15

Harcanan Yakıt 

(kg)
1,82 1,86 1,25 29,72 0,75 1,26 0,57 26,81 0,64 1,23 4,90

Toplam Yakıt 

(kg)
70,80

İndüklenmiş Güç          

(kW)
0,00 111,89 28,52 16,58 106,91 0,00 53,27 6,07 12,53 49,19 13,53

Profil Gücü         

(kW)
25,18 25,18 28,77 35,99 25,18 24,43 24,43 35,99 27,41 25,18 26,76

Parazit Güç         

(kW)
0,00 0,00 9,51 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4,18 0,00 4,51

Tırmanma Gücü 

(kW)
0,00 0,00 27,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuyruk Gücü       

(kW)
1,69 12,61 6,90 7,64 7,64 2,34 5,60 6,74 3,36 12,61 3,37

Toplam Güç       

(kW)
26,87 149,68 100,98 120,47 110,21 37,04 83,30 98,80 47,46 90,69 48,17

Menzil                 

(km)
0,00 0,00 4,28 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 3,25 0,00 25,22

Toplam 

Menzil (km)
332,75

Uçuk Süresi          

(dk)
10,00 2,00 2,00 40,00 1,00 5,00 1,00 40,00 2,00 2,00 15,00

Toplam Uçuş 

süresi (dk)
120,00

İleri Uçuş Hızı       

(km/sa)
0,00 0,00 128,52 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 97,37 0,00 100,90



 

 

 
Tablo 33 - Manevra Zarfı ve Ek Süre İçin Performans Hesabı 

Yapılan 3 farklı hesaptan en yüksek yakıt ihtyacı olan ek menzil ilçin yapılan hesaplamadır. Bu nedenle 

bizim tasarım çıktımızı oluşturmaktadır. Sonuçlar Tablo 34’de verilmiştir.  

 
Tablo 34 - Manevra zarfı ve ek menzil için performans hesabı 

5.4) GENEL TASARIM OPTİMİZASYONU VE İYİLEŞTİRME MİKTARI 

Yukarıdaki toblolarda verilen nihai tasarım sonuçları aslında yapılan optimizasyon rutininin bir 

sonucudur. Ön tasarım raporunda hesaplanan değerlere göre yapılan optimizasyon çalışması sonrasında 

büyük bir iyileşme görülmüştür.  

5.4.1)Optimizasyon şeması 

Optimizasyona başlamak için önce amaç fonksiyonu belirlenmiştir. Bu fonksiyon toplam helikopter 

ağırlığı ile maliyet hesabını içermektedir. Bu hesap için her iki değer de ağırlıklandırılmıştır. Ayrıca 

amaç fonksiyonunun sonucunda elde edilen değer ağırlık ve maliyet değerlerinin birbirine göre olan 

büyüklüklerinden değil de değişim oranlarından etkilenmesi açısından temel olarak seçilen değerlerle 

Yerde 

Çalıştırma
Kalkış - HOGE Tırmanma

Düz Uçuş 

(Gidiş)
İniş - HOGE

Yerde 

Çalıştırma
Kalkış

Düz Uçuş 

(Geliş)
Alçalma İniş - HOGE Reserv Ek Süre Görev Sonu

Görev Ağırlığı     

(kg)
1110,68 1108,85 1106,97 1105,71 1075,89 1075,14 673,87 673,30 646,39 645,74 644,49 639,54

Kalan Ağırlık 

(kg)
629,93

Harcanan Yakıt 

(kg)
1,83 1,88 1,26 29,82 0,75 1,27 0,57 26,91 0,65 1,25 4,96 9,61

Toplam Yakıt 

(kg)
80,75

İndüklenmiş Güç          

(kW)
0,00 113,09 28,75 16,76 108,08 0,00 54,38 6,21 12,76 50,26 13,77 9,69

Profil Gücü         

(kW)
25,31 25,31 28,95 36,18 25,31 24,56 24,56 36,18 27,58 25,31 26,93 28,45

Parazit Güç         

(kW)
0,00 0,00 9,58 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4,25 0,00 4,59 9,69

Tırmanma Gücü 

(kW)
0,00 0,00 27,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuyruk Gücü       

(kW)
1,71 12,74 6,95 7,67 7,67 2,36 5,69 6,77 3,40 12,74 3,42 3,33

Toplam Güç       

(kW)
27,02 151,13 101,81 120,90 110,61 37,30 84,64 99,16 48,00 92,08 48,71 47,23

Menzil                 

(km)
0,00 0,00 4,30 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 3,27 0,00 25,38 167,06

Toplam 

Menzil (km)
500,00

Uçuk Süresi          

(dk)
10,00 2,00 2,00 40,00 1,00 5,00 1,00 40,00 2,00 2,00 15,00 76,99

Toplam Uçuş 

süresi (dk)
196,99

İleri Uçuş Hızı       

(km/sa)
0,00 0,00 128,86 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 97,98 0,00 101,51 130,20

Yerde 

Çalıştırma
Kalkış - HOGE Tırmanma

Düz Uçuş 

(Gidiş)
İniş - HOGE

Yerde 

Çalıştırma
Kalkış

Düz Uçuş 

(Geliş)
Alçalma İniş - HOGE Reserv Ek Menzil

Görev 

Sonu

Görev Ağırlığı   (kg) 1129,23 1127,38 1125,47 1124,20 1094,21 1093,46 692,18 691,59 664,53 663,87 662,59 657,55

Kalan 

Ağırlık 

(kg)

632,73

Harcanan Yakıt (kg) 1,85 1,91 1,27 29,99 0,75 1,28 0,59 27,06 0,66 1,28 5,04 24,82
Toplam 

Yakıt (kg)
96,50

İndüklenmiş Güç          

(kW)
0,00 114,98 29,11 17,04 109,94 0,00 56,15 6,45 13,14 51,96 14,16 9,98

Profil Gücü         

(kW)
25,52 25,52 29,22 36,48 25,52 24,77 24,77 36,48 27,85 25,52 27,20 28,77

Parazit Güç         

(kW)
0,00 0,00 9,70 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4,38 0,00 4,72 9,98

Tırmanma Gücü 

(kW)
0,00 0,00 28,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuyruk Gücü       

(kW)
1,75 12,93 7,05 7,70 7,70 2,40 5,85 6,80 3,47 12,93 3,48 3,40

Toplam Güç       

(kW)
27,27 153,43 103,12 121,58 111,22 37,70 86,76 99,74 48,84 94,28 49,56 48,07

Menzil                 

(km)
0,00 0,00 4,31 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 3,30 0,00 25,61 166,78

Toplam 

Menzil 

(km)

500,00

Uçuk Süresi          

(dk)
10,00 2,00 2,00 40,00 1,00 5,00 1,00 40,00 2,00 2,00 15,00 76,11

Toplam 

Uçuş 

süresi (dk)

196,11

İleri Uçuş Hızı       

(km/sa)
0,00 0,00 129,40 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 98,94 0,00 102,45 131,47



 

 

boyutsuzlaştırılmıştır. Wtemel=1300kg ve Mtemel=500000 dolar olarak alınmıştır. Kullanılan amaç 

fonksyonu aşağıdaki gibidir. Burada ağırlıklandırma yapılırken helikopter kütlesinin etkisinin 

maliyetten daha büyük olması istenmiştir. 

𝐹(𝑊𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚,𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡) = 0.7 ∗
𝑊𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛

𝑊𝑡𝑒𝑚𝑒𝑙
+ 0.3 ∗

𝑀𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛

𝑀𝑡𝑒𝑚𝑒𝑙
 

Yapılan optimizasyon sonucunda amaç fonksiyonunun en küçük değerini sağlayan parametreler 

seçilmiştir.  

5.4.2) Optimizasyon parametreleri 

Optimizasyon yaparken önceki hesaplarda tarihsel verilerden yararlanarak ve belli sınırların altında 

kalması adına seçilen parametreler ele alınmıştır. Bu parametreler ana rotor disk yüklemesi(DL), ana 

rotor veteri (c), maksimum pal ucu Mach sayısı (Muç) ve ana rotor palleri burulma oranı (θtw) olarak 

belirlenmiştir. Ardından bu parametreler için yapılan ön hesaplarda ortalama ve tasarım açısından tutarlı 

olan değerler elde edilmiştir. Ancak bu değerler tarihsel verilerden ve genel geçer kısıtlardan 

yararlanılarak bulunmuş olan ortalama değerlerdir. Bu nedenle bu parametreler için ortalama değerleri 

baz alınarak %10 sapma payı ile değer aralıkları belirlenmiş ve bu aralıklardaki değerler hesaplarda 

kullanılarak ağırlık optimize edilmiştir.  

5.4.3) Optimizasyon Kısıtları 

Optimizasyon yapılırken yukarıda bahsedilen parametrelerin yanında tasarım kısıtlarının da verilmesi 

gerekmektedir. Bu kısıtlar 2 tanedir. İlki ileri uçuş koşulunda rotor diski üzerinde pallerin herhangi bir 

bölümünün taşıma kaybı durumunu oluşturacak bir hücum açısı değerine gelmemesidir. Bu değer veter, 

disk yüklemesi ve burulma açısı üzerinde ciddi anlamda sınırlama oluşturmaktadır. İkinci değer ise 

gürültü seviyesidir. Yaptığımız çalışmada bu seviyenin altında kalacak pal ucu mach sayısı 

belirlenmiştir ve gürültü seviyesi bu noktada bir tasarım kısıtı oluşturmaktadır.    

5.4.4)Optimizasyon döngüsü 

Optimizasyon için parametreler ve kısıtlar belirlendikten sonra bu değerler kullanılarak performans ve 

yaklaşık ağırlık hesapları yapılmış ardından pala elamanı momentum teorisi kullanılarak pal 

burulmasının etkisi ve verimlilik değeri (FM) hesaplanmıştır. Ardından ileri uçuştaki trim koşulları 

hesaplanmış ve buradan elde edilen flaplama ve pilot kontrol açıları, ileri uçuş için pala elemanı teorisi 

kullanılarak yazılan etkin hücum açısı hesabında kullanılmıştır. Bu hesapların sonucunda rotor diski 

üzerinde taşıma kaybı olan kısımlar belirlenmiş ve amaç fonksiyonu hesaplanırken kullanılmamıştır. 

Ardından maliyet hesabı yapılmış ve yukarıda belirtilen amaç fonksiyonu denklemi kullanılarak amaç 

fonksiyonunu en küçük yapan parametreler belirlenmiştir. Bu değerlerin ilk halleri ve optimizasyon 

sonrası halleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  



 

 

 

Tablo 35 - Optimisazyon Sonuçları 

5.4.5) İyileştirmeler 

Bu değerlerin dışında iniş takımının ve gövdenin yapısal tasarımının iyileştirilmesi sonucunda da iniş 

takımı ağırlığı 62 kg’den 23 kg değerine ve gövde ise 180 kg’dan 160 kg değerine düşmüştür. Ayırca 

performans ve yakıt ağılığı hesapları sonucu elde edilen iyileştirmeler için tabloxx ve tabloxx in 

karşılaştırılması yeterlidir. Yapılan karşılaştırmada ilk hesap ile optimizasyon sonrası hesap arasındaki 

iyileşme yüzdesi Tablo 36’de verilmiştir. 

