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1. Giriş 

Operasyon için piste ihtiyaç duymayan ve dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) rotorlu hava 

araçları hem yük taşımada hem de yolcuların seyahatinde mobiliteyi arttırdığı için çok değerlidir. 

Günümüzün yaşam tarzı seçimleri göz önünde bulundurulduğunda hafif sınıf helikopterlerin şehir 

dışındaki yerleri daha ulaşılabilir kılması, boyut olarak nispeten küçük helikopterlerin pazardaki 

önemini arttırmıştır. Helikopter marketinde, azami kalkış ağırlığı 1500 kg’dan az olan 

helikopterlerin sayısı toplam araç sayısından fazla olsa da bu boyutlarda tasarım çeşitliliği 

sınırlıdır. Bu koşullar düşünülerek temel amacı görev süresince yatayda toplam 300 km uçuş 

yapabilecek, 4000 ft yüksekliğe tırmanabilecek, 4 yolcu ve en az 1 mürettebatı taşıyabilecek bir 

helikopter tasarlamaktır. 

Toplam ağırlığın düşük olması hem maliyet açısından hem de teknik isterleri daha doğru bir 

şekilde sağlaması açısından gereklidir. Gürültü emisyonu sertifikalarını geçebilen bir helikopter 

tasarlayarak helikopterin dünyanın farklı coğrafyalarında görev alabilmesi, şehir içi taşımacılığa 

uygun hale getirilmesi ve çevreye verilecek rahatsızlığı asgari düzeyde tutup hem yer kontrol hem 

de yolcular için güvenli bir uçuş amaçlanmaktadır. Bahsedilen özelliklere sahip olan helikopterin 

markette rekabet edebilmesi için satın alınabilirlik ve işletilebilirlik açısından uygun maliyetli 

olması önemlidir. Performans özelliklerini sağlayan fakat işletim maliyeti yüksek olan bir 

helikopterin pazarda tutunması mümkün değildir. Tasarlanan helikopterin yüksek menzil, yüksek 

seyir hızı, yüksek oto rotasyon performansına sahip olması pazardaki benzer sınıf helikopterlerle 

rekabet edebilmesini sağlamaktadır. Bu kıyaslamalar literatür taraması kısmında daha detaylı bir 

şekilde açıklanmaktadır. 

 

 
Görsel 1: Helikopterin uçuş sırasındaki görünümü 

 

Görev isterleri düşünüldüğünde azami kalkış ağırlığını düşük tutmak ve gürültü emisyonu 

sertifika gereksinimlerini karşılamak için bazı parametreler belirlendi. Bu isterlere ek olarak 

görevde yolcu taşınacağı için uçuşun güvenli ve konforlu olması daha da önem kazandı. Kokpit 

tasarımı ve elektronik alt sistem seçimiyle konumlandırılması, pilotun çevresel farkındalığını en 

üst seviyeye çıkaracak şekilde tamamlandı.  

Tasarımımızı özgün yapan üç temel konu vardır. Bunlardan ilki helikopterin fütürist dış 

görünüşüdür. Bu görünüşün tasarlanmasında aerodinamik analizlere ek olarak kullanıcıların 

dikkatini çekmesi de göz önünde bulunduruldu. İkinci özgün noktamız anti torkun sağlanması ve 



 

momentumun düzenlenmesiyle yalpalama hareketini sağlayan kuyruktaki itki pervanesi 

tasarımıdır. Anti torkun sağlanması için günümüz helikopterlerinde çeşitli çözümler 

bulunmaktadır. Bizim tercihimiz gerekçeleriyle birlikte raporun ilgili kısmında anlatılmaktadır. 

Üçüncü özgün konumuz ise uçuş ve yer güvenliğinin arttırılmasını ve daha konforlu olmasını 

amaçlamaktadır. Helikopterde kullanılan engel tespit sistemlerinin konumlandırılması sayesinde 

tarama alanları helikopteri bir ağ gibi çevreleyerek pilotun çevresel farkındalığını arttırmaktadır. 

 

 
Görsel 2: Helikopter görev planı 

 

 

2. Tasarım İsterleri ve Literatür Taraması 

 

Bir tasarımın başarılı olabilmesi için önceden belirlenmiş birtakım parametrelere uygun olması 

ve bunu fiyat, ağırlık ve performans gibi sınırlayıcı faktörlerin limitleri içerisinde yapabilmesi 

gerekmektedir. Helikopterimizin görev tanımı 4 yolcuyu yükleriyle birlikte 150 km ilerideki bir 

konuma en hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde götürdükten sonra kalkış noktasına geri dönmek 

olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak helikopterin mümkün olan en düşük ağırlığa sahip olması, 

gürültü emisyonu sertifikası gerekliliklerini sağlaması ve güncel pazarda hem satın alım hem de 

işletme maliyeti anlamında rekabet edebilmesi gerekmektedir. Bahsedilen parametrelerin hepsi 

tasarıma yön vermektedir fakat belirli bir öncelik sıralaması yapılması tasarımın şekillendirilmesi 

için kilit rol oynamaktadır. 

 

Parametre 
Tasarıma Etki 

Oranı 
İsterler 

Yapısal Ağırlık 15 
Görev isterlerini karşılayabilen en düşük 

ağırlık amaçlanmaktadır. 

Gürültü Emisyonu 13 
Tasarımın CS-36 sertifikasyonu isterlerini 

karşılaması amaçlanmaktadır. 

Satın Alınabilirlik ve 

İşletilebilirlik 
12 

Helikopter pazarında rekabet edebilmek 

için maliyetin düşük tutulması 

amaçlanmaktadır. 

Aerodinamik Özellikler 10 

Minimum sürüklenmenin sağlanması ve 

yüksek hızlara ulaşabilmek 

amaçlanmaktadır. 



 

Uçuş Güvenliği 8 
Uçuşun herhangi bir aksaklık yaşanmadan 

tamamlanması amaçlanmaktadır. 

Antropometri 8 
Yolcuların konforlu bir yolculuk 

geçirmesi amaçlanmaktadır. 

Menzil 7 

Helikopterin 300 km düz uçuşu ve 

tırmanmaları yakıt ikmalsiz bir şekilde ifa 

etmesi amaçlanmaktadır. 

Üretilebilirlik 6 
Tasarımın üretilebilir olması 

gerekmektedir. 

Kararlılık 6 
Tasarlanan helikopterin görev süresince 

kararlı olması gerekmektedir. 

Hız 6 
Görevin mümkün olan en kısa sürede 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Askı Tavanı 5 
Helikopterin 4000 ft’ten daha yüksek bir 

askı tavanına sahip olması gerekmektedir. 

Manevra Kabiliyeti 4 

Görev isterleri içerisinde manevra 

kabiliyeti ile ilgili bir madde 

bulunmamaktadır. 

Toplam 100  

  Tablo 1: Görev isterleri ve tasarıma etki oranları 

 

Helikopter tasarımının tamamlanmasından önce detaylı bir literatür taraması yapıldı. Bu 

taramayı en verimli şekilde yapabilmek için birtakım aşamalar belirlendi ve bu aşamalar takip 

edildi. İlk olarak tasarım isterlerini göz önünde bulundurarak tasarımımızın ilk taslağını ortaya 

çıkardık. Sonrasında elimizdeki taslağa benzer özelliklere sahip ve benzer görev tanımlarına sahip, 

güncel pazarda tutunmayı başarabilmiş helikopterleri tespit ettik. Tespit edilen helikopterlerin 

detaylı tasarımlarını ve karakteristik özelliklerini analiz ettik. Bu özelliklerin kendi özgün 

çözümümüz olan helikopterimize sağlayacağı faydaları ve yanında getireceği zararları analiz ettik. 

Yapılan analizler sonucunda taslağımı geliştirdik ve literatür taraması yaptığımız helikopter 

çemberini daralttık. Bu sayede kendi tasarımıza ve görevin isterlerine en yakın üretilmiş 

helikopterlere, geliştirme aşamasında olan helikoptere ve üretimi belirli bir sayıdan sonra durmuş 

ve başarısız olmuş helikopterlere odaklandık. Bu şekilde bir yol izlememizin sebebi 

helikopterlerin neden başarılı olduklarını ve neden başarısız olduklarını analiz edebilmekti. Bu 

şekilde görev isterlerini en iyi şekilde yerine getirirken aynı zamanda güvenlik, üretilebilirlik ve 

işletilebilirlik etkenlerini de sağlamış olduk. 

Eurocopter EC135, Sikorsky S-97, Hill Helicopter HX50, Composite Helicopters International 

KC 518 Adventourer ve Vertical Hummingbird modellerini değerlendirdik. Benzer görev 

tanımlarına sahip bu helikopterlerle kendi helikopterimizin yapısal özelliklerinin karşılaştırması 

Tablo 2‘de ve Tablo 3‘te bulunabilir. 