 

Tablo 36 - İyileştirme Sonuçları 

Aerodinamik ve performans çıktıları, trim analizi 

Pal üzerinde askı uçuşu durumunda oluşan yüklemeler şekilxx’de verilmiştir. 

veter (c) 
Pal Ucu Mach 

sayısı
Disk Yüklemesi

Toplam 

Ağırlık 

(kg)

Maliyet ($)
Amaç 

Fonksiyonu

Maksimum etkin 

hücum açısı 

(derece)

0,28 0,73 17,67 1129,00 356350,33 0,82 14,21

İlk Hesap Optimizasyon sonrası 
İyileşme 

Yüzdesi (%)

Toplam Ağırlık(kg) 1326,00 1129,00 14,86

Toplam Yakıt Ağırlığı (kg) 159,00 96,00 39,62



 

 

 

Şekil 19 - İleri uçuş ve Askı Uçuşu performans grafikleri 

İleri uçuş ve Askı Uçuşu performans grafikleri aşağıdaki gibi verilmiştir. 



 

 

 

 



 

 

 

5.5) HELİKOPTER BOŞ VE AZAMİ AĞIRLIK HESABI 

Yakıt sarfiyatının hesabının ardından yaklaşık boş ağırlık hesabı için Prouty’nin katabında verilmiş olan 

ve istatistiki verilerden elde edilen formüller kullanılmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda helikopter 

kalkış ağırlığı 1129 kg, boş ağırlık 542 kg ve ağırlık kesri 0,52 olarak elde edilmiştir. Hesaplanan tüm 

parçaların ağırlıkları Tablo 37’de görülebilir.  

 
Tablo 37 - Alt Sistemlerin Hesaplanan Ağırlıkları 

 

Şekil 20 - Ağırlık Kırılımı 

5.6) OTOROTASYON  

Otorotasyon, motor arızası durumunda gerekli gücün ana rotorun kinetik enerjisi ile sağlanmasıyla 

iniş yapılmasıdır. Helikopterlerin otorotasyon kapasitesinin diğer helikopterler ile karşılaştırılması 

için Sikorsky tarafından kullanılan, otorotasyon indeksi kullanılır.  

Ana Rotor Pal
Ana Rotor 

Hub

Yatay 

Stabilizör

Dikey 

Stabilizör

Kuyruk 

Rotoru
Gövde

İniş 

takımı

İtki 

Sistemleri
Motor Motor Beşiği Yakıt Sistemi

Sürüş  

Sistemi
Kokpit

43,85 25,16 7,10 7,98 7,55 160,00 23,70 18,88 78,00 19,05 4,48 52,35 7,51

Enstrumanlar
Elektrik ve 

Hidrolik
Aviyonikler Döşeme Klima

Üretim 

Farklılığı

Sistem 

Kontrol
 Boş Ağırlık

Yakıt 

Ağırlığı
Paralı Yük Mürettebat

Toplam 

Helikopter 

ağırlığı

Ağırlık kesri

5,20 36,27 22,68 8,91 9,03 4,52 0,50 542,71 96,50 400,00 90,00 1129,21 0,52



 

 

 (Leishman Eq.5.93) 

Rotorun kinetik enerjisinin sağlanacak güce oranı olan otorotasyon indeksi bu formül ile 23.03 

olarak hesaplanır. Tek motorlu helikopterlerde indeksin 20’nin üzerinde olması kabul 

edilebilir. Otorotasyon kabiliyetinin iyi olduğu, aşağıdaki grafikten görülür. 

 
Askı uçuşu sırasında momentum teorisi kullanılarak (Leishman Eq.2.104), askı uçuşundayken 15 m/s 

hız ile süzülme yapılabildiği hesaplanır. İleri uçuş hızı varken ise daha yavaş ve güvenli bir 

otorotasyon yapılabilir. Leishman Eq.5.90 kullanılarak indüklenme hızı;  (Leishman) 

ile de süzülme hızı bulunur. 

 
Tablo 38 - İleri Uçuşta Otorotasyonda Süzülme Hızı 

Pilot, yeterli yükseklikteyken, taşıma kaybına girmeden hücum açısını arttırarak hızını yavaşlatır ve 

iniş yapar. 

5.7) CFD 

Tasarımı yapılan gövde içerisine yükleri alabilecek en ufak hacimde çizilmiştir. Çizimi yapılan gövde 

seyir uçuşu koşullarında ANSYS – Fluent programında analiz edilmiş ve gövdeye etki eden sürükleme 

kuvveti belirtilen koşullarda 800 Newton olarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda akım çizgileri ve 

basınç konturları incelenmiştir. Belirtilen basınç konturları ve akım çizgisi görselleri ekte aktarılmıştır. 

Bu sonuçlar incelendiğinde motorun yer aldığı kısımdaki şişkinliğin indirilmesine karar verilmiştir. 

Çünkü bu şişkinlik ve rotor göbeğinin etkisiyle gövdenin kuyruk konisine bağlandığı kısımda akım 

birikmesi ve buna bağlı olarak basınç artışı meydana gelmektedir. Bu durum akımın yüzeyi düzgün 

takip etmesini engellemekte ve sürüklemeyi arttırmaktadır. Gövdenin yeni halinde şişkinlik kısmı 

arkaya uzatılarak azaltılmıştır. 

 

 5.6) UÇUŞ VE YER GÜVENLİĞİ 

Tasarımımızda uçuş ve yer güvenliği kapsamında; pilot/teknisyen tarafından uçuş öncesi kontrollerin 

yapılması, pistte yabancı madde hasarı (YAMAHA) temizliğinin yapılması, helikopterde bulunan 

hassas ve tehlikeli bölgelere uyarıların yazılması, helikopterin çalıştırılması sırasında yangın tüpünün 

bulundurulması, yakıt ikmali yapılırken itfaiye ekibinin bulundurulması, yer çalıştırması ve personel 

transferi sırasında büyük tehlike arz eden kuyruk rotor palaların dikkat çekici renkle belirginleştirilmesi, 

helikopterin üzerine bulunan basamakların kaydırmaz yer bandı ile kaplanması, uçuş sonrası 

oluşabilecek YAMAHA tehlikesine karşı hava alığı, egzoz ve pitot tüplerinin kapelalar ile kapatılması, 

İleri Uçuş Hızı (km/h) Süzülüş Hızı(m/s)

129 (Vbe) 3,3

225 9,35



 

 

aşırı rüzgarda palaların dönmesini engellemek için palaların sabitlenmesi gibi önlemlerin alınması 

planlanmış olup uluslararası/ulusal sivil havacılık örgütleri tarafından belirlenen tüm kurallara uyulması 

sağlanacaktır. 

5.7) GÜRÜLTÜ EMİSYONU 

Tasarımın gürültü emisyon seviyesi CS-36 sertifikasyon gereksinimleri tarafından belirlenmiş gürültü 

seviyesinin limitlerden rekabetçi şekilde daha az olması kapsamında, kabin içerisinde etkili olan 

gürültüyü azaltmak ve uçuş konforunu arttırmak için helikopterin tavan kısmına ses geçirmez paneller 

eklenmiş, pal ucuna ok açısı verilerek pale dik gelen hızı düşürüp ve sıkıştırılabilir etkileri geciktirilerek 

gürültü seviyesinin optimum seviyede tutulması sağlanmıştır. Dönme hızının en yüksek olduğu pal 

ucunda vortex oluşumunu engellemek için helikopterlerde 0.85 Mach seviyesini aşmaması beklenirken 

hesapladığımız optimizasyon değerlerinde tasarladığımız helikopterimizin pal uç hızı 0.73 Mach 

seviyesine indirgenerek hem aerodinamik hem de aeroakustik performansta artış sağlanmıştır. 

Yaptığımız optimizasyon sonucunda, CS-36 sertifikasyonu kapsamında helikopterimizin ağırlığına 

bağlı olarak hesaplanan ses seviyesi ile, NASA tarafından yayımlanan teknik rapor kapsamında rotor 

palaların dönüş hızı ve oluşan Mach değeri göz önüne alınarak ses basınç düzeyi hesaplamaları Tablo 

39’da verilmiştir. Tasarladığımız helikopterimizin rotor vortex gürültüsü, gerçek koşullar altında CS-

36 sertifikasyonu gereğince helikopterlerin ses seviyelerinin ölçüldüğü mikrofon sistemi ile helikopter 

arasında olması gereken 150 metrelik mesafe düşünülerek hesaplanmıştır. Rotor vortex gürültüsü 1677 

Hz’lik zirve frekans değerine sahiptir. 

 
Tablo 39 - Ses Seviyesi Tablosu 

CS-36 sertifikasyonu gereksinimleri tarafından sınırlandırılmış gürültü seviyelerine göre 

tasarladığımız helikopterimiz gürültü seviyesi limitler dahilinde olup literatür karşılaştırması yaptığımız 

diğer helikopterlerden düşük ölçüde gürültü seviyesine sahiptir. 

 
Tablo 40 - CS-36 seftifikasyon limitleri 



 

 

 

5.8)MALİYET 

Hafif, üretilebilir ve istenilen performans hedeflerini karşılayabilen bir tasarımın maliyet bakımından 

sınıfındakilere rakip olabilmesi hedeflenmektedir. Bu sebeple üretim, işletim ve bakım aşamalarında 

uygun maliyetli, ekonomik bir hava aracı tasarımı elde edilmeye çalışılmıştır. Tasarımın maliyet analizi 

ürün maliyeti ve ömür devir maliyeti altında incelenmiştir. 

Ömür devir maliyeti araştırma ve geliştirme (AR-GE), üretim, operasyon ve bakım-onarım 

maliyetlerinden oluşmaktadır. AR-GE maliyeti tasarım, geliştirme, test ve değerlendirme sürecindeki 

tutarları kapsar. Üretim maliyeti ise üretim sırasındaki mühendislik, dokümantasyon, araç-gereç, 

malzeme ve işçilik tutarlarını kapsarken operasyon maliyeti ise operasyon sırasında kullanılan yakıt ve 

yağ miktarını ve mürettebat maaşlarını kapsar. Bir ürünün ömür devir maliyetini oluşturan bu 

bileşenlerin yüzdesel dağılımı Şekil 21’de verilmiştir. Planlı, plansız bakımlar, yedek parça ve işçilik 

ise bakım maliyetini oluşturan giderlerdir. Tasarımın ürün maliyeti, sigorta ve planlı bakımının mali 

tutarı sabit bir miktardır. Kullanım şartları ve sıklığı operasyon ve bakım masraflarına etkileyen önemli 

bir faktör olduğundan ömür devir maliyetinde değişkenlikler mümkündür.  



 

 

 
Şekil 21 - Ürün devir maliyetinin dağılımı 

Ömür devir maliyetinin tahmini için taban fiyatı elde edilen ürünün sadece AR-GE ve üretim 

maliyeti üzerinden satıldığı ve %50 kar koyulduğu kabul edilmiştir. Taban fiyatı kullanılan kaynaktaki 

(Harris & Scully, 1998) formüller üzerinden tasarımımıza uygun seçimler ile yapılmıştır. Taban fiyat 

tahmini baz alınan ülkeye göre değişkenlik gösterdiğinden ve kullanılan formüllerde Türkiye için bir 

değerlendirme bulunmadığından, sonuç ABD baz alınarak elde edilmiştir. Ayrıca kaynağın yayın yılı 

göz önüne alınarak enflasyon oranıyla sonuçta düzeltme yapılmıştır. Ana formülden elde edilen sonuç, 

tasarımın disk yüklemesi, FM, faydalı yükün bürüt ağırlığa oranı ve askı tavan yüksekliği değerlerine 

göre optimizasyonu sonucunda son halini almıştır. Elde edilen taban fiyatından kar çıkarıldığında kalan 

kısmın tutarından tasarımımızın ürün maliyet değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 
Tablo 41 -  Ürünün taban fiyatı ve maliyet dağılımının tutarları 



 

 

6)     GÖRSELLER 

 

Şekil 22 - İçden Görünüş 

 

Şekil 23 - Önden Görünüş 



 

 

 
Şekil 24 - Yandan görünüş 

 

 

 
Şekil 25 – Üst Görünüş 

 

 



 

 

7)      EKLER 

7.1) EK 1 KATILIMCI LİSTESİ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

7.2) CFD 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

7.3) EK 2 TASARIM GENEL ÖZELLİKLERİ  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azami kalkış ağırlığı (kg) 1129

Boş Ağırlık (kg) 542,5

Yakıt Kapasitesi (kg) 96,5

Faydalı Yük Kapasitesi 586,5

Helikopter Genel Boyutları (m) (genişlik/uzunluk/yükseklik) 1,55/8,8/2,6

Ana Rotor Yarıçapı (m) 4,51

Ana Rotor Disk Yüklemesi (kg/m^2) 17,67

Ana Rotor Pal Ucu Hızı (m/s) (@Askı Uçuşu) 195

Ana Rotor Burulma Oranı -6

Ana Rotor Sivrilme Oranı 1

Ana Rotor Kanat Profili (0-93%R /93-100%R) NACA23012/NACA RC(5)-10

Ana Rotor Uç Şekli 10 derece ok açılı

Kuyruk Rotor Yarıçapı (m) 0,73

Kuyruk Rotor Disk Yüklemesi (kg/m^2) 36,95

Kuyruk Rotor Pal Ucu Hızı (m/s) (@Askı Uçuşu) 194

Kuyruk Rotor Burulma Oranı 0

Kuyruk Rotor Sivrilme Oranı 1

Kuyruk Rotor Kanat Profili NACA0012

Lock Sayısı 5,6

Motor Modeli M250-C20R/2

Motor Gücü (shp/kW) 450/336

Motor Ağırlığı (kg) 78

Motor Yakıt Tüketimi (kg/kW*h) 0,37

Tasarım genel özellikleri 

Helikopter Performans Özeti ISA ISA+20

Azami Hız VH [KIAS] 179,30 175,50

En iyi menzil hızı VBR [KIAS] 67,24 69,88

En iyi havada kalış hızı VBE [KIAS] 87,34 92,86

Azami Tırmanma Hızı @ VBE [ft/min] 4080,00 3920,00

Askı Tavanı (HOGE) [ft] 16758,00 11480,00

Askı Tavanı (HIGE) [ft] 20894,00 14518,00

Servis Tavanı [ft] 42326,00 38248,00

Azami Menzil [km] 540,40 546,94

Azami Havada Kalış Süresi [h] 3,33 3,31
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9)Kodlar 

Hover ve İleri Uçuş Nokta Performans Değerleri 
clear all 
clc 

  
W_gross=1129 

  
Pmsl=217 
%% atmosfer parametreleri 
T0=288.15;  %Temperature at sea level(ISA) [K] 
p0=101325;  %Pressure at sea level(ISA)    [Pa]  
g0=9.80665; %Gravitational acceleration    [m/s^2]  
deltaT=20;  %ISA deviation tempereature    [Celcius]  
beta=-0.0065; %Temperature change in celcius per meters  

https://doi.org/10.1016/j.jcomc.2020.100004
https://doi.org/10.1088/1757-899x/26/1/012016
https://doi.org/10.1088/1757-899x/26/1/012016


 

 

Rr=287.058;     
k=1.4; 
for i=1:25 
h(i)=i*100; %Altitude [m] 
Te(i)=T0+deltaT+beta*h(i); %Temperature in certain altitude  
p=p0*((Te(i)-deltaT)/T0).^(-g0/(beta*Rr)); %Pressure in certain altitude 
rho(i)=p./(Rr.*Te(i)); %Gas density ideal gas formula [kg/m^3] 
a(i)=sqrt(k*Rr*Te(i)); %speed of sound (m/s) 
end 
%% variables 
V_cruise=225/3.6; %m/s cinsinden 
M_dd=0.8;%Nasıl belirlendi açıklanacak, bunun çalışmasını yapalım. Tip 

kısmında uygun airfoil ile 0.95 lere çıkar mı. 
a4=2.28;  %helicopter sizing with statistics ^den alındı 6.denklemdeki 

katsayılar) 
a5=2.34; 

  
%% 1)Main rotor design  
DL=a4*((W_gross^(1/3))-a5) %helicopter sizing with statistics ^den alındı 

6.denklem fig 5) 
R=sqrt(W_gross/(pi*DL)) %Koalsiyel rotor için iki rotorun ağrılığı eşit 

bölüştüğü kabul edilerek) 

  
V_tip=a(18)*M_dd-V_cruise    %Pal uç hızı 
M_tip=V_tip/a(18) 
advance_ratio=V_cruise/V_tip %ilerleme hızının pal ucu hızına oranı         
Rpm=(V_tip*60)/(2*pi*R)   %omega=RPM*2*pi/60 Vtip=omega*R dir. 
omega=V_tip/R 
A=pi*R^2 
%T_given=W_gross*9.81*0.6 %Thrust value that for every case the code needs 

to converge to. 
%Ct_given=T_given/(rho(1)*A*(V_tip)^2)  %Thrust coefficient value that for 

every case the code needs to converge to. 
%%% Hesap yapılmadan seçilen değişkenler 
Nb=2 %Number of Blades (Neden seçildi açıkla) 
%c0=0.0108*W_gross^(0.539)/(Nb^(0.714)) %Estimation makalesinden(AR=12 

cibarı oluyor yani makul bir değer. 

  

  
%% Inputs 
T=W_gross*9.81; %[N] 
W_p = 400;   % [kg] 

  
%% Common Variables 
A = pi*R^2; 
Cd0=0.0141; 
k=1.25; 
Nb=2; 
c=0.0108*(W_gross^0.539)/(Nb^0.714); 
AR=R/c; %seçildi 
Sd=Nb*c/(pi*R); 
advance_ratio=V_cruise/V_tip; 

  
%% Tail rotor design 

  
Rt=R/(7.15-0.27*(0.2048*DL)); 

  
Nbtr=2; 
VtipT=182*(2*Rt)^0.172 



 

 

OmegaT=VtipT/Rt 
RPMT=(VtipT*60)/(2*pi*Rt)  

  
ctr=0.0058*(W_gross^0.506)/(Nbtr^0.720); 

  
At=pi*Rt^2; 
Sdt=Nbtr*ctr/(pi*Rt); 

  

  

  
%% atmosfer parametreleri 
T0=288.15;  %Temperature at sea level(ISA) [K] 
p0=101325;  %Pressure at sea level(ISA)    [Pa]  
g0=9.80665; %Gravitational acceleration    [m/s^2]  
deltaT=20;  %ISA deviation tempereature    [Celcius]  
beta=-0.0065; %Temperature change in celcius per meters  
Rr=287.058;     
k=1.4; 
for i=1:25 
h(i)=(i-1)*100; %Altitude [m] 
Te(i)=T0+deltaT+beta*h(i); %Temperature in certain altitude  
p=p0*((Te(i)-deltaT)/T0).^(-g0/(beta*Rr)); %Pressure in certain altitude 
rho(i)=p./(Rr.*Te(i)); %Gas density ideal gas formula [kg/m^3] 
a(i)=sqrt(k*Rr*Te(i)); %speed of sound (m/s) 
end 

  

  

  

  

  

  

  
%% 1) Maximum power cases and max engine power selection 

  
 %Alt sistemkayıpları 
  Ploss=1.1 %Şu an için alınan yaklaşık değer 

   

   
        %%% Hover ceiling(1828m)(Altitude değişimine göre de yap) 
        n=0; 
        for i=1:25 
            h(i)=(i-1)*100 
 %%%helikopter güç isteri        
Pi_h(i)=Ploss*(k*T^1.5/sqrt(2*rho(i)*A)); 
P0_h(i)=(Ploss*(rho(i)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8);  
P_hmain(i)=(Pi_h(i)+P0_h(i)); 

  
Ttail(i)=P_hmain(i)/(omega*(R+Rt)); 
Pi_htail(i)=(k*Ttail(i)^1.5/sqrt(2*rho(i)*At)); 
P0_htail(i)=((rho(i)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_htail(i)=Pi_htail(i)+P0_htail(i); 

  
P_h(i)=(P_hmain(i)+P_htail(i))  %Adding Tail rotor 
percenth(i)=100*(P_htail(i))/P_h(i) 

  
%%%Motor güç çıktısı 

  



 

 

Pmotorh(i)=1000*Pmsl*rho(i)/1.225 
        end 
figure(1) 
hold  on 
grid on 
   plot(h,P_h) 
   plot(h,Pmotorh) 
hold off 

         
  %%% Cruise flight(+225km/h), 1200m (İleri uçuş hızı değişimine göre de 

yap) 

  
K=4.65; %Bu oran grafikten alınmış ancak 0.5 ten küçük adv ratio lar için.  
%Bizim değerlere yakınsatmak istersek K yı yüzde 25 daha büyük almak daha 

mantıklı 
%Hız değişimi 
for i=1:15 
%%Tuğrul f code 
V_cruise(i)=(((i+1)*20)/3.6); 
f=2.5*(W_gross*2.2/1000)^(2/3); %ft^2 
f=f*0.0929;%ft^2 to m^2 
Drag=0.5*rho(12)*V_cruise(i)^2*f; 
%%%%%% 
advance_ratio(i)=V_cruise(i)/V_tip; 
Pp_f(i)=Ploss*Drag*V_cruise(i); 
Pi_f(i)=Ploss*k*T^2/(2*rho(12)*A*V_cruise(i)); %Glauert^s high speed 

approach formula 
P0_f(i)=Ploss*0.125*Sd*Cd0*(1+K*advance_ratio(i)^2)*(rho(12)*A*V_tip^3); 
P_fmain(i)=(Pi_f(i)+P0_f(i)+Pp_f(i));  % öndeki profil ve indüklenmiş 

sürükleme değerileri her 

  