 

 

Helikopter 

Modeli 

Ağırlık 

(kg) 

Yolcu 

Sayısı 

Menzil 

(km) 

Hız 

(km/sa) 

Maliyet 

(bin $) 
Durum 

Eurocopter 

EC135 
2910 7 635 254 15500 Hizmette 

Sikorsky S-

97 
4990 6 570 410 15000 

Gelişme 

aşamasında 



 

Hill 

Helicopters 

HX50 

1650 4 - 260 700 
Gelişme 

aşamasında 

CHI KC 518 

Adventourer 
1542 5 - 250 - 

Üretimi 

durdu 

Vertical 

Hummingbird 
1270 3 604 160 160 Hizmette 

AerNav 

helikopter 
1557 4 500 270 878 

Gelişme 

Aşamasında 

Tablo 2: Benzer helikopterler ve özgün tasarımımızın karakteristik özelliklerinin 

karşılaştırması 

 

Helikopter Modeli Ana Rotor Sistemi 
Kuyruk 

Konfigürasyonu 
İniş Takımı 

Eurocopter EC135 Geleneksel 4 palli Fenestron İniş kızağı 

Sikorsky S-97 Koaksiyel rotor 4 palli İtki pervanesi 
Toplanabilir tekerlekli 

iniş takımı 

Hill Helicopters 

HX50 
Geleneksel 3 palli Fenestron 

Toplanabilir tekerlekli 

iniş takımı 

CHI KC 518 

Adventourer 
Geleneksel 4 palli Fenestron İniş kızağı 

Vertical 

Hummingbird 
Geleneksel 3 palli Geleneksel 

Toplanmayan 

tekerlekli iniş takımı 

AerNav helikopter Geleneksel 4 palli İtki pervanesi İniş kızağı 

 Tablo 3: Benzer helikopterlerin ve özgün tasarımımızın konfigürasyon seçimleri 

 

 İncelediğimiz helikopterlerle kıyasladığımızda özgün tasarımımızla bütün konfigürasyon 

seçimlerinin aynı olduğu bir helikopter bulunmadığı Tablo 2’de ve Tablo 3‘te görülmektedir. 

Farklı konfigürasyonların neden seçilmediği ve kendi tasarımımız için tercih ettiğimiz 

konfigürasyonların sebepleri ve detayları raporun ilgili kısımlarında açıklanmaktadır. 

 

 
Görsel 3: Tasarım İsterleri Kontrol Şeması 



 

3. Konfigürasyon Seçimi 

 

Tablo 1’deki gereksinimlerin tasarıma olan etkilerinin ışığında, yarışma şartnamesinde 

belirtilen sınırlar içinde kalacak şekilde çeşitli konfigürasyonlar değerlendirildi ve literatür 

taraması sırasında yapılan kıyaslamalardan elde edilen sonuçlar da göz önünde bulunduruldu. 

İstenen göreve en uygun olan tasarıma ulaşmak amacıyla birtakım analizler ve simülasyonlar 

yapıldı. Bu detaylar raporun ilgili kısımlarında daha detaylı bir şekilde açıklandı ve ek kısmında 

da ilgili dokümantasyon yapıldı. Ulaşılan son durumda helikopterimizin tek turboşaft motora sahip 

olması ve geleneksel rotor yapısına sahip olmasına karar verildi. 

Ana rotorunda 4 adet pal bulunmasına ve anti torkun sağlanması için kuyruk rotoru olarak 6 

palli bir itki pervanesi kullanımına karar verildi. Bu karar sayesinde pilotun helikopteri 

kontrolünün kolaylaşacağı ve uçuşun daha güvenli bir şekilde tamamlanacağı tespit edildi. Gürültü 

emisyonu konusunda CS-36 sertifikasyonu sınırlarında kalınmasına yardımcı da olan bu seçim 

aynı zamanda helikopterin uçuş süresinde kararlı yapısını korumasında da önemli bir rol 

oynamaktadır. Helikopterin ulaşabileceği hız üst sınırını da arttıran bu özellik sayesinde istenen 

görev daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek zamandan tasarruf edilmesi sağlanmaktadır. 

Helikopterin temel yapı malzemesi olarak kompozit kullanılması kararlaştırıldı. Bu sayede 

yapısal ağırlık düşük tutulmuş olacak ve malzemeye ulaşım diğer ihtimallere göre daha kolay 

olacağı için maliyetin de düşük seviyede kalması sağlanacak. İniş takımı seçimi için ise iniş kızağı 

kullanımına karar verildi. Tekerlekli ihtimallerle kıyaslandığı zaman hem ağırlığının az olması 

hem uçağın teknik karmaşıklığını azaltması hem de farklı coğrafyalardaki kullanıma daha elverişli 

olması yapılan araştırmalar sonucunda tespit edildi ve göz önünde bulunduruldu. 

 Yukarıda bahsedilen konfigürasyon seçimleri Tablo 2’de gösterilmektedir ve daha detaylı 

açıklamalar raporun ilgili kısımlarında mevcuttur. 

 

Alt Sistemler Seçim 

Malzeme Kompozit 

Kuyruk 6 palli itki pervanesi 

İniş Takımı İniş Kızağı 

Motor Tipi Turboşaft 

Motor Sayısı 1 

Rotor Sistemi Geleneksel 

Ana Rotordaki Pal Sayısı 4 

Anti Tork İtici Pervane 

Yardımcı İtki Sistemi Var 

     Tablo 4: Tasarımın Alt Sistemleri 

4. Boyutlandırma ve Detay Tasarım 

 

Yarışma şartnamesi isterlerinin incelenmesinin ardından, koşulları karşılayabilecek boyutlara 

sahip helikopterin tasarlanması aşamasına geçildi. Yapılan literatür taraması ve elde bulunan hazır 

helikopter örneklerinin incelenmesi sonucunda elde edilen verilerle şartlara en uygun boyutlar 

belirlendi. İlk olarak sağlıklı, güvenli ve verimli bir sürüş olması için pilot kabinin boyutları 

belirlendi. Literatür taraması sonucunda ulaşılan minimum görüş açısının 45 derece olduğu 

belirlenmesi soncu, kokpit yüksekliği 1.64 metre, kokpitin en geniş yerinin uzunluğu 1.8 metre, 

cam ile pilot koltuğu arasındaki ortalama mesafe 1 metre olarak tasarlandı. Yolcu kabinine 

gelindiğinde ise 4 yolcunun konforlu bir uçuş yapabilmesi ve yolcuların taşınılacak bagajları da 

hesaba katıldığında kabinin en yüksek noktası 2.63 metre, genişliği ise 3 metre olarak belirlendi.  



 

 

Kuyruk uzunluğunun kararlaştırılmasında üretilen tork ve arka rotorun oluşturduğu kuvvet göz 

önünde bulundurularak 5.52 metre olması sonucuna varıldı. Arka rotorun pervanelerin uzunluğu 

ise rotorun dönüş sağladığında gövdeye çarpmaması göz önünde bulundurularak belirlendi. Arka 

rotor maksimum 85 derece dönebildiğinden, en uygun pervane uzunluğu da 0.91 metreye tekabül 

etmektedir.  Ana rotorların tasarlanmasına gelindiğinde, ana rotorun çapı 13.7 metre olarak 

belirlenmiştir. CTS800 motorunun en iyi verimi 17 metre rotorla aldığına literatür taraması 

sonucunda ulaşılmasına rağmen, şehir içi kullanıma 17 metre uzunluğun uygun olmaması 

nedeniyle helikopterin gövde ve kuyruk uzunluğu göz önüne alınarak kısaltılmıştır. 

 

4.1. Helikopter Dış Tasarımı 

Tasarımın ilk aşaması olan konsept seçimi tasarımın ileriki aşamaları için büyük önem 

arz etmektedir. Konseptin belirlenmesinde pek çok etken rol almaktadır. Bu etkenlerin 

başında; yapılacak tasarımın kullanıcı profili, tasarımın kullanılacağı coğrafi konum ve 

tasarımın kullanım amacı yer almaktadır. Tasarımın konsept belirleme aşamasında bu 

etkenler göz önünde bulundurularak ilerleme kaydedilmiştir. 

Tasarlanan helikopter geleneksel yöntemler ile ulaşım sağlanamayan, etkileşime 

kapalı bulunan bölgelerin dış dünya ile etkileşimini arttırmak ve bölgelerin ulaşımını 

kolaylaştırmak amacıyla kullanılacaktır. Konsept aşamasında, ulaşımı zor olan bu bölgeler, 

metaforiksel olarak katı ve etkileşimsiz alanlar olarak değerlendirilmiştir. Yapılan konsept ile 

katı sınırların amorflaştırılarak genişletilmesi, etkileşim açısından yoksun olan bölgelerin 

sosyal olarak hareketlenmesi hedeflenmiştir. Kültürel bağlamda hedeflenen bu değişimin 

tasarıma fiziki yansıması ise transformasyon metodunun uygulanması ile sağlanmıştır. 

Helikopterin kokpit kısmında başlayan düzlemsel hacim çizgilerinin, kuyruk kısmına doğru 

ilerledikçe daha kıvrımlı bir forma dönüşümü sosyokültürel bağlamda hedeflenen değişimi 

sembolize etmek amacıyla kullanılmıştır. Pencere açıklığının üst ve alt kısmında sürekliliğini 

koruyarak devam eden çizgiler ise bu sosyokültürel değişimin sürekliliğini sembolize 

etmektedir.  

 

Görsel 4: Konsept tasarım diyagramı 



 

 

 

 

Görsel 5: Konsept tasarım diyagramı izometrik görünüm 

  Seyir halinde kullanılmak üzere tasarımı istenilen helikopter için öncelikle, istenilen 

kullanıcı profiline uygun olarak eskiz çizimleri yapılmıştır. Bu çizimlerde seyir halinde 

bulunacak olan dört yolcunun rahatlığı göz önünde bulundurulmuştur. Geniş pencere 

açıklıkları bu aşamada değerlendirilmiştir. Yolcu seyri hedeflenen proje için literatürler 

incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, seyir hedefli helikopter tasarımında kabin kapısı 

için kayan kapı kullanımı yerine normal kapı kullanımının yaygın olduğu öğrenilmiş ve 

kapıların normal kapı formatında alüminyum kompozit materyal ile yapılması uygun 

bulunmuştur. Coğrafi koşullara dayanıklılık amacıyla çelik 1020 alaşımı kullanılmıştır. 

 

4.2. Helikopter İç Tasarımı 

Helikopter boyutları 1 pilot ve 4 yolcu kapasitesine sahip şekilde belirlenmiştir. 

Kokpit iç tasarımında, antropometrik ölçülere ve helikopter pilot koltuğu standartlarına 

uyulmuştur. Pilot ile cam arasındaki mesafe göz önünde cam boyutları belirlenmiştir. Kokpit 

ile yolcu kabini arasına, yolcuların rahatlığı ve güvenliği için ses geçirmez paravan 

yerleştirilmiştir. Yolcu kabininde, ergonomik yolcu koltukları referans alınarak dönen koltuk 

tasarımı yapılmıştır. Koltukların dönme kabiliyeti ile seyir kalitesini arttırmak hedeflenmiştir. 

Yolcu kabininin ortasında bulunan masa ise helikopter cephesine monte edilmiştir. Bu 

sayede, herhangi bir kaza anında oluşabilecek hasar en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Can 

yelekleri masanın alt kısmında bulunan bölmede bulunmaktadır. Masanın cephe ile birleşen 

kısmında bulunan dolap ise ecza dolabı olarak tasarlanmıştır. Yolcu valizleri için kabinin arka 

kısmındaki alan kullanılmıştır. Bagaj kapağına verilen kıvrım, valizlerin bagaja yerleşiminde 

destek görevi görerek kolaylık sağlanması amacıyla yapılmıştır.  

 



 

 
Görsel 6: Helikopter iç tasarım diyagramı 

 

 
Görsel 7: Helikopter iç görünümü 

 

 

 
Görsel 8: Bavul yükleme bölümü 



 

 
Görsel 9: Ergonomik koltuk tasarımı 

 

4.3. Antropometri 

 

Pilotun uçuş sırasındaki rahatlığı güvenlik açısından çok önemlidir. Bu nedenle kokpit 

boyutlandırılması için pilotun uçuş sırasında alacağı pozisyon baz alınmıştır. Kokpit tasarımı 

sırasında dikkat edilmesi gereken pek çok unsur vardır. Tasarımın bu aşamasında göz önünde 

bulundurulması gereken en önemli etkenlerden biri de kokpitin tüm kullanıcılara hitap 

edebilmesidir. Kabin yüksekliği 165 cm olarak alınıp pilotun kokpite girişi eğilerek 

sağlanacaktır. Tercih edilen görüş açısı, yatay görüş açısının dikey olarak 30°aşağısına göre 

belirlenmiştir. Optimum görüş için, görüş mesafesi 45 cm; gözün yerden yüksekliği 95 cm; 

olacak şekilde belirlenmiştir. Kol destek uzunluğu 67 cm olarak alınıp iniş takımı ve radyo 

sistemlerine kolay erişim sağlamak amacıyla maksimum kol uzanma mesafesi 25 cm olarak 

alınmıştır. Pilotun dirseği ile panel arasındaki mesafe 12 cm olarak alınmıştır. Böylece pilota, 

kolunu panele çarpmadan rahatça hareket edebilme imkânı sağlanmıştır. Koltuk toplam 

yüksekliği 85 cm olarak belirlenmiştir. Daha rahat bir uçuş sağlayabilmek amacıyla, 8.7 cm, 

koltuğun ileri ve geri hareketini yapabilmesi amacıyla boş olarak bırakılmıştır. Bu sayede pilot 

için optimal rahatlık sağlanmış olup uçuş sırasında oluşabilecek olası güvenlik riskleri 

engellenmiştir. 

 

Ölçüt Ortalama Değer (cm) Alt Limit (cm) Üst Limit (cm) 

Boy 174.65 163.63 185.67 

Kol Uzunluğu 70.75 66.25 75.25 

Dirsek Seviyesi 41.65 32.17 51.13 

Göz Seviyesi 96.65 89.73 130.57 

Tablo 5: Antropometrik değerler 

 

 



 

 
Görsel 10: Pilot Koltuğu Boyutlandırması 

Yolcuların rahatlığı için, iç tasarım yapılırken antropometrik ölçüler kullanılmıştır. Bu 

verilere bağlı olarak, koltuk genişliği oturma pozisyonunda düşünülerek 55 cm; koltuk derinliği 

kalça-diz mesafesi düşünülerek 50 cm olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmalara göre kol desteği 

uzunluğu 55 cm olarak belirlenip kol desteğinin, oturma minderinin üst kısmı baz alınarak ölçülen 

yüksekliği 24 cm olarak tasarlanmıştır. Koltuk minderi yüksekliği 21 cm olarak belirlenmiştir. 

Koltuk oturma yüksekliği 42 cm ile 55 cm arasında değişebilir şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede 

yolcuların rahatlığı sağlanmıştır. Yolcuların konforu için iki koltuk arası mesafe, bir koltuğun sırt 

kısmından diğer koltuğun sırt kısmına kadar olan mesafe, 80 cm olarak belirlenmiştir. İki koltuk 

arası ayak dayanma yerinin minimum 35.5 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.  Aynı zamanda koltuk 

sırt açısı için 19-38 (derece) serbestlik verilmiştir. Yolculara geniş seyir açısı sağlayabilmek 

amacıyla koltuklar 70o dönebilecek biçimde tasarlanmıştır. Bu sayede hem helikopter içindeki 

yolcular arasındaki iletişimin arttırılması hem de yolcuların kendilerine ait alanlara sahip olmaları 

amaçlanmıştır. 

 

Görsel 11: Yolcu koltuklarının yerleşimi  

Aviyonik gösterge panellerinin yerleşimi ve pilota göre konumlandırılması, uçuş 

sırasında oluşacak sorunları önlemek amacıyla yapılan araştırmalara ve deneylere göre 

yapılmıştır. Mehmet Burak Şenol’un 2007 tarihinde yazmış olduğu teze dayanarak, aviyonik 

gösterge panellerinin yerleri belirlenmiştir. Panellerin yerleşimi, panelin uçuş sırasındaki 

kullanım sıklığına göre yapılmıştır. Buna göre en sık kullanılan panel en üst noktaya 



 

konumlandırılmıştır.  Aynı sistemi çalıştıran göstergelerin birbirine yakın olacak biçimde 

konumlandırılması tercih edilmiştir. Rotor sisteminin göstergeleri orta alana yerleştirilirken 

uçuş sistemlerinin göstergeleri gösterge panelini yan taraflarına yerleştirilmiştir. Görsel 

12’deki konumlandırma Şenol’un Türk pilotları ile yapılan deneyine göre yapılmıştır. 

Gösterge panelleri için ideal yerler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Görsel 12: Gösterge Paneli  

 

 

5. Ana ve Kuyruk Rotor Tasarımı 

 

Rotor sistemi temelde aerodinamik kaldırma kuvveti üreterek (lift) helikopterin havada 

kalmasını sağlar ve itki kuvveti (thrust) oluşturur. Aynı zamanda kuyruk rotoru bir anti-tork 

sistemi olarak çalışır ve ana rotorun oluşturduğu torka karşı koyar. Bu helikopterde karmaşıklığı 

azaltmak ve ağırlığı artırmamak adına tek ana rotorlu geleneksel konfigürasyonu seçilmiştir. Ana 

Rotor 4 adet pal (bıçak), rotor göbeği ve diskten oluşmaktadır. Palleri ucu 30 derecelik açılarla 

kırılmıştır. Bu durum helikopterin perdövite karakterini iyileştirecektir. Rotorun tasarımında 

kullanılan bir başka parametredeki bir palin yüzey alanı helikopterin hızı ve kaldırmak kuvvetiyle 

ilişkidir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız Analiz ve Hesaplamalar) Rotor göbeği mimarisi aşağıda 

detaylıca anlatılmıştır. Yalpa çemberi, aşağı yukarı hareket edebilen ve transmisyon sistemine 

bağlı olan bir mildir, yarıçapı 0.75 metredir. 

 

5.1. Rotor Göbeği (Hub) Mimarisi 

 

Rotor göbeği yalpa çemberinin üst kısmında olan, pal uçlarının ve menteşeleri 

bağlantılarının bulunduğu yerdir. Yarışmanın tasarım isterleri göz önünde 

bulundurulduğunda, orta düzeyde manevra kabiliyetinin yeterli olduğu görülmüştür. Öte 

yandan helikopterin ekonomik olması önem teşkil etmektedir. Bu nedenle ekimizce rotor 

göbeği sınıflandırılması olarak yarı-rijit rotor tipi tahterevalli rotor tipine tercih edilmiştir. 