  
Ttailf(i)=P_fmain(i)/(omega*(R+Rt)); 
Pi_ftail(i)=(k*Ttailf(i)^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_ftail(i)=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_ftail(i)=Pi_ftail(i)+P0_ftail(i); 

  
P_f(i)=P_fmain(i)+P_ftail(i)  %Adding Tail rotor 
percentf=100*(P_ftail(i))/P_f(i) 

  
%%%Motor güç çıktısı 

  
Pmotorff(i)=1000*Pmsl*rho(12)/1.225 

  
end 

  
figure(2) 
hold on 
grid on 
   plot(V_cruise*3.6,Pp_f) 
   plot(V_cruise*3.6,Pi_f) 
   plot(V_cruise*3.6,P0_f) 
   plot(V_cruise*3.6,P_ftail) 
   plot(V_cruise*3.6,P_f) 
   plot(V_cruise*3.6,Pmotorff) 
   hold off 

    
 filename='RF Calculations 1.xls' 

         



 

 

 FFCruise = [V_cruise'*3.6 Pp_f' Pi_f' P0_f' P_ftail' P_f' Pmotorff' ] 
 HoverCeil= [h' P_h' Pmotorh'] 
  %{       
 xlswrite(filename,FFCruise,'Nokta Performans İsterleri','A1'); 
 xlswrite(filename,HoverCeil,'Nokta Performans İsterleri','I1'); 
 %} 

 

Genel Optimizasyon Kodu 
clear all 
clc 

  
M_dd_1=0.8; 
M_ddd=M_dd_1-M_dd_1*0.1:M_dd_1*0.1*2/11:M_dd_1+M_dd_1*0.1; 
DL_1=19.6363 %helicopter sizing with statistics ^den alındı 6.denklem fig 

5) 
DLL=DL_1-DL_1*0.1:DL_1*0.1*2/11:DL_1+DL_1*0.1; 
c_1=0.3158; 
cc=c_1-c_1*0.1:c_1*0.1*2/11:c_1+c_1*0.1; 

  
for ii=1:length(M_ddd) 
M_dd=M_ddd(ii)   
for jj=1:length(DLL) 
DL=DLL(jj)    
for kk=1:length(cc) 
c=cc(kk) 

  

  
%% Pre-Weight Estimation (Ön ağırlık Kestirimi) 
W_gross= 1230           %Initial gross weight assumption (Average of  4 

seats heli) 
W_crew=90;              %1 pilot weight [kg]  
W_payload=400;          %Payload weight [kg] 
W_fraction= 0.5;        %W_useful/W_gross, Helicopter sizing by 

statistics(fig.26, fig.28) ve eqn 30 kullanılmıştır.  
                        %Biz çok yüksek hızlara çıkacağımız için bu değeri 

(0.47 den daha düşük aldık) 
sfc=0.4*0.45359237;     %[kg/h.p*h] 
t_mission=2.5;          %Total mission time[h](2,5 bize verilen min sınır 

ancak muhtemelen 3 saat olacak) 
hp_i=0.0764*(W_gross)^1.1455;       %Helicopter sizing by statistics de 

power and trans loading kısmından ilk paragrafın sonundaki orandan aldım.  
%% Initial Gross Weight Calculation 
W_gross_old= 0;   
err= 10^-4 
%Iterative Calculation 
while abs((W_gross-W_gross_old)/W_gross) > err 
W_gross_old=W_gross;  
%Orda kg/kw için 2.1 seçtim raider x ile doğrulayıp. Sonra da bunu hp ye 

çevirmek için tüm sonucu 0.745 e böldüm.(2.1*0.745)  
W_fuel_in=sfc*hp_i*t_mission; 
W_useful=W_crew+W_payload+W_fuel_in; %Useful load calculation 
W_gross=W_useful/W_fraction 
end 
W_gross 

  

  
%% atmosfer parametreleri 
T0=288.15;  %Temperature at sea level(ISA) [K] 
p0=101325;  %Pressure at sea level(ISA)    [Pa]  



 

 

g0=9.80665; %Gravitational acceleration    [m/s^2]  
deltaT=20;  %ISA deviation tempereature    [Celcius]  
beta=-0.0065; %Temperature change in celcius per meters  
Rr=287.058;     
k=1.4; 
for i=1:30 
h(i)=(i-1)*100; %Altitude [m] 
Te(i)=T0+deltaT+beta*h(i); %Temperature in certain altitude  
p=p0*((Te(i)-deltaT)/T0).^(-g0/(beta*Rr)); %Pressure in certain altitude 
rho(i)=p./(Rr.*Te(i)); %Gas density ideal gas formula [kg/m^3] 
a(i)=sqrt(k*Rr*Te(i)); %speed of sound (m/s) 
end 
W_fuel=0; 
Wf=W_fuel_in; 

  

  
while  abs((Wf-W_fuel)/Wf) > err 
%%Bu döngüden sonra ana rotor hesabı ve performans hesapları yapılıyor, bu 
%%durumdaki yeni Wfuel buraya girilecek ve hesaplar tekrarlanacak 

  
W_fuel= Wf; 
W_useful=W_crew+W_payload+W_fuel; %Useful load calculation 
W_gross=W_useful/W_fraction 

  
%% variables 
a4=2.28;  %helicopter sizing with statistics ^den alındı 6.denklemdeki 

katsayılar) 
a5=2.34; 
Nb=2 %Number of Blades (Neden seçildi açıkla) 
V_cruise=225/3.6; %m/s cinsinden 

  
%% 1)Main rotor design  

  
R=sqrt(W_gross/(pi*DL)) %Koalsiyel rotor için iki rotorun ağrılığı eşit 

bölüştüğü kabul edilerek) 

  
V_tip=a(1)*M_dd-V_cruise    %Pal uç hızı 
M_tip=V_tip/a(1) 
advance_ratio=V_cruise/V_tip %ilerleme hızının pal ucu hızına oranı         
Rpm=(V_tip*60)/(2*pi*R)   %omega=RPM*2*pi/60 Vtip=omega*R dir. 
omega=V_tip/R 
A=pi*R^2 
%T_given=W_gross*9.81*0.6 %Thrust value that for every case the code needs 

to converge to. 
%Ct_given=T_given/(rho(1)*A*(V_tip)^2)  %Thrust coefficient value that for 

every case the code needs to converge to. 
%%% Hesap yapılmadan seçilen değişkenler 

  
%c0=0.0108*W_gross^(0.539)/(Nb^(0.714)) %Estimation makalesinden(AR=12 

cibarı oluyor yani makul bir değer. 

  

  
%% Inputs 
T=W_gross*9.81; %[N] 
W_p = 400;   % [kg] 

  
%% Common Variables 
A = pi*R^2; 
Cd0=0.010; 



 

 

k=1.15; 
Nb=2; 

  
AR=R/c; %seçildi 
Sd=Nb*c/(pi*R); 
advance_ratio=V_cruise/V_tip; 

  
%% Tail rotor design 

  
Rt=R/(7.15-0.27*(0.2048*DL)); 

  

  
Pi_h=(k*T^1.5/sqrt(2*rho(1)*A)); 
P0_h=((rho(1)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8);  
P_hmain=(Pi_h+P0_h); 

  
Ttail=P_hmain/(omega*(R+Rt)); 
DLt=Ttail/(9.81*pi*Rt^2); 
Nbtr=2; 
VtipT=182*(2*Rt)^0.172 
OmegaT=VtipT/Rt 
RPMT=(VtipT*60)/(2*pi*Rt)  

  
ctr=0.0058*(W_gross^0.506)/(Nbtr^0.720); 

  
At=pi*Rt^2; 
Sdt=Nbtr*ctr/(pi*Rt); 
%% 1) Maximum power cases and max engine power selection 

  
 %Alt sistemkayıpları 
  Ploss=1.10 %Şu an için alınan yaklaşık değer 

   

   
        %%% Hover ceiling(1828m)(Altitude değişimine göre de yap) 

  
Pi_h=Ploss*(k*T^1.5/sqrt(2*rho(18)*A)); 
P0_h=Ploss*((rho(18)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8);  
P_hmain=(Pi_h+P0_h); 

  
Ttail=P_hmain/(omega*(R+Rt)); 
Pi_htail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(18)*At)); 
P0_htail=((rho(18)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_htail=Pi_htail+P0_htail; 

  
P_h=P_hmain+P_htail  %Adding Tail rotor 
Pmsl_hover=P_h*(1.225/rho(18)) 
percenth=100*(P_htail)/P_h 

  
  %%% Cruise flight(+225km/h), 1200m (İleri uçuş hızı değişimine göre de 

yap) 

  
K=4.65; %Bu oran grafikten alınmış ancak 0.5 ten küçük adv ratio lar için.  
%Bizim değerlere yakınsatmak istersek K yı yüzde 25 daha büyük almak daha 

mantıklı 

  

  
%%Tuğrul f code 



 

 

f=2.5*(W_gross*2.2/1000)^(2/3); %ft^2 
f=f*0.0929;%ft^2 to m^2 
Drag=0.5*rho(12)*V_cruise^2*f; 
%%%%%% 

  
Pp_f=Drag*V_cruise; 
Pi_f=k*T^2/(2*rho(12)*A*V_cruise); %Glauert^s high speed approach formula 
P0_f=0.125*Sd*Cd0*(1+K*advance_ratio^2)*(rho(12)*A*V_tip^3); 
P_fmain=(Pi_f+P0_f+Pp_f);  % öndeki profil ve indüklenmiş sürükleme 

değerileri her 

  

  
Ttailf=P_fmain/(omega*(R+Rt)); 
Pi_ftail=(k*Ttailf^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_ftail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_ftail=Pi_ftail+P0_ftail; 

  
P_f=P_fmain+P_ftail  %Adding Tail rotor 
Pmsl_f=1.1*P_f*(1.225/rho(12)) 
percentf=100*(P_ftail)/P_f 

  

  
        %%% Maximum Endurance(2.5hr) 
 %Verilen görev profiline bakılınca görevin bitme süresi zaten istenen 
 %endurance süresinin üzerinde oluyor. Bu kısım kendiliğinden sağlanıyor. 
        %%% Max Range(500km) 
 %Verilen görev profiline bakılınca görevin yapılacağı uzaklıklar zaten 

istenen 
 %range değerinin üzerinde oluyor. Bu kısım kendiliğinden sağlanıyor. 

  
        %%%Gerekli maximum motor gücü hesabı ve motor seçimi 
  %Burada motor gücü seçilirken Pmsl olarak bulunan değerler 
  %karşılaştırılacak ve en büyüğü seçilecek ardından ise bu değer diğer 
  %sistemlerin kayıpları da üzerine eklenerek(%10(Bu değerden emin değilim 

Muhammed söyledi)) motor seçimi yapılacak. 

   
  if Pmsl_hover>=Pmsl_f  %Büyük olan motor gücü olarak seçiliyor. 
      Pmsl=Pmsl_hover; 
  else 
      Pmsl=Pmsl_f; 
  end 
  Pmsl=Pmsl/1000; 
  Ihp=Pmsl/0.7457 

  
  % Engine Selection (sfc) 
  %sfc=0.636/(1000*2.2*0.7547); % Şu an için yüksek P de verilen değer 

alındı kg/W*h 
  sfc=0.37/1000 %kg/W*h 

   

   

   

   

   

   
%% 2) Mission Profile and RF(Required Fuel) Calculation (SFC) 
 % Maximum possible rate of climb is obtained at the speed for minimum 
 % power in level flight. This speed is also the optimum speed to fly for 
 % minimum autorotative rate of descent. Min power speed also determines 



 

 

 % the speed to give the best endurance, that is to obtain max loiter time. 

sf 233 

  
 % The altitude at which the power required is equal to the power available  
 % is defined as the ceiling. 

  
 %%%% Pi ve Po ile ilgili olan tüm güç hesapları üstteki rotora göre 
 %%%% yapılacak ve her iki rotorun eşit güüç tükettiği durum göz önüne 
 %%%% alınacaktır. Bu durumda üstteki rotor total itkinin 0*6 sını 
 %%%% karşılayacağı için W-gross*0.6 olarak alındı. 

  
        %%% Yerde Çalışma (10dk, 3000ft(914mt), ISA+20) 
 Wy=W_gross; %Bu bölümde kullanılacak ağırlığı hesapla 
T=W_gross*9.81;        
%Kalkış yok. Bu durumda Pi=0 olmalı, sadece paller full rpm de dönecek yani 

P0 hesaplancak)         
P0_hover=((rho(9)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8);                
P0_htail=((rho(9)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);          
P_y =  P0_hover+ P0_htail;      
percenty=100*(P0_htail)/P_y                               
Wf_y=sfc*1.1*P_y*(10/60);          

         
        %%% Hover (2dk, 3000ft(914mt), ISA+20) 
W_h=Wy-Wf_y; %Bu bölümde kullanılacak ağırlığı hesapla 
T=W_h*9.81;  

  
Pi_hover=(k*T^1.5/sqrt(2*rho(9)*A)); 
P0_hover=((rho(9)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8); 
P_hover=Pi_hover+P0_hover; 

  
Ttail=P_hmain/(omega*(R+Rt)); 
Pi_htail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(9)*At)); 
P0_htail=((rho(9)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_htail=Pi_htail+P0_htail; 

  
P_h=P_hover+P_htail  %Adding Tail rotor 
percenth=100*(P_htail)/P_h 

  
Wf_h1=sfc*1.1*P_hover*(2/60);   %(uçuş süresi);  %Uçuş süresini 

verilmemişse hesapla, gerekli güç hesaplandı 

  
%%% Vertical Climb (2 dk, Vbe, 4000ft(1219mt), ISA+20) 
W_climb=W_h-Wf_h1; 
T=W_climb*9.81; 

  

  
Vbec=sqrt(T/(2*rho(10)*A))*(4*k*A/(3*f))^0.25; %Ebest endurance hızı 
Vc=500*0.3048/60; %Tırmanılacak yüksekli ile tırmanış süresi oranı ft/dk 

dan m/s ye 
Drag_climb=rho(10)*0.5*(Vbec^2)*f; 
K=4.65; 

  
Pi_climb=k*T^2/(2*rho(10)*A*Vbec); 
P0_climb=rho(10)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0*(1+K*(Vbec/V_tip)^2)*0.125; 
Pc_climb=T*Vc; 
Pp_climb=Drag_climb*Vbec; 
P_climb=Pi_climb+P0_climb+Pc_climb+Pp_climb; 

  



 

 

Ttail=P_climb/(omega*(R+Rt)); 
Pi_ctail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(10)*At)); 
P0_ctail=((rho(10)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_ctail=Pi_ctail+P0_ctail; 

  
P_c=P_climb+P_ctail  %Adding Tail rotor 
Pmsl_f=1.1*P_c*(1.225/rho(12)) 
percentc=100*(P_ftail)/P_c 

  
Wf_climb = sfc*P_c*(2/60); 

  
Menzclimb=(2/60)*Vbec*3.6; 

  

 %%% Forward Flight(Outbound)(40dk, 225km/s, 1219mt, ISA+20 ) 
W_outbound=W_climb-Wf_climb; 
T=W_outbound*9.81; 

  
V_cruise=225/3.6; 
K=4.65; 
Drag_forward1=rho(12)*0.5*(V_cruise^2)*f 
Pi_forward1 = k*T^2/(2*rho(12)*A*V_cruise); 
P0_forward1=0.125*Sd*Cd0*(1+K*advance_ratio^2)*(rho(12)*A*V_tip^3); 
Pp_forward1=Drag_forward1*V_cruise; 
P_forward1=Pi_forward1+P0_forward1+Pp_forward1; 

  
Ttailf=P_forward1/(omega*(R+Rt)); 
Pi_ftail=(k*Ttailf^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_ftail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_ftail=Pi_ftail+P0_ftail; 

  
P_f1=1.1*P_forward1+P_ftail  %Adding Tail rotor 
percentf=100*(P_ftail)/P_f1 

  

  
Wf_outbound=sfc*P_f1*(40/60); 

  
%%% Landing1 (1dk , 1219mt, ISA+20) (Hover) 
W_land1=W_outbound-Wf_outbound; 
T=W_land1*9.81; 

  

  
Pi_land1 =(k*T^1.5/sqrt(2*rho(9)*A)); 
P0_land1=((rho(9)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8); 
P_land1=Pi_land1+P0_land1; 

  
TtailL1=P_forward1/(omega*(R+Rt)); 
Pi_Ltail=(k*TtailL1^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_Ltail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_Ltail=Pi_Ltail+P0_Ltail; 

  
P_fLand1=P_forward1+P_Ltail  %Adding Tail rotor 
percentfL=100*(P_Ltail)/P_fLand1 

  
Wf_land1 = sfc*1.1*P_fLand1*(1/60); 

  

  

  



 

 

    %%% Yerde Çalıştırma(Yük bırakma) (5dk, 1219mt, ISA+20) 
W_yc=W_land1-Wf_land1; 
T=W_yc*0.6*9.81; 

  
%Pi_yc=(k*T^1.5/sqrt(2*rho(12)*A)); 
P0_yc=((rho(12)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8); 
P_yc=P0_yc; 

  
Ttail=P_yc/(omega*(R+Rt)); 
Pi_yctail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_yctail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_yctail=Pi_yctail+P0_yctail; 

  
P_yc=P_yc+P_htail  %Adding Tail rotor 
percentyc=100*(P_yctail)/P_yc 

  
Wf_yc = sfc*1.1*P_yc*(5/60); 

  

  
    %%% Kalkış (1 dk, 4000ft(1219mt), ISA+20) 
W_k=W_yc-Wf_yc-400; 
T=W_k*9.81; 

  
Pi_k =(k*T^1.5/sqrt(2*rho(12)*A)); 
P0_k=((rho(12)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8); 
P_kmain=Pi_k+P0_k; 

  
Ttailk=P_kmain/(omega*(R+Rt)); 
Pi_ktail=(k*Ttailk^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_ktail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_ktail=Pi_ktail+P0_ktail; 

  
P_k=P_kmain+P_ktail  %Adding Tail rotor 
percentk=100*(P_ktail)/P_k 

  
Wf_k = sfc*1.1*P_k*(1/60); 

  

  
    %%% Forward Flight(Inbound)(40dk, 225km/s, 1219mt, ISA+20 )(Yüksüz) 
W_inbound=W_k-Wf_k; %Yük ağırlığının N cinsinden değeri de toplam 

ağırlıktan çıkarılıyor. 
T=W_inbound*9.81; 

  
V_cruise=225/3.6; 
K=4.65; 
Drag_forward2=rho(12)*0.5*(V_cruise^2)*f 
Pi_forward2 = k*T^2/(2*rho(12)*A*V_cruise); 
P0_forward2=0.125*Sd*Cd0*(1+K*advance_ratio^2)*(rho(12)*A*V_tip^3); 
Pp_forward2=Drag_forward1*V_cruise; 
P_forward2=Pi_forward2+P0_forward2+Pp_forward2; 

  
Ttailf=P_forward2/(omega*(R+Rt)); 
Pi_ftail2=(k*Ttailf^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_ftail2=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_ftail2=Pi_ftail2+P0_ftail2; 

  
P_f2=P_forward2+P_ftail2  %Adding Tail rotor 
percentf2=100*(P_ftail2)/P_f2 



 

 

  
Wf_inbound=sfc*1.1*P_f2*(40/60); 

  

  
    %%% Descent(2 dk, Vbe, 914mt, ISA+20) 
W_desc=W_inbound-Wf_inbound; 
T=W_desc*9.81; 

  
Vbed=sqrt(T/(2*rho(9)*A))*(4*k*A/(3*f))^0.25; %best endurance hızı 
%Vc=2000/(11*60); %Tırmanılacak yüksekli ile tırmanış süresi oranı m/s 
Drag_desc=rho(9)*0.5*(Vbed^2)*f; 
K=4.65; 

  

Pi_desc=k*T^2/(2*rho(9)*A*Vbed); 
P0_desc=rho(9)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0*(1+4.65*(Vbed/V_tip)^2)*0.125; 
%Pc_desc=T*Vc; 
Pp_desc=Drag_desc*Vbed; 
P_descm=Pi_desc+P0_desc+Pp_desc; 

  
Ttail=P_descm/(omega*(R+Rt)); 
Pi_desctail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(9)*At)); 
P0_desctail=((rho(9)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_desctail=Pi_desctail+P0_desctail; 

  
P_desc=P_descm+P_desctail  %Adding Tail rotor 
Pmsl_f=P_desc*(1.225/rho(9)) 
percentd=100*(P_desctail)/P_desc 

  
Wf_desc = sfc*1.1*P_desc*(2/60); 

  
menzildesc=(2/60)*Vbed*3.6; 

  

  
%%% Landing(Hover)(2dk, 914mt, ISA+15) 
W_landing=W_desc-Wf_desc; 
T=W_landing*9.81; 

  
Pi_hover3=(k*T^1.5/sqrt(2*rho(9)*A)) 
P0_hover3=((rho(9)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0)/8) 
P_hover3=1.05*(Pi_hover3+P0_hover3) 

  
Ttail=P_hmain/(omega*(R+Rt)); 
Pi_h3tail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(9)*At)); 
P0_h3tail=((rho(9)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_h3tail=Pi_h3tail+P0_h3tail; 

  
P_L2=P_hover3+P_h3tail  %Adding Tail rotor 
percentL2=100*(P_h3tail)/P_L2 

  
Wf_L2=sfc*1.1*P_L2*(2/60);  

     