Yarı-rijit rotor tipinde karşılıklı paller birbirine bağlı olup, açıları değiştiğinde birbirinin tersi 

yönde hareket ederler. Tahterevalli rotorlarda bulunan her bir palin birbirinden bağımsız 

hareket etme özelliği helikopter yapısını karmaşıklaştırmasından dolayı tercih edilmemiştir. 

Yarı-rijit rotor göbeği sayesinde paller, flap ve feather hareketlerini yapabilirler. Bu sayede 

helikopter yunuslama hareketi yapar. 

 



 

 

 
Görsel 13: Rotor göbeği tasarımı 

 

5.2. Pallerin Genel Özellikleri 

 

Pallerde kullanılan kanat profili naca0012 olup, şekil ve literatür verileri aşağıda 

verilmiştir. 

 

 
Görsel 14: Bıçak planformunun kanat ucu şekil özelliği 

 

 
Görsel 15: Pallerde kullanılan kanat profili naca0012 

 



 

 
Görsel 16: Hücum açısı karşılaştırmalı grafik 

Kanat profilin ürettiği sürüklenme kuvveti sabiti ve kaldırma kuvveti sabitleri ile 

hücum açısı karşılaştırmalı grafikleridir. Performans analizindeki detaylı hesaplamalarda 

kullanılacaklardır. Bir adet palin alanı 6.73 m2 olarak CAD programından öğrenilmiştir. Bu 

değer pal yüklemesi için önemlidir.  Disk yüklemesi toplam helikopter ağırlığının disk alanına, 

yani rotorun taradığı toplam alana bölümüdür. Pal yüklemesi ise yine toplam ağırlığın pal 

alanına bölünmesi olarak söylenebilir. Gerekli hesaplamalar yapılarak ulaşılan sonuçlar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. Pallerin havaya tutunulmasının sağlanabilmesi için pal boyu 

genişlik dağılımı ve burkulma da oldukça önemlidir. Genişlik ve burkulma açısında kullanılan 

hesaplamalardır. 

 

Görsel 17: Ana rotor genişlik dağılımı 

 Bıçak Yüzey 

Alanı m2 
Disk Alanı 

m2 

Disk 

Yüklemesi 

kg/m2 

Pal 

Yüklemesi 
Pal Ucu 

Hızı 
Burkulma 

Dağılım 

Ana 

Rotor 
6.73 147 10.20 240.7 116.6 8,12,6 

Kuyruk 

Rotor 
0.54 2.6 576 2711 133.3 8,12,6 

  Tablo 6: Disk ve pal yüklemeleri 



 

Genişlik ve burkulma açısında kullanılan hesaplamalar eklerde ve analiz bölümünde 

verilmiştir. Ana rotor için lock sayısı da aşağıdaki formül kullanılarak 6 olarak hesaplanmıştır. 

 

Görsel 18: Ana rotor için lock sayısı hesaplama 

5.3. Kuyruk Rotoru ve Anti-Tork 

Yukarıda da belirtildiği gibi kuyruk rotoru ana rotorun ürettiği torka karşı koyarak 

helikopterin kendi ekseni etrafında dönmesini engeller. Kuyruk rotor sisteminde oldukça 

inovatif bir tasarım seçilmiştir. Kuyruk rotoru un boyutlandırılması ise helikopterin minimum 

ağırlığı, hiç ve yanal uçuş hızı hesaba katılarak gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlar için Boeing 

Şirketine ait olan Tail Rotor Design Guide kaynağındaki tablolardan yararlanılmıştır. 

 
Görsel 19: Kuyruk rotor disk yüklemesi grafiği 

 



 

 
Görsel 20: Ana rotor kuyruk rotor çap oranı vs ana rotor disk yüklemesi 

Anti tork ihtiyacı, helikopterin pilot tarafından hareketinin istendiği şekilde sağlanabilmesi 

için geleneksel rotor konfigürasyonunun seçilmesi sonucunda ortaya çıktı. Bu durum 

helikopterin kuyruk tarafına bir adet itici pervane konularak en verimli şekilde karşılandı. Anti 

torkun sağlandığı yöntem tasarımın en özgün kısmıdır. Kuyruk rotoru çeşitlerinin tasarıma 

muhtemel faydaları ve getireceği zararları detaylıca incelendi. Helikopterin momentumunun 

düzenlenmesini sağlayarak yalpalama hareketinin pilot tarafından kontrolünü kolaylaştıracak 

olan yarı oynar itki pervanesinin kuyruk rotoru olarak kullanımına karar verildi. Bahsedilen 

sistem aynı zamanda tasarımın ikincil amaçları arasında yer alan yatay uçuşun 

hızlandırılmasına da şık bir çözüm sunmaktadır. Özgünlüğün yanında ana rotorun sebep 

olduğu dönme momentinden helikopterin faydalanmasını sağlayan yarı oynar itki pervanesi şu 

şekilde işlemektedir: 

• Helikopterin stabil uçuşunda arka rotor klasik bir helikopter arka rotoru pozisyonuna 

döner ve momenti dengeler, buna ek olarak çapraz duruşu sayesinde itkiye de 

yardımcıdır. 

• Helikopter sağa yalpa hareketi ile döneceğinde ise ana rotorun sebep olduğu karşı 

momentten daha az bir moment üretecek şekilde konumlanarak helikopterin ekstra 

yakıt harcamadan yalpa hareketi yapmasına olanak sağlar. 

 



 

 
Görsel 21: Kuyruk pervanesinin sağladığı momentumun görünümü 

 

 
Görsel 22: Kuyruk pervanesinin dönüş sırasındaki alacağı şekil 

 

Görsellerden de anlaşılabileceği gibi yarı oynar itki pervanesi yatay eksende toplamda 90 

derece (kesişim doğrusundan 45 derece sola ve 45 derece sağa olacak şekilde) hareket 

edebilmektedir. 

6. Gövde ve Alt Sistemler Tasarımı 

 

Helikopter tasarımının tamamlanabilmesi için literatür taraması gibi teorik aşamalar 

tamamlandıktan ve taslaklar oluşturulduktan sonra alt sistemlerin seçimi aşamasına geçildi. Alt 

sistemler temel olarak tasarımın belirtilen parametrelerine uyacak şekilde seçilmesinin yanında 

uçuş güvenliği konusunda da etkili olmalıdır. Bu sistemlerin uyum içerisinde çalışabilmesi ve 

pilotun helikopteri kontrolünün kolaylaşması uçuşun güvenli bir şekilde tamamlanması için 

önemlidir.  

 



 

Tasarımı tamamlanan helikopterin alt sistemleri temel olarak güç ünitesi, güç aktarım sistemi 

(transmisyon), ana rotor, itki yönlendirme ve anti tork sistemi, iniş takımı, hidrolikler, aviyonikler, 

uçuş kontrol sistemi, kokpit dijital ekranı ve yakıt sistemidir.  

 

6.1. Gövde Yapısı 

Helikopterin boyutlandırması yapılırken kanat elemanı teorisi ve momentum teorisinin 

incelenmesi sonucunda ulaşılan metotlar kullanıldı. Burada tasarıma özgünlük katan kuyruk 

rotorunun hareket kabiliyeti değerlendirildi. NASA Design, Analysis of Rotorcraft (NDAC) 

üzerinden bulunan formüller kullanılarak boyut ve devamında ağırlık hesapları yapıldı. 

NDARC formüllerini temel alarak ilerlendi ve temel tasarım gereksinimleri olan azami kalkış 

ağırlığı en fazla 1500 kg olan, 400 kg yolcularla yüklerini ve 90 kg mürettebatı taşıyacak, 

4000 ft yüksekliğe tırmanabilecek ve yatayda 300 km uçuşu en hızlı şekilde yapabilecek bir 

şekilde parametreler belirlendi. Bu süreçte izlenen yol aşağıda anlatıldı: 

 

• Azami kalkış ağırlığı, menzil, uçuş hızı, uçuş yüksekliği parametreleri belirlendi. 

• Ana rotor ve kuyruk rotoru için pervane sayısı belirlendi. 

• Azami kalkış ağırlığı için ilk tahmin yapıldı. 

• Momentum teorisi ve kanat elemanı teorisi kullanılarak, pervanelerin boyutlandırması 

yapıldı. 

• Tahmini azami kalkış ağırlığı için güç gereksinimleri hesaplandı. 

• Görev için uygun motor belirlendi ve yakıt tüketimi ve yakıt tankının ağırlığı 

hesaplandı. 

• Hesaplamalar sonucunda istenilen azami kalkış ağırlığına ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol 

edildi. 

• İstenen değere ulaşılana kadar aynı yol tekrar edildi. 

 

Ana gövdenin yarı monokok yapıda olmasına hafif olması ve üretilebilirliğinin diğer 

gövde yapılarıyla kıyaslandığı zaman daha kolay olmasından dolayı karar verildi. Yarı 

monokok gövde, monokok gövdelerin yapısal anlamda sağladığı avantajlarla geleneksel 

gövdelerin yapısal avantajlarını bir araya getirir.  