  
%%% Reserve Fuel (15dk, 1219mt, ISA+20) 
W_reserve=W_landing-Wf_L2; %Yük ağırlığının N cinsinden değeri de toplam 

ağırlıktan çıkarılıyor. 
T=W_inbound*9.81; 

  



 

 

Vber=sqrt(T/(2*rho(12)*A))*(4*k*A/(3*f))^0.25; %best endurance hızı 
Vc=500*0.3048/60; %Tırmanılacak yüksekli ile tırmanış süresi oranı ft/dk 

dan m/s ye 
Drag_climb=rho(12)*0.5*(Vber^2)*f; 
K=4.65; 

  
Pi_reserve=k*T^2/(2*rho(12)*A*Vber); 
P0_reserve=rho(12)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0*(1+K*(Vber/V_tip)^2)*0.125; 
Pp_reserve=Drag_climb*Vber; 
P_reserve=Pi_reserve+P0_reserve+Pp_reserve; 

  
Ttail=P_reserve/(omega*(R+Rt)); 
Pi_rtail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_rtail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_rtail=Pi_rtail+P0_rtail; 

  
P_r=P_reserve+P_rtail  %Adding Tail rotor 
Pmsl_f=P_r*(1.225/rho(12)) 
percentr=100*(P_ftail)/P_c 

  
Wf_reserve=sfc*1.1*P_r*(15/60); 
menzilreserve=Vber*3.6*(15/60) 
menziltop=Menzclimb+menzildesc+menzilreserve+300 

  
%%% Extra fuel for 2,5 hour flying and 500 km range 

  

%30dk ek uçuş 

  
W_time=W_reserve-Wf_reserve; 
T=W_time*9.81; 

  
Vbet=sqrt(T/(2*rho(12)*A))*(4*k*A/(3*f))^0.25; %best endurance hızı 
Drag_time=rho(10)*0.5*(Vbet^2)*f; 
K=4.65; 

  
Pi_time=k*T^2/(2*rho(12)*A*Vbet); 
P0_time=rho(12)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0*(1+K*(Vbet/V_tip)^2)*0.125; 
Pp_time=Drag_time*Vbet; 
P_timem=Pi_time+P0_time+Pp_time; 

  
Ttail=P_timem/(omega*(R+Rt)); 
Pi_timetail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_timetail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_timetail=Pi_timetail+P0_timetail; 

  
P_time=P_timem+P_timetail  %Adding Tail rotor 
Pmsl_f=P_time*(1.225/rho(12)) 
percentc=100*(P_timetail)/P_time 

  
Wf_time = sfc*1.1*P_time*(30/60); 

  
Menzek15=(15/60)*Vbet*3.6; 

  

%500km menzil 
W_time=W_reserve-Wf_reserve; 
T=W_time*9.81; 

  
Vbem=sqrt(T/(2*rho(12)*A))*(4*k*A/f)^0.25; %best range hızı 



 

 

Drag_time=rho(12)*0.5*(Vbem^2)*f; 
K=4.65; 

  
Pi_menz=k*T^2/(2*rho(12)*A*Vbem); 
P0_menz=rho(12)*A*(V_tip)^3*Sd*Cd0*(1+K*(Vbem/V_tip)^2)*0.125; 
Pp_menz=Drag_time*Vbem; 
P_menzm=Pi_time+P0_time+Pp_time; 

  
Ttail=P_menzm/(omega*(R+Rt)); 
Pi_menztail=(k*Ttail^1.5/sqrt(2*rho(12)*At)); 
P0_menztail=((rho(12)*At*(VtipT)^3*Sdt*Cd0)/8);  
P_menztail=Pi_menztail+P0_menztail; 

  
P_menz=P_menzm+P_menztail  %Adding Tail rotor 
Pmsl_f=P_menz*(1.225/rho(12)) 
percentmenz=100*(P_menztail)/P_menz 

  
menzilek=500- menziltop; 

  
timeek=menzilek/(Vbem*3.6); %dk 

  
Wf_menz = sfc*1.1*P_menz*timeek; 

  
if Wf_time>Wf_menz 
Wf_added=Wf_time 
elseif Wf_time<=Wf_menz 
    Wf_added=Wf_menz 
end 

  
        %%% Total Fuel Weight 
Wf=Wf_y+Wf_h1+Wf_climb+Wf_outbound+Wf_land1+Wf_yc+Wf_k+ ... 
    Wf_inbound+Wf_desc+Wf_L2+Wf_reserve+Wf_added 

  

  

  
%%Group Weight 
%%Characteristic of Helicopter 

  
W_gross = (W_gross)*2.2046 ;%Design Gross Weight Ib ye Ã§evrildi 
g = 32.174;%YerÃ§ekimi ft/s^2 

  
%Main Rotor 
Rm = (R)*3.28 ;%Radius ft'e Ã§evrildi 
ohmR = (V_tip)*3.28  ;%Tip speed ft/sec 
cm = (c)*3.28 ;%Chord ft 
Nb = 2 ;%Number of blades  

  
bm=(1.2)*3.28;% Height above C.G, ft // aÄŸÄ±rlÄ±k merkezinden uzaklÄ±k 

  
% Tail Rotor 

  
RT = (Rt)*3.28;% Radius tail rotor  

  
bt = 2 ;%Number of blades 

  
%Horizontal Stabilizer ** alihan yapÄ±yor  
Ah = 0.0021*(W_gross)^0.758*3.28^2 ;%Area of h.s   



 

 

  
ARh = 5 ;%Aspect ration of h.s  

  
%Vertical Stabilizer 
Av = (1.4287)*10.7639104;%Area of v.s  
ARv = 1.6;%Aspect ratio of v.s **  

  

  
 ohmM = omega;%Main rotor omega  

  
 ohmT = OmegaT; %tail rotor omega 

  
%Fuselage 
Lf = 10*3.2808399 ;% Length of fuselage 
Swetf = (30)*10.7639104 ;% Wetted area of fuselage **  

  
Swetn =3*10.7639104 ;% Wetted area of nacelles  

  
%others 

  
rpmeng =54900;%Rpm of engine 

  
notfg = 1 ;% Number of Tail Rotor Gearboxes 

  
thp = Pmsl/0.7457;%Transmission h.p. rating 

  
nowh =  3 ;%Number of Wheel Legs 

  
noeng = 1;%Number of Engines 

  
cigl = 0.222*264% m3 to gallon 

  
not = 1;% Number of tanks 

  
trhp = thp*0.08;%Tail rotor h.p. rating 

  
nogb = 1;%Number of Gearboxes 

  
 %Main rotor blades // Ana rotor Palleri // ohmR deÄŸiÅŸÃ§ek omega*R diye 
 Wbm = 0.45359237*[0.026*((Nb)^(.66))*cm*(Rm^(1.3))*((ohmR)^(.67))] 
 %Main rotor hub and hinge // Ana Rotor GÃ¶bek ve MenteÅŸeler (IBC sistem 
 %aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± konabilir) // ohmR deÄŸiÅŸÃ§ek omega*R diye 
 J =2.2*Wbm*Nb*Rm^2/(4*g);%Polar moment of inertia kg m2 olarak girilecek 

**  
 Whm = 

0.45359237*[0.0037*(Nb^(0.28))*(Rm^1.5)*((ohmR)^(0.43))*((.67*(2.2*Wbm)+g*J

/(Rm^2))^(0.55))] 

  
 %stabilizer(horizontal) x// Yatay Dengeleyici 
 h_stabilizer = 0.45359237*[0.72*(Ah^1.2)*(ARh^0.32)] 

  
 %stabilizer(vertical)  // DÃ¼ÅŸey Dengeleyeici 
 v_stabilizer = 0.45359237*[1.05*(Av^0.94)*(ARv^0.53)*((nogb)^0.71)] 

  
 %Tail rotor // Kuyruk Rotoru 
 Tailrotor = 1.4*(Rt^0.09)*((thp/ohmM)^0.9) 

  



 

 

 %Prop // Ä°tici Pervane 
 %Wpropeller =  

0.45359237*[0.026*((Nb)^(.66))*(0.15)*3.28*(RT^(1.3))*((ohmM*3.28)^(.67))] 
 %%0.45359237*[1.1*3.28*((Rt*3.28)^0.09)*((thp/(ohmM*3.28))^0.9)]; 
 

%%0.45359237*[0.026*((4)^(.66))*0.1042*3.28*((1.1*3.28)^(1.3))*((195*3.28)^

(.67))] 

  

  
 %Body(Fuselage) // GÃ¶vde  
 %BodyF= 0.45359237*[6.9*((W_gross/1000)^0.49)*(Lf^.61)*(Swetf^0.25)] 
 BodyF=160; 
 %Landing Gear // Ä°niÅŸ TakÄ±mÄ± 
 %Gear = 0.45359237*[40*((W_gross/1000)^0.67)*((nowh)^.54)]  %Skid için ne 

yapalım 
 Gear=23.7; 
 %Engine_Installation // Motor AÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 
 Weng = 78 

  
 %Nacelles // Motor BeÅŸiÄŸi 
 Nacelles = 0.45359237*[0.041*((Weng*2.2)^1.1)*((noeng)^.24) + 

0.33*((Swetn)^1.3)] 

  
 % propulsion subsystem // Ä°tki Alt Sistemi   ** ihtilaf 
 Props = 0.45359237*[2*((Weng*2.2)^0.59)*((noeng)^0.79)]  

  
 % fuel system // YakÄ±t Sistemi 
 Fuel_System = 0.45359237*[0.43*((cigl)^.77)*((not)^0.59)] 

  
 %drivesystem // Aktarma Sistemi // eksik bilgi var  
 Drivesystem = 

0.45359237*13.6*((thp)^.82)*((rpmeng/1000)^0.037)*((0.08)*(ohmM/ohmT))^0.06

8*(2^0.066)/((omega)^0.64) % eksik bilgi ihitlaf 

  
 %cockpit_Control // Kokpit Kontrolleri 
 Cockpit = 0.45359237*[11.5 * ((W_gross/1000)^.40)] 

  
 %systemcontrol // Kontrol Sistemi // Hasan Ä°baÃ§oÄŸlu Baz AlÄ±ndÄ± // 

omega 
 %deÄŸiÅŸÃ§ek 
 Wsc = 0.45359237*[36*Nb*(c^2.2)*((ohmR/1000)^3.2)] 

  
 %auxpower // YardÄ±mcÄ± GÃ¼Ã§ Ãœnitesi 
 %aux = 0.45359237*[150] %%Bu belki eklenmez 

  
 %instruments // Ekipmanlar 
 Instruments = 0.45359237*[3.5*((W_gross/1000)^1.3)] 

  
 %hydraulics // Hidrolik Sistem 

  
 %Whyd = 37*((bm)^.63)*(c^1.3)*((ohmRM/1000)^2.1); // ihitlaf %%%%%% 

  

  

 %electricalandhyrdraulics // hidrolik dahil  
 Welc = 0.3*0.45359237*[9.6*((thp)^.65)/((W_gross/1000)^0.40)] 