Gövde tasarımının şekillenmesinde helikopter içi planlama göz önünde bulunduruldu. Bu 

anlamda yolcuların helikoptere rahat bir şekilde biniş ve iniş yapabileceği alanlar, oturacakları 

koltukların ergonomik tasarımı ve konumlandırılması, yolcuların yüklerinin yerleştirilmesi, 

kokpitin boyutlandırılması ve pilot koltuğunun yerleştirilmesi gövdenin tasarımını etkileyen 

etmenlerdi. ANSYS programında yapılan CFD analizlerinde istenen sonuçlar elde edilene 

kadar SolidWorks programı üzerinden CAD çizimleri yapıldı ve geliştirildi.  

 

6.2. İniş Takımı 

İniş takımı seçiminde gövde ağırlığını düşük tutmak ve helikopterin işletilebilirliğini 

yüksek tutmak amaçlandığı için iniş kızağı kullanılmasına karar verildi. Özellikle yatay uçuş 

sırasında helikopterin maruz kalacağı sürtünmeyi arttırma miktarı katlanabilir iniş takımlarına 

göre fazla olacak olmasına rağmen katlanabilir iniş takımları helikopterin karmaşıklığını ve 

ağırlığını arttırır. Halbuki iniş kızaklarının sahip olduğu basit yapı ve çeşitli yeryüzü 

şekillerine iniş sırasında sağladıkları kolaylık da bu seçimin yapılmasında etkili oldu. Bu 

sayede helikopterin düz arazilerden engebelik alanlara kadar çeşitli yeryüzü şekillerine sahip 



 

alanlardaki kullanım imkânı arttı. Ayrıca iklimsel olarak farklı coğrafyalarda ve farklı hava 

koşullarında kullanımı da kolaylaştırdı. 

 

 
Görsel 23: Helikopterde kullanılan iniş kızağı 

 

6.3. İtki Sistemi Tasarımı 

6.3.1.  Motor 

 

Ana rotor için geleneksel rotor seçildi. Motor seçimi için detaylı literatür taraması yapıldı 

ve tasarımın istenen özelliklerine uygunlukları karşılaştırıldı. Karşılaştırılacak motorlar tespit 

edilirken görev profilleri benzer olan, üretimi tamamlanmış ve kullanımda olan, azami kalkış 

ağırlığı düşük olan helikopterlerin kullandıkları motorlar araştırıldı. Yapılan ilk 

karşılaştırmalardan sonra seçenekler dörde indirildi. Bu motorlar LHTEC CTS800, Rolls-

Royce Gem, GE T700 ve PW200’dür. Motor olarak LHTEC firmasının ürettiği CTS800 

motoru, ihtiyaç duyulan düşük kuru ağırlık ve yüksek itki kuvveti isterlerini karşılaması 

sebebiyle seçildi. Tasarım isterlerine göre hazırlanan tasarım matrisinde yapılan incelemelerin 

sonuçları ve seçilen motorun avantajları daha detaylı bir şekilde açıklandı. 

     

 LHTEC CTS800 Rolls-Royce Gem GE T700 PW200 

Kuru Ağırlık 143 kg 187 kg 180 kg 107.5 kg 

Güç Üretimi 1166 kW 746 kW 1145 kW 418 kW 

Yakıt Tüketimi 279 g/kW/h - 263 g/kW/h 329 g/kW/h 

Tablo 7: Motor Örneklerinin Karşılaştırması 

 

Tablo 3‘teki örnek motorlar ve özellikleri karşılaştırıldığı zaman kuru ağırlığın ve yakıt 

tüketiminin düşük değerlerde olmasına ve güç üretiminin fazla olmasına dikkat edildi. Bu 

değerlendirmede azami kalkış ağırlığını mümkün olan en düşük seviyede tutmak en önemli 

etmenlerden birisiydi ve kuru ağırlığın düşük olmasına dikkat edildi. Güç üretiminin fazlalığı 

helikopterin uçuşunu daha hızlı bir şekilde tamamlayabilmesine olanak sağlamakta ve 

helikopterin iniş ve kalkışını kolaylaştırmaktadır. Yakıt tüketimi konusunda ise aynı süredeki 

yakıt tüketiminin fazla olması, aynı görev süresi için daha fazla yakıt kullanılmasına sebep 

olacağı için helikopterin daha fazla yakıt taşımasını gerektirmektedir. Bu durumda 

helikopterin ağırlığının da artacağı göz önünde bulunduruldu. 

 



 

Tasarım matrisi için etkenlerin önemi en etkiliden en az etkili olana sırasıyla kuru ağırlık, 

güç üretimi ve yakıt tüketimi olarak belirlendi. Yakıt tüketiminin ağırlıkla doğrudan ilişkisi 

olmasına rağmen daha az etkili olmasının sebebi, değerlendirilen motorlar için çok yakın 

değerlerde olmasıdır. Motorların Tablo 3’te belirtilen değerlerine göre istenen özellikleri 

sağlama durumları 4’ten 1’e kadar sıralandı ve etmenlerin kat sayılarıyla çarpıldı ve elde 

edilen toplam değerleri karşılaştırılarak sonuca ulaşıldı.  

 

 LHTEC CTS800 Rolls-Royce Gem GE T700 PW200 

Kuru Ağırlık x5 3 2 1 4 

Güç Üretimi x4 4 2 3 1 

Yakıt Tüketimi x3 4 2 3 1 

Toplam 47 24 26 27 

Tablo 8: Motor seçimi için tasarım matrisi 

 

Tablo 4‘den de görülebileceği gibi LHTEC CTS800 motoru tasarım matrisinde en yüksek 

sonuca ulaşmaktadır. Bu sebeple tasarımımıza en uygun motor olarak değerlendirilmiştir ve 

bir adet kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 
Görsel 24: Motor çalışma prensibi 

 

6.3.2. Transmisyon Sistemi 

Transmisyon sistemleri karmaşıklıkları ve maliyeti doğrudan arttırmaları dolayısıyla 

çok önemli bir alt sistemdir.  Motorda üretilen yüksek devri ve torku istenilen oranlara 

dönüştürerek ve ana rotorla itki pervanesi arasında paylaştırarak ihtiyaçları olan devir 

sayılarının elde edilmesini sağlar. Tasarımımızda kullandığımız motorun 23000 

devir/dakika olan devrini ana rotor için 1000 devir/dakika ile 2500 devir/dakika civarına 

ayarlanacaktır. 



 

 

Görsel 25: Güç aktarma sisteminin kinematik şeması 

 

 

Görsel 26: Ana dişli kutusunun şematik gösterimi 

Günümüz helikopterlerinde kullanılan transmisyon sistemleri tek türdür. Bunun sebebi 

helikopterlerde vites mekanizmasının kabul edilmiyor olmasıdır. Hızlı bir devir 

değişiminin beklenenden daha fazla zaman alacağı için pilotun helikopteri kontrolünü 

zorlaştıracaktır. 



 

 

Görsel 27: Transmisyon sistemi şeması 

Motordan gelmesi beklenen 1166 kW gücündeki 23000 devir/dakika ilk olarak ana 

rotora ve itici pervaneye iletilmesi için dişliler kullanılmıştır. Meydana gelecek gürültünün 

en düşük seviyede tutulması için araştırma yapılmış ve helis dişlilerin bu iş için uygun 

olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda transmisyon sisteminin tasarımı yapılırken 

yüksek dayanıma sahip olan transmisyon malzemesi AISI 9310 kullanılmıştır. Yapılan 

hesaplamalar sonucunda hem ana rotor için hem de itki pervanesi için 2 aşamalı bir 

transmisyon sistemine karar verildi. Kullanılan sabitler ve yapılan hesaplamalar sonucunda 

istenilen devire ulaşma aşamaları aşağıda tablolaştırılmıştır. 

Aktarılan Güç 1166 kW 

Devir (devir/dakika) Değişken 

Redüksiyon Oranı Değişken 

Kullanılan Malzeme – AISI 9310  

Helis Açısı – β0 (derece) 15 / 0 

Basınç Açısı – θn (derece) 20 

Çevre Hızı Faktörü – KV 1.2 

Aşırı Yük Faktörü – KA 1.1 

Neq Faktörü 60.176 

Form Faktörü – γ 8.1 

Profil Kavrama Faktörü – εa 1.65 / 1.73 

Genişlik Faktörü – ψ 6 

Tablo 9: Dişli ve şanzıman tasarım sabitleri ve kriterleri 

 

 
Görsel 28: Helikopter ana dişli kutusu ve sürücü sistemi 



 

6.3.3.     Egzoz ve Hava Alığı Tasarımı 

Kullanılan motor tipi olan turboşaft motor tipi, dışardan aldığı soğuk havayı ısıtıp 

sıkıştırarak bir dönüş oluşturur. Bu yüzden motorun çalışabilmesi için her hava 

koşulunda ve her yükseklikte gerektiği kadar hava akışının motora sağlanması mutlaka 

gereklidir. Özellikle havalanırken askıda kalan helikopterin hava alığı tasarımı oldukça 

önemlidir. Helikopter askıdayken doğal hava akışı oldukça azaldığından doğru tasarım 

önem kazanır.  Aynı şekilde motorun patlaması ve çalışmaya düzgünce devam 

edebilmesi için ısınan havanın dış koşullardan etkilenmeden dışarıya verilmesi 

gerekmektedir. Egzoz ve hava alığının tasarımındaki en temel parametre motorun 

karakteristik özellikleri olduğundan bu motorun kullanıldığı örnek helikopterler 

incelenerek işe başlanmıştır. Bu incelemeler sonunda hem egzozun hem de hava alığının 

1er adet helikopterin iki tarafından olmak üzere konumlandırıldığı görülmüştür. 

 

Görsel 29: Egzoz tasarımı 

Doğru yapılmış bir hava alığı tasarımı, helikopter motorunun enerji efektif bir şekilde 

çalışmasını ve emisyonu azaltmasını sağlar. Aynı zamanda motor için hava akışının 

koşullarını da iyileştirir. Bu nedenle eliptik tasarlanan hava alışı girişi helikopterin güney 

ekseni ile aralarında 57 derecelik açı kalacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu açıya 

literatür taramalarında çıkan sonuç ile helikopterin gövde yapısının izin verdiği ölçülerin 

optimize edilmesiyle ulaşılmıştır. Bu sayede ortalama düşük seyir hızlarında veya 

helikopter askıdayken de gerekli basınç ve debideki havanın hava alışınca toplanması 

amaçlanmıştır.  

 

Görsel 30: Hava alığı tasarımı 



 

Turboşaft motor çok yüksek sıcaklıklarda hava üretmediği için egzoz motorun hemen 

bitişine konumlandırılmış, ayrıca bir soğutma sistemine gerek görülmemiştir. Egzozdan 

çıkan ortalama … RPM hızındaki hava akımı rotorun oluşturduğu hava akışını 

bozabileceğinden, egzozun çıkışının gövdeden uzaklaşacak şekilde konumlandırılması 

önemlidir. Bu sayede akış rotorun aerodinamik karakteristiğini etkilemez. Ayrıca 

helikopter gövdesinin yüksek ısıdan etkilenip eğilip bükülmesi durumu da ortadan 

kalkmış olur. 

 

Görsel 31: Egzoz ve hava alığının konumlandırması 

 

6.3.4. Otorotasyon ve Güçsüz Yere İniş Kabiliyeti 

Otorotasyon tanım olarak, motor durduğundan pilotun helikopterde depolanan 

potansiyel enerjiyi kullanarak güvenli bir şekilde yere iniş yapılması demektir. Bunun 

sağlanabilmesi için, rotorun üzerindeki sürüklenme kuvvetinin çok hızlı bir şekilde 

sıfırlanması gerekir. Motorun gücü olmadığından sürüklenme kuvvetini yenilemez. Bu 

pilota hücum açılarını sıfırlamak için çok kısa bir zaman verir. Bu durum hem ana rotor 

hem de kuyruk rotoru için geçerlidir. Kullanımı hızlı tasarlanmış bir kontrol sistemi, 

pilotun pallerin açısını hızlıca değiştirmesini kolaylaştıracaktır. Hidrolik olarak kontrol 

edilen pal açıları bunun için oldukça uygundur. Kullanımı kolay ve hızlıdır. Helikopter 

normal şartlar altında uçarken ana rotor ve kuyruk rotoru birbirlerinden bağımsız olarak 

kontrol edilirler. İki rotorun da şaftına bağlanacak bir acil durum güç iletim sistemiyle 

aynı anda nötr duruma getirilmeli bu helikopterin ilerideki konfigürasyon altında söz 

konusu olabilir. 

Rotor açıları sıfırlandıktan sonra, motorda ve pallerde depolanan enerji kullanılarak 

helikopterin havada süzülmesi sağlanır. Bu süzülmeye otoratif süzülme adı verilir. 

Bunun sağlanması için helikopterin tüm sürüklenme kuvvetlerinden kurtulması 

gerekmektedir. Bu sürüklenme in en büyüğünü artık çalışmamakta olan motor yaratır. 

Helikoptere yerleştirilerek olan akıllı bırakma sistemi sayesinde motor hızı belirli bir 

RPM in altına düştüğünde rotor ile motorun ilişiği otomatik olarak kesilir. Pallerin 

hücum açısı da sıfırlandığından artık helikopteri havada tutacak bir kuvvet kalmamıştır. 

Bu durumda helikopter alçalır. Alçalırken hava alışından geçen hava palleri döndürmeye 

devam eder. Bu noktada etkili olan tasarım parametresi, tasarlanan hava alışının 

helikopter alçalırken olabildiğine çok hava tutacak şekilde konumlandırılmasıdır. Bu 

sayede helikopter güç kesilerek güvenli bir iniş yapabilecektir. 

 



 

 
Görsel 32: Helikopterin eksenlerdeki hareketinin kontrolü ve ana rotor sistemi 

 

6.4. Hidrolikler 

Kontrol yüzeylerinin görev süresince istenilen şekilde hareket ediyor olması uçuşun 

güvenliği açısından önemlidir. Bu sebepten dolayı hava araçlarında hidrolik sistemlerin 

kullanımı kritik öneme sahiptir. Mekanik sistemler hidrolikler kadar akışkan bir şekilde 

çalışmazlar ve oldukça serttirler. Elektronik sistemlerde her an güç kesintisi veya mantık 

devrelerinde hatalar meydana gelebileceği den hidrolik sistemler kadar güvenilir değillerdir. 

Bu sistemler tam güçlü hidrolik sistemler ve güç destekli hidrolik sistemler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Uçuşun güvenliğini doğrudan etkileyen bu alt sistemde güç destekli hidrolik 

sistemin kullanımına karar verildi. Bu seçimde tam güçlü hidrolik sistemlerin çok daha ağır 

araçlarda kullanılması ve güç destekli hidrolik sistemin bu ölçülerdeki bir tasarım için yeterli 

olduğunun araştırmalar sonucunda öğrenilmesi etkili oldu. Motorda, rotor freninde, yolcu 

kapısında hidroliklerin kullanılmasına karar verildi. Bu sistemin kullanımı, normal durumlarda 

helikopterin pilot tarafından kontrolüne yardımcı olurken elektrik kesintisi gibi olası bir kriz 

anında da pilotun helikopteri kontrol etmesini sağlayacaktır. 

 

Görsel 33: Hidrolik şeması 

 

 



 

6.5. Aviyonikler 

Aviyonikler uçuşun sıkıntısız bir şekilde tamamlanabilmesi için kilit bir rol oynamaktadır 

ve pilotun çevresel farkındalığının artmasını sağlamaktadır. Helikopterde taşınacak yolcular 

olduğu için güvenli bir uçuş en önemli parametrelerden birisidir ve aviyonik teknolojileri hızlı 

bir şekilde gelişmektedir. Bu durumda önceliği kullanılacak sistemin güvenilirliğine vererek 

performans yeterliliği, satın alım ve kullanım bedeli gibi faktörler de göz önünde bulunduruldu 

ve kullanılacak sistemlere karar verildi. 

Kokpitte kullanılan dijital gösterge paneli sayesinde pilot sensörlerden gelen bilgileri 

doğru bir şekilde işleyebilmektedir. Araştırmalar sonucunda güvenli bir uçuş için gerekli 

olduğu tespit edilen göstergeler: 

 

• Navigasyon 

• Manyetik pusula 

• Yükseklik ölçer 

• İvme ölçer 

• Dikey hız göstergesi 

• Hava hızı göstergesi 

• Ana pervane devir göstergesi 

• Kuyruk pervaneleri devir göstergesi 

• Egzoz sıcaklığı göstergesi 

• Yağ sıcaklığı ve basıncı göstergesi 

• Uyarı ve öneri göstergesi 

• Durum cayrosu 

• İstikamet cayrosu 

 

Helikopterin çevresel farkındalığını arttırmak ve görev rotası üzerindeki muhtemel 

engellere çarparak gerçekleşebilecek kaza oranını azaltmak amacıyla helikopterin altına, ana 

rotor hub’ının üzerine ve helikopterin burun kısmına olacak şekilde Meteksan Savunmanın 

geliştirdiği HETS (Helikopter Engel Tespit Sistemi) monte edilmesine karar verildi. 

Helikopterin farkındalığını monte edileceği 3 noktadan bir ağ gibi çevreleyecek olan sistemler 

muhtemel kazaların engellenmesine yardımcı olacaktır. Askeri standartlara uygun olması 

sistemin güvenilirliğini arttırırken düşük ağırlık ve düşük güç tüketimi gibi görev isterlerini de 

sağlamaktadır. 

 

 
Görsel 34: Meteksan Savunmanın üretimi HETS 

 



 

 
Görsel 35: HETS’lerin helikopter üzerindeki konumlandırması 

 

 

Görev süresince helikopterin navigasyonunda kesinti olmaması ve doğru değerlere 

ulaşabilmek önemlidir. Buna ek olarak tasarlanan helikopterin pazardaki rekabetini 

arttırabilmesi için helikopterin farklı ülkelerin kullandıkları sistemlerle entegre edilmesine 

karar verildi. Bu sistemler; GPS, GNSS, GLONASS, Compass ve IRNSS’tir.  

Kokpitteki dijital ekranda gözükecek bilgiler pilotun çevre ve helikopter hakkındaki anlık 

bilgi sahibi olmasını sağlar. Bunların arasında konum, dış sıcaklık, motor sıcaklığı, basınç, 

irtifa, depoda kalan yakıt miktarı, rüzgâr hızı, tork ve saat bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 

HETS’ten gelebilecek muhtemel uyarılar için de 3 adet (her bir sistem için bir tane) uyarı ışığı 

bulunmaktır. Acil durumlarda sesli uyarının yanında engelin hangi tarafta olduğunun pilot 

tarafından daha kolay fark edilebilmesi ve pilotun daha hızlı tepki verebilmesi için ışıklar da 

uygun bir şekilde yanmaktadır. 