  
 %avionics // Aviyonikler  
 Avionics = 0.45359237*[50] % or 50 or 400 



 

 

  
 %furnishing // DÃ¶ÅŸeme  
 Fe=0.45359237*[6*((W_gross/1000)^1.3)] 

  
%aircond // Ä°klimlendirme ve Buzlanmaya KarÅŸÄ± Sistem // ihtilaf  
Acai = 0.45359237*[8*(W_gross/1000)]  

  
%manufacturing_Variation // Ä°malat Varyasyonu 
mv = 0.45359237*[4*(W_gross/1000)] 

  
Wbos = Wbm + Whm + h_stabilizer + v_stabilizer+ Tailrotor + BodyF + Gear + 

... 
    Instruments  + Welc + Avionics + Fe + Acai + mv  + ... 
    Nacelles + Weng + Props + Fuel_System + Drivesystem + Cockpit +Wsc                                                                               
% MÃ¼rettabat 
Wplt = 90; 

  
% TaÅŸÄ±nacak aÄŸÄ±rlÄ±k  
Wload = 400 ;  

  
%YakÄ±t  
Wfuel = Wf; 

  

  
%Total AÄŸÄ±rlÄ±k 
Wtotal = Wbos + Wplt + Wload + Wfuel 

  
W_fraction= (490+Wf)/(Wtotal); 

  
end 

  

  

  
%{ 
%%Writing to excell 

  
        filename='RF Calculations optimisation.xls' 
        Mis_mass = [Wy   W_h   W_climb  W_outbound  W_land1  W_yc  W_k  

W_inbound  W_desc  W_landing W_reserve  W_time] 
        Rfweight = [Wf_y Wf_h1 Wf_climb Wf_outbound Wf_land1 Wf_yc Wf_k 

Wf_inbound Wf_desc Wf_L2     Wf_reserve Wf_added ] 
        Ind_power= 0.001*[0  Pi_hover Pi_climb Pi_forward1 Pi_land1 0    

Pi_k Pi_forward2 Pi_desc Pi_hover3 Pi_reserve Pi_menz ] 
        Prof_power=0.001*[P0_hover P0_hover P0_climb P0_forward1 P0_land1 

P0_yc P0_k P0_forward2 P0_desc P0_hover3 P0_reserve P0_menz] 
        Paras_power=0.001*[0 0 Pp_climb Pp_forward1 0 0 0 Pp_forward2 

Pp_desc 0 Pp_reserve Pp_menz] 
        Climb_power=0.001*[0 0 Pc_climb 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
        Tail_power=0.001*[P0_htail P_htail P_ctail P_ftail P_Ltail P_yctail 

P_ktail P_ftail2 P_desctail P_h3tail P_rtail P_menztail] 
        Total_power=0.001*[P_y P_h P_c P_f1 P_fLand1 P_yc P_k P_f2 P_desc 

P_L2 P_r P_menz] 
        Tail_percentage=[percenty percenth percentc percentf percentfL 

percentyc percentk percentf2 percentd percentL2 percentr percentmenz]        
        Menzil=[0 0 Menzclimb 150 0 0 0 150 menzildesc 0 menzilreserve 

menzilek] 
        Time=[10 2 2 150*60/225 1 5 1 150*60/225 2 2 15 timeek*60] 
        Hiz=3.6*[0 0 Vbec V_cruise 0 0 0 V_cruise Vbed 0 Vber Vbem] 



 

 

        RF_calc = 

[Mis_mass;Rfweight;Ind_power;Prof_power;Paras_power;Climb_power;Tail_power;

Total_power;Tail_percentage;Menzil;Time;Hiz]        
        xlswrite(filename,RF_calc,1,'B2'); 

         
        Group_Weight1=[Wbm Whm h_stabilizer v_stabilizer Tailrotor BodyF 

Gear Props Weng Nacelles Fuel_System Drivesystem Cockpit] 
        Group_Weight2=[Instruments Welc Avionics Fe Acai mv Wsc Wbos Wf 400 

90 Wtotal W_fraction] 
        xlswrite(filename,Group_Weight1,'GroupWeight','A2'); 
        xlswrite(filename,Group_Weight2,'GroupWeight','A4'); 

       
        MainRotor=[R*0.3048 0.2 DL M_dd Rpm Nb -8 1 c] 
        TailRotor=[Rt 0.2 DLt M_dd RPMT Nb 0 1 ctr] 
        xlswrite(filename,MainRotor,'Ana ve Kuyruk boyutlandırma','A2'); 
        xlswrite(filename,TailRotor,'Ana ve Kuyruk boyutlandırma','A7'); 

         

         
        %} 
        %% Airfoil optimisation Part 

         
        %% Initialisation 
%Rotor blade specifications            
root_cut = 0; %Dinstance from rotating axis to blade starting point(Hub and 

gripper structure) 
Nb = 2; %Blade number 
Nelements = 40; %Number of blade elements 
r_span=(1-root_cut)/Nelements; %Span value of each blade element 
Ct_given=Wtotal*9.81/(rho(1)*A*V_tip^2); %Thrust coefficient value that for 

every case the code needs to converge to. 
Sd_rectangular=Sd; 
%Shows if linear twist or taper exist or not(1 is yes, 0 is not) 
linear_twist=1; 
linear_taper=1; 

  
        %%% Calculation Of correct theta angle for specified case  
Cts=0; 
Ctb=0.2; 
theta_small=0; 
theta_big=17;  
        %%% Geometric Angle Of Attack Convergence Calculation 
for n=1:12 
%New theta value for trial 
theta_middle=(theta_big+theta_small)/2 ; 
theta_g=theta_middle; %Geometrical angle of attack 

  
%Zero initiation elements 
Ct = 0; 
Cp = 0; 
Cpi=0; 
T=0; 
P=0; 
induced_inflow_old = 0; 
%New theta value for trial 

  

  
        %%% BEMT Calculations 
    for i=1:Nelements 



 

 

    r(i) = root_cut+r_span*(i-0.5); %Nondimential radial value of middle of 

blade section 
    theta(i)=theta_g; 
    Sdd(i)=Sd_rectangular; 

          
        %Airfoil Parameters 
    if  0<r(i)  && r(i)<0.93 %Naca23012 
        Cla(i)=rad2deg(0.11177); 
        alfa0=1.21; 
        Cd0=0*0059; 
        Cd1=-(8e-5); 
        Cd2=(5e-5); 
    else    % naca RC(5)-10 
        Cla(i)= rad2deg(0.11242); 
        alfa0=1.03; 
        Cd0=0.0053; 
        Cd1=-0.0002; 
        Cd2=(6e-5); 
    end 
    alfa(i)=alfa0; 

      
    %Linear twist and taper initial calculations for theta and solidity 
    % Linear Twist(-10) 
    if  linear_twist==1; 
        theta_tip=theta(i); 
        twist_ratio=8; %Difference between tip angle of attack and root of 

thre blade(Aoa is smaller towards the tip 
        theta(i)=theta_tip+twist_ratio*(1-r(i)); %Geometrical angle of 

attack value of the blade section 
    end 
    % Linear Taper(tr) 
    if  linear_taper==1; 
        taper_ratio=1; %Ratio of root and tip cord of a blade 
        Sdd(i)=Sd_rectangular*(4/(3+taper_ratio))*((taper_ratio-1)*(1-

r(i))+1); 
    end 

     
    %induced inflow calculations 
    induced_inflow_ratio(i) = 

(Sdd(i)*Cla(i)/16)*(sqrt(1+(32*(deg2rad(theta(i)+alfa0))*r(i)/(Sdd(i)*Cla(i

))))-1); %Induced inflow ratio calculation for a section 
    %Tip Loss Addition 
    while (abs((induced_inflow_ratio(i)-

induced_inflow_old)/induced_inflow_ratio(i))>0.0001) 
    induced_inflow_old = induced_inflow_ratio(i); 
    f = 0.5*Nb*((1-r(i))/(induced_inflow_ratio(i))); 
    F(i) = (2./pi).*acos(exp(-1.*(f))); %Prandtl's tip loss factor 
    induced_inflow_ratio(i) = 

(Sdd(i)*Cla(i)/(16*F(i)))*(sqrt(1+(32*F(i)*(deg2rad(theta(i)+alfa0))*r(i)/(

Sdd(i)*Cla(i))))-1); %Induced inflow ratio calculation for a section with 

tip los factor 
    end 
    induced_inflow_angle(i) = induced_inflow_ratio(i)/r(i); %Induced 

angle(effected by inflow ratio) 
    eff_AoA(i) = (deg2rad(theta(i))) - induced_inflow_angle(i); %Effective 

angle of attack 
    Cl(i) = Cla(i)*(eff_AoA(i)+deg2rad(alfa0)); %Sectional lift coefficient  
    Cd(i)=Cd0+Cd1*rad2deg(eff_AoA(i))+Cd2*rad2deg(eff_AoA(i))^2; %Drag 

coefficient of a section 
    eff(i)=rad2deg(eff_AoA(i)); 



 

 

     
    %Elemental thrust and power coefficient calculations 
    dCt(i) = 0.5*Sdd(i)*Cl(i)*r(i)^2*r_span; %Thrust coefficient of a 

section 
    dT(i)=dCt(i)*rho(1)*A*(V_tip)^2; 
    dCp(i) = 

0.5*Sdd(i)*(induced_inflow_ratio(i)*Cl(i)*r(i)^2+Cd(i)*r(i)^3)*r_span; 

%summation of Induced power and profile power of a section 
    dCpi(i)=0.5*Sdd(i)*induced_inflow_ratio(i)*Cl(i)*r(i)^2*r_span; 

     
    dP(i)=dCp(i)*rho(1)*A*(V_tip)^3; 

     
    Ct = dCt(i)+Ct;  
    T=dT(i)+T; 
    Cp = dCp(i)+Cp; 
    Cpi=dCpi(i)+Cpi; 
    P=dP(i)+P; 
    end  

     
    ddCt(n)=Ct; 
    ddCp(n)=Cp; 
    ddCpi(n)=Cpi; 

     
     %Cheks in which interval the new calculated thrust value is and 

specify the new middle theta  
    if  Ct>Ct_given 
        theta_big=theta_middle 
    elseif Ct<Ct_given 
        theta_small=theta_middle; 
    end 

     
    %Cheks if the desired error value is met 
    if ((abs(Ct_given-Ct))/Ct_given)<0.005 
        break 
    end 

     

     
end 

  
        %%% Result 
Ct; %Total thrust coefficient of rotor 
Cp ;%Total power coefficient of rotor 
T;  %Total thrust value 
sigma=rho(1)/1.225; %Yoğunlukların oranı 
theta_g; %Geometric angle of attack that gives required Ct value for 

selected blade planform conditions 
Cpideal=Ct^(1.5)/sqrt(2); %Ideal power of rotor 
FM=Cpideal/Cp ;%Figure of merit value  
kkkk=Cpi/Cpideal; 
Wson=T/9.81; 