Helikopter parçalarının düzenli aralıklarla bakımdan geçmesi uçuş güvenliği ve 

helikopterin daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olması açısından gereklidir. Bazı parçaların 

belirli bir kullanım ömrüne sahip olması ve bu sürelerin takibinin sağlanması için bakım 

personeline bilgi verecek sensörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu sensörler aracılığıyla 

periyodik bakım süresi gelmemiş olduğu halde beklendiği gibi çalışmayan parçaların tespiti de 

yapılabilmektedir. Bahsedilen kontrol sisteminde ana pervane, itki pervanesi, uçuş bilgileri ve 

motorun performansı kaydedilir ve beklentilerle düzenli olarak karşılaştırılır. Ana ve 

kuyruktaki pervanelerin değerlendirilmesi için ivme ölçer ve gerilim ölçer sensörler 

kullanılmaktadır. Uçuş bilgileri için pilotun kararları ve yerdeki personelle iletişimi 

kaydedilmektedir. Motorun performansını kontrol edebilmek için ise sıcaklık, tork ve güç 

değerleri ölçülmektedir. 

 
Görsel 36: Aviyonik mimari 



 

6.6. Uçuş Kontrol Sistemleri 

Uçuş kontrol sistemleri, pilotun başarılı bir uçuşu gerçekleştirebilmesini sağlayan ve 

çeşitli modları içeren önemli bir parçadır. Uçuş güvenliğini artırmak amacıyla tasarımın fly-

by-wire mimarisine sahip olmasına karar verildi. Fly-by-wire sistemi sayesinde helikopter 

kontrolü otomatize edilmiştir ve PID kontrol ve uçuş kontrol bilgisayarıyla beraber 

kullanılacaktır. Bu sayede itki yönlendirme sisteminin karmaşıklığı insan kabiliyetleriyle 

değil, uçuş bilgisayarıyla çözümlenecek. Yunuslama ve yuvarlanma hareketlerinin 

gerçekleştirilmesi için sağ elle kontrol edilecek olan bir kumanda kolu kullanılmasına karar 

verildi. Uçuşun güvenliğini artırmak için otomatik uçuş kontrol sisteminin kullanılmasına 

karar verildi. Bu sayede uçuş sırasında beklenmedik bir sorunla karşılaşıldığında sistem 

devreye girecek. 

Tasarım uçuş sırasında pilota olabildiğince yardımcı olmayı amaçlamaktadır çünkü tek 

pilota sahiptir. Bu amaçla kullanılacak olan lövye sayesinde yukarı ve aşağı hareketin iniş ve 

kalkış sırasında kolaylaştırılması sağlandı. Ayrıca kullanılan pedal sistemi sapma hareketi için 

pilota yardımcı olmaktadır. Motorların performans durumlarının takip edilebilmesi için 

FADECTM ART2 sisteminin kullanımına karar verildi. Bu sistem, motorların performans 

durumlarının kontrolü ve uçuş sırasında sıkıntı çıkarabilecek ihtimallerin öncesinde fark 

edilmesini sağladı. Bu sayede güvenli uçuş amacına ulaşılmaktadır. 

 

 
Görsel 37: Uçuş Kontrol Şematiği 



 

6.7. Yakıt Alt Sistemi 

 

6.7.1.  Yakıt Tüketimi 

Yakıtların birinci önceliği kullanıldıkları araca güç sağlamaktır ve yakıt sistemindeki alt 

parçaların bazıları için soğutucu olarak da kullanılır. Yapılan araştırmalar sonucunda 

içeriğinde belirli oranda kurşun tetra ethly içeren AVGAS’ın helikopterde yakıt olarak 

kullanılmasına karar verildi. Az ve çok uçucu bileşenlerin oranının otomobil yakıtlarına göre 

daha az olması yüksek irtifadaki uçuşlar için çok önemli bir faktördür. 

Kullanılması kararlaştırılan yakıtın depolanması için hava, nem ve güneş ışığından 

etkilenmeyen bir yakıt tankına ihtiyaç duyulmaktadır. Tankın konumlandırması da güvenlik ve 

yakıt iletimini kolaylaştırma faktörleri göz önünde bulundurularak rotor bağlantı noktasına 

yakın yapılmaktadır. Helikopterin ihtiyaç duyduğu yakıt miktarı ve buna bağlı olarak tankın 

boyutu ve ağırlığı aşağıda hesaplanmıştır. Görev süresince yakıt bitişi gibi bir sıkıntının 

yaşanma ihtimalini en düşük seviyeye çekmek için hesaplamalardaki değişkenler üst sınırdan 

belirlenmiştir. Motor seçiminde de yakıt tüketimi ve ağırlık göz önünde bulundurulmuş olduğu 

için değişiklik yapılma ihtiyacı duyulmamıştır. 

Helikopterde kullanılan yakıtın depolanması ve dağıtılması için yakıt alt sisteminin 

bileşenlerini doğru belirlemek önemlidir. Yakıt alt sistemini oluşturan bu bileşenleri eksiksiz 

kullanmak, sistemin konumlandırılması ve helikopterin sorunsuz bir uçuş sağlayabilmesi için 

gereklidir. Bileşenleri sırasıyla belirtecek olursak: 

 

• Yakıt tankı: Helikopter yakıtını dış etkilere karşı muhafaza eden ve depolayan 

birimdir. 

• Yakıt pompası: Tankta bulunan yakıtın istenilen basınçta ilgili diğer birimlere 

gönderen yapıdır. 

• Yakıt basınç sensörü: Motora giren yakıtın basıncını ölçen sensördür ve yakıt 

pompasından istenen basınçta yakıt gelip gelmediğinin anlaşılmasını sağlar. 

• Yakıt kesme vanası: Muhtemel kriz anlarında motora gidecek olan yakıtı kesen elektro 

mekanik vanadır. 

• Yakıt dolum kapağı: Yakıtın dolumunun yapılmasını sağlayan kapaktır. 

• Yakıt hortumu: Bileşenler ve motor arasındaki bağlantıyı sağlayan hortumdur. Yüksek 

sıcaklık ve basınca dayanıklı olması gerekmektedir. 

• Tek yönlü akış vanası: Yakıtın motora tek yönlü akışını sağlayan vanadır. Bu sayede 

yakıtın muhtemel görevi sırasında tanka geri dönmesini ve motorda yakıt basıncının 

düşmesini engeller. 

• Yakıt seviyesi ölçer: Tankta bulunan yakıtın seviyesini ölçerek pilota doğru bilgi 

gitmesini sağlar. 

• Yakıt su vanası: Yakıt tankının dibinde biriken suyun atılmasını sağlar. Bu sayede 

yakıt seviyesi ölçerin de pilota daha doğru bilgi göndermesini sağlar. 

• Alev tutucu: Muhtemel bir kriz anında yakıt tankı ve yakıt hortumu içerisinde 

oluşabilecek alevin tutularak olası bir yangını engeller. Bu sayede uçuşun güvenliğini 

arttırır. 

 

Yapılan market araştırmasından sonra belirtilen görev için en uygun olan motor seçildi. Bu 

seçim sırasında parametreler olarak motorların verimleri, ağırlıkları ve gürültü emisyon 

değerleri değerlendirildi. Minimum havada kalış süresi olarak 2.5 saat ve minimum menzil 

olarak 500 km üzerinden yakıt tüketimi hesaplandı. 



 

  

• 1 adet LHTEC CTS800 motoru 

• 1563 HP 

• SFC 0.45 
𝑙𝑏

ℎ𝑝 ∙ℎ
 

• İtme verimi ηpr 0.85 olarak belirlendi. 

 

  Kullanılabilir güç Pa hesabı için Pr = Pa ∙ ηpr formülü kullanıldı. 

 

Wfuel = SFC ∙ Pr ∙ süre    (1) 

 

Yukarıda belirtilen değerler formül 1’de uygun yerlere konulduğu zaman 615 lb yakıta 

ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Bu değeri kilograma çevirdiğimiz zaman görevin sıkıntısız 

tamamlanabilmesi için 276 kg yakıta ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. 

 

6.7.2.  Yakıt Sistemi Mimarisi 

 

Yakıt sistemi temelde kaynak ve kontrolden oluşur. Helikopterin yolcu kısmının 

arkasına konumlandırılan ak olan yakıt tankının detaylı bilgileri önceki kısımlarda 

incelenmiştir. Yakıt kaynak sistemi yakıt tankı haricinde miktar ölçerler, kapatma 

vanası, filtreler ve yakıt pompaları içerecektir. Buradan borular ve pompalar yardımıyla 

yakıt rotorun hemen altından bulunan motora taşınır. Kokpitte bulunan kısma supabı, 

motora verilen yakıtı dolayısıyla gücü kontrol eder. Yakıt tankından kokpitte iki önemli 

sinyal gidecektir. Bu bağlantılar yardımıyla pilot göstergelerden yakıt miktarını 

okuyabilecek, acil durumlarda yakıt tankını kapatabilecektir. 