  
%{ 
%% Data Visualisation 
figure(1) 
plot(r,dCt) 
xlabel('Pal bölümü konumunun rotor çapına oranı (Kök - Uç)') 
ylabel('Elementel İtki katsayısı') 
grid on 
grid minor 



 

 

figure(2) 
plot(r,induced_inflow_ratio) 
xlabel('Pal bölümü konumunun rotor çapına oranı (Kök - Uç)') 
ylabel('Elementel indüklenmiş hız') 
grid on 
grid minor 
figure(3) 
plot(r,eff) 
xlabel('Pal bölümü konumunun rotor çapına oranı (Kök - Uç)') 
ylabel('Etkin hücum açısı')   
grid on 
grid minor 
figure(4) 
plot(r,dCp) 
xlabel('Pal bölümü konumunun rotor çapına oranı (Kök - Uç)') 
ylabel('Elementel Güç')  
grid on 
grid minor 
%} 

  
%Maliyet Analizi 
%Base price calculation code (use imperial units) 
GW=Wtotal*2.20462262185; %Gross weight 
UL=(Wplt + Wload + Wfuel)*2.20462262185; %Useful load 
BN=2 ; %Blade per rotor 
RA=(pi*R^2)*10.7639104 ; %Rotor area 
ro=0.002378; %air density 
DL2=GW/RA; %disc loading 
H=1.794; %for US cmmercial  
S=Sd_rectangular ; %solidity 
TS=V_tip*3.2808399  ; %tip speed 
WC=GW/(ro*RA*TS^2) ; %weght coefficient  
A=((GW/UL-1)^0.4638)*((GW/UL)^0.5945)*(((DL2)^0.2973)/((FM)^0.5945)); 
base_price=1.8*269*H*((UL)^1.0583)*(((BN)^0.1643)/((550*sqrt(2))^0.5945*(ro

)^0.2973))*A;% $ tutar 

  
inc_hovering=1.264; 
inc_discload=((GW/RA)/2.5)^0.2973; 
inc_FM=1/(1+(FM-0.525)/0.525)^0.5945; 
inc_ULGW=((((GW/UL-1)^0.4638)*(GW/UL)^0.5945)/2.0809); 

  
new_base_price=base_price*inc_hovering*inc_discload*inc_FM*inc_ULGW; 
arge_uretim=(new_base_price/2); 
LCC=(new_base_price/2)/0.32; 
uretim=LCC*0.27; 
arge=LCC*0.05; 
operasyon=LCC*0.38; 
bakim_onarim=LCC*0.3; 

  

  
%% Trim Analizi 

  
Lf=-200; %fuselage lift 
Ht=0; 
W = Wson*2.2; %Son kütle pound 
roo =0.002377*rho(12)/1.226; %slug at level flight 
Vtip=V_tip*3.28; 
omega = Vtip/Rm; 
cla = rad2deg(0.11177); 
C_d =0.0059; %naca23012 profili Cd0 



 

 

g = 32.2; 

  

  
Ib=Wbm*2.2*Rm^2/3; 
gamma =4.4 %roo*cla*c*3.28*Rm^4/Ib;  %lock number 
theta_tw = -(deg2rad(twist_ratio)); 
ff = f/0.0929; 
Ab = Nb*c*3.28*R*3.28; 

  

  
nu=V_cruise/V_tip; 
a_1s=0; 
b_1s=0; 
alpha_s = 0;  
lt=37; 
n=0 
for i = 1:100 
    n=n+1 
Ht(i)=0; 
Tt(1)=Wson*2.2; 
Cts(i) = Tt(i)/(Ab*roo*(omega*Rm)^2);  
lambda_tpp(i) = -((ff/Ab)*(((nu^3)/2)/(Cts(i)))+((Cts(i))*(Sd/(2*nu)))); 
vi(i) = Cts(i)*Vtip*Sd/(2*nu); 
downwash(i) = vi(i)/V_cruise; %downwash angle 
Theta_0(i) = ((4/cla)*(1+(3*nu^2/2))*(Cts(i))-(1/2)*(1-

(3*nu^2/2)+(3*nu^4/2))*theta_tw-(1-(nu^2/2))*lambda_tpp(i))/(2/3-

(2*nu^2/3)+(3*nu^4/2)); 
a0(i) = (2/3)*gamma*((Cts(i))/cla)-(((3/2)*g*Rm^2)/(omega*Rm)^2); %coning 

angle 
Theta_1s(i)  = (nu/(1+(3*nu^2/2)))*((8/3)*Theta_0(i) + 2*theta_tw + 

2*lambda_tpp(i))-a_1s; 
Theta_1c(i) = -((4/3)*nu*a0(i))+(vi(i)/(omega*Rm))/(1+((nu^2)/2))+ b_1s; 
a_1sn(i)= (nu/(1-(nu^2/2)))*(((8/3)*Theta_0(i))+(2*theta_tw)+2*(nu*alpha_s-

(vi(i)/(omega*Rm))))-((1+(3/2)*nu^2)/(1-(nu^2)/2))*Theta_1s(i); 
b_1sn(i) = (((4/3)*nu*a0(i))/(1+((nu^2)/2)))+Theta_1c(i); 
C_Qs(i) = (C_d/8)*(1+nu^2)-

(cla/4)*(lambda_tpp(i)/(1+(3/2)*(nu^2)))*(((Theta_0(i))/3)*(2-

nu^2)+(theta_tw/2)*(1-((nu^2)/2))+(lambda_tpp(i))*(1+((nu^2)/2)))-

(cla/4)*((nu^2)/(1+(1/2)*(nu^2)))*((((a0(i))^2)/2)*((1/9)+((nu^2)/2))+(1/3)

*nu*a0(i)*(vi(i)/(omega*Rm))+(1/8)*(vi(i)/(omega*Rm))^2); 
C_Hs(i) = ((C_d*nu)/4)-

(cla/4)*((nu*lambda_tpp(i))/(1+(3/2)*nu^2))*(Theta_0(i)*((-

1/3)+(3/2)*nu^2)+(theta_tw/2)*(-1+(3/2)*nu^2)-

lambda_tpp(i))+(a_1s)*(Cts(i))+(cla/4)*(nu/(1+(1/2)*nu^2))*((((a0(i))^2)/2)

*((1/9)+((nu^2)/2))+(1/3)*nu*a0(i)*(vi(i)/(omega*Rm))+(1/8)*(vi(i)/(omega*R

m))^2); 
Q(i) = C_Qs(i)*roo*Ab*((omega*Rm)^2)*Rm; 
Ttr(i)=(Q(i))/lt; 
H(i) = (C_Hs(i))*roo*Ab*(omega*Rm)^2; 
Df(i) = (1/2)*roo*((V_cruise*3.28)^2)*ff; 
Tt(i+1) = sqrt(((W-Lf)^2)+((Df(i)+H(i))^2)); %Yeni main rotor thrust 
alpha_tpp(i)= -tan((Df(i)+H(i)+Ht(i))/(W-Lf)); 
alpha_f(i) = alpha_tpp(i) - downwash(i); 
 if (Tt(i+1)-Tt(i))/Tt(i)<0.001 
       break 
   end 
end 

  
%Çıktılar 

  



 

 

  

  

  

  

  
%% FF ve alpha effective analizi 
Nbb=10; %Pal eleman sayisi 
rootcut = 0.3; 
dr= (1-rootcut)/Nbb;  
Npsi = 8; 
dpsi=1/Npsi; 
lambda_0 = nu*alpha_tpp(n) + (Ct/(2*nu)); %uniform inflow 
for i = 1:Nbb  
for j = 1: Npsi 
    rt(i) = rootcut + (i-0.5)*(dr); 
    psi(j) = (j-1)*(2*pi/Npsi); 
  %Airfoil Parameters 
    if  0<rt(i)  && rt(i)<0.93 %Naca23012 
        Cla(i,j)=rad2deg(0.11177); 
        alfa0=1.21; 
        Cd0=0*0059; 
        Cd1=-(8e-5); 
        Cd2=(5e-5); 
    else    % naca RC(5)-10 
        Cla(i)= rad2deg(0.11242); 
        alfa0=1.03; 
        Cd0=0.0053; 
        Cd1=-0.0002; 
        Cd2=(6e-5); 
    end 
    alfa0(i)=alfa0 
beta(j)= a0(n) + a_1sn(n)*cos(psi(j)) + b_1sn(n)*sin(psi(j)); 
beta_der(j) = -a_1sn(n)*sin(psi(j)) +b_1sn(n)*cos(psi(j)); 
thetat(i,j) = Theta_0(n)-deg2rad(alfa0(i))+theta_tw*rt(i) 

+(Theta_1c(n))*cos(psi(j)) + (Theta_1s(n))*sin(psi(j));  

  
Up(i,j) = omega*R*(lambda_0 + (rt(i)*beta_der(j)) + 

nu*beta(j)*cos(psi(j))); 
Ut(i,j) = omega*R*((rt(i))+nu*sin(psi(j))); 
Ur(i,j) = omega*R*(nu*cos(psi(j))); 
fi(i,j) = Up(i,j)/Ut(i,j); 
alpha_eff(i,j) = thetat(j) - fi(i,j); 
U(i,j) = sqrt(Up(i,j)^2+Ut(i,j)^2); 

  

        
Cl(i,j) = Cla(i) * alpha_eff(i,j); 
Cd(i,j) = Cd0 + Cd1*rad2deg(alpha_eff(i,j)) + 

Cd2*rad2deg(alpha_eff(i,j))^2; 

  
dL(i,j) = 0.5*rho(12)*U(i,j)^2*c*Cl(i,j)*dr*dpsi; 
dD(i,j) = 0.5*rho(12)*U(i,j)^2*c*Cd(i,j)*dr*dpsi; 

  
dFz(i,j) = dL(i,j)*cos(fi(i,j))-dD(i,j)*sin(fi(i,j)); 
dFx(i,j) = dL(i,j)*sin(fi(i,j))+dD(i,j)*cos(fi(i,j)); 

  
dT(i,j)=Nb*dFz(i,j); 
dQ(i,j)=Nb*dFx(i,j)*(rt(i)*R); 
dP(i,j)=omega*dQ(i,j); 

  



 

 

end 
end 
Tff = sum(dT); 
Qff = sum(dQ); 
Pff = sum(dP); 

  

  

  
%% Results 
rownum=ii+10*(jj-1)+100*(kk-1); 

  
copt(rownum,1)=c; 
Mopt(rownum,1)=M_dd; 
DLopt(rownum,1)=DL; 
Wopt(rownum,1)=Wson; 
Priceopt(rownum,1)=new_base_price; 
baseopt(rownum,1)=0.7*Wson/1300+0.3*new_base_price/500000; 
alphaMax(rownum,1)=rad2deg(max(max(alpha_eff))); 

  

  

  
end 
end 
end 

  
filename='RF Calculations optimisationV3.xls' 
OptTable=[copt,Mopt,DLopt,Wopt,Priceopt,baseopt,alphaMax] 
xlswrite(filename,OptTable,13,'B2'); 

 

 