 
Görsel 38: Yakıt sistemi mimarisi 

 



 

6.8. Toplam Ağırlık Hesaplaması 

Helikopterin ağırlığının düşük tutulması, tasarımı yönlendiren en temel etkenlerden 

birisidir. Gövdenin şekillendirilmesi, kullanılacak malzemenin belirlenmesi, motor ve alt 

sistemlerin seçimi sırasında bu sınırlayıcı etken göz önünde bulunduruldu. Toplam ağırlığın 

düşük tutulması için uçuş güvenliğinin azalmasına sebep olabilecek hiçbir karar alınmadı 

çünkü yolcuların güvenli ve konforlu bir yolculuk geçirmelerinin pazardaki rekabet başarısını 

arttırabilmek için çok daha önemli olduğuna karar verildi. 
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No Sistem 
Ağırlık 

(kg) 

1 Ana Rotor Palleri 120 

2 Ana Rotor Göbek ve Menteşe 90 

3 İtki Pervaneleri 54 

4 Gövde 170 

5 Motor 143 

6 İniş Kızağı 25 

7 Yakıt Sistemi 10 

8 Transmisyon Sistemi 100 

9 Kokpit Gösterge Paneli 5 

10 Yolcu Koltukları 40 

11 Elektrik ve Hidrolik Sistem 30 

12 Aviyonikler 60 

13 Acil Durum Ekipmanları 10 

Total 857 

14 Mürettebat 90 

15 Yolcular ve Yükleri 400 

16 Yakıt 276 

Total 1623 

Tablo 10: Helikopter Ağırlık Hesaplamaları 

 

Görsel 39: Ağırlık dağılımı 



 

Kullanılması planlanan sistemlerle birlikte helikopterin boş ağırlığı 857 kg, azami kalkış 

ağırlığı da 1623 kg olarak hesaplandı. Ulaşılan bu sonuçlar tasarıma başlamadan önce 

planlanmış olan ağırlık değerlerine uygundur ve bu değerler sayesinde hem şartnamede 

istenilen hafif sınıf olma özelliğini sağlamakta hem de helikopter pazarındaki rekabet 

şansımızı yükseltmekteyiz. 

6.9. Alt Sistemlerin Yerleşimi 

 
Görsel 40: Alt sistemlerin helikopter üzerinde yerleşimi 

7. Gürültü Emisyonu 

Hava taşıtlarının sebep olduğu gürültü hem aracın dışındaki yaşam için hem de araç 

içerisindeki yolcular için rahatsız edici olmaktadır. Bu gürültü motordan ve rotor kanatlarından 

kaynaklanmaktadır. Bu kaynaklar temel olarak dışarısı için sıkıntı oluşturmaktayken, 

şanzımanların ve transmisyon sisteminin çıkardığı gürültü kabin içi için de sıkıntıdır. Ana rotorda 

meydana gelen gürültü pervane kanadından yayılan ve kanat ucunda ortaya çıkan hava girdabının 

bir sonraki pale değmesinin doğal bir sonucudur. Bu gürültü kanat çırpma (blade slap) olarak 

adlandırılır ve motor performansının düşürüldüğü iniş sırasında daha belirgin bir hale gelir. Bu 

gürültünün azaltılması için helikopterin boyutlarına ve beklenen performansına göre uygun olan 

pal biçimine ve kanat sayısının yüksek tutulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kendi tasarımımızda bu 

sayının 4 olduğuna karar verildi ve pal biçimine de yapılan analizler sonucunda ulaşıldı. 

 

Görsel 41: Helikopter gürültü kaynakları 

CS-36 sertifikası, EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) tarafından belirlenmiş 

standartları sağlayan hava araçlarının sahip olduğu bir sertifikadır. Bu sertifika sayesinde Avrupa 



 

kıtası başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesine satış lisansı alınabilmesi kolaylaşmaktadır ve 

helikopterin pazardaki rekabet gücü artmaktadır. 

Tasarım isterlerinden bir tanesi olan CS-36 sertifikasyonuna sahip olabilmek için gürültü 

emisyonu ölçüm sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarımın üretime dönüşmesi aşamasında 

yapılan bu ölçümler iniş, kalkış ve yatay uçuş sırasında mikrofon kullanılarak yapılmaktadır. 

Üretilmiş bir helikopterimiz olmadığı bu ölçümleri simülasyon kullanarak tamamladık ve CS-36 

sertifikasyonuna sahip olan helikopterlerdeki motorların özelliklerini inceledik. Seçtiğimiz 

motorun özelliklerini değerlendirirken bu sertifikasyon için yeterli olup olmadığı da göz önünde 

bulunduruldu ve yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir engel teşkil etmediği sonucuna 

ulaşıldı. 

Transmisyon ve şanzımanın sebep olduğu gürültü aynı zamanda hava aracında titreşime ve 

uçuşun kararlılığının düşmesine de sebep olabilmektedir. Eğer bu durum önü alınamaz bir noktada 

olursa uçuşun güvenliği de tehlikeye girmektedir. Bu durumun tehlikeye sebep olmaması için 

helikopter içerisindeki konumlandırmaları akustik araştırmaları yapılması sonucunda 

kararlaştırıldı. Meydana gelen gürültülerin birbirleriyle rezonansa girmesi engellendi. 

8. Ürün Maliyeti 

Piyasa araştırması ve literatür taraması sonucunda, en düşük maliyet ilkesi de göz önünde 

bulundurularak bir maliyet hesaplaması yapıldı. En yüksek maliyetin üretim hattının kurulmasında 

olacağı belirlendi. Eğer helikopterin üretilebileceği hazır bir üretim hattı varsa, üretim hattında 

küçük değişiklikler yapılarak üretilebileceğinden, maliyet daha da düşecektir. Aşağıda verilen 

tabloda görülen maliyetler toplandığında, ürünün birim maliyeti 878.000 dolar olarak belirlendi. 

Bu maliyet, literatür taraması yaparken karşılaştığımız değerlere göre pazarda rekabet edebilme 

şansımızı arttırmaktadır. Uçuş güvenliğinin en yüksek seviyede tutulabilmesi için periyodik 

bakımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar motorun, transmisyon sisteminin ve hidroliğin sağlık 

kontrolleri ve yağ bakımları, aviyoniklerin istenilen şekilde çalışıp çalışmadıklarının kontrolü, 

hava alığı ve egzoz çıkışının bakımı, yakıt alt sisteminin bakımıdır. Her bir parçanın bakım 

periyodu farklıdır ve zamanı geldiğinde geciktirilmeden kontrol edilmelidir. 

Sistem Maliyet ($) 

M
al

ze
m

e 

Kevlar ve Karbonfiber Kumaşlar 500.000 

Çelik 1020 Alaşım 8.000 

Aviyonikler 150.000 

Motor 200.000 

Diğer 20.000 

Toplam 878.000 

Üretim Hattı Kurulması 100.000.000 

Bakım Maliyeti 900 

Tablo 11: Ürün Maliyeti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Analiz ve Hesaplamalar 

9.1. Aerodinamik Parametreler ve Sabitler 

Helikopter gövdesinin performans analizlinin yapılabilmesi için çevrimiçi bir 

simülasyon programı olan SimScale kullanılarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

çözümlemesi yapılmıştır. Buradan çıkan sonuçlar, parazit sürüklenme kuvveti konusunda 

hesaplama ile simülasyonu kıyaslamada kullanılacaktır. 

 

 
Görsel 42: CFD analizi ile gövde üzerinde basınç renklendirmeleri 

 

 
Görsel 43: CFD analiz ile gövde üzerinde hız renklendirmeleri 

 
Görsel 44: Kaldırma, sürüklenme ve momentum sabitleri analiz sonuçları 

 



 

Analiz dışında yapılan teorik hesaplamalarda momentum teori ve pal eleman teorisi 

kullanılmıştır.  

 

9.2. Performans Analizi 

Yarışma şartnamesindeki koşullar, görev isterleri ve tasarım matrisinden alınan veriler, 

en uygun tasarımı seçebilmek için analiz aşamasında kullanıldı. Tasarım matrisinden 

anlaşıldığı üzere en önemli parametrelerden biri olan helikopter ağırlığı, tasarımda gereksiz 

detaylardan kaçınılarak ve helikopterin içindeki gereksiz yüklerden kurtularak ağırlık azaltıldı. 

Aynı zamanda tarihsel açıdan en dayanıklı, güvenilir ve hafif olduğu bilinen ve yaygın olarak 

günümüz teknolojilerinde kullanılan kompozit materyallerin kullanılmasına karar verildi. 

Motor çıkışlarının sesi azaltacak şekilde geniş tasarlanması ve yalıtıcı malzemelerin 

kullanımın sağlanmasıyla, tasarım matrisindeki ikinci en önemli parametre olan gürültü 

emisyonunun gerçekleştirilmesi mümkün oldu. Kompozit malzeme kullanmanın ikinci bir 

avantajı ise, maliyetin düşürülmesine yardımcı olması oldu. Helikopterin kararlı uçması hızlı 

uçmasından önemli olduğundan, geleneksel olarak kanat profillerinde sıklıkla kullanılan ve 

defalarca kes helikopterlerdeki güvenilirliği ve işlevselliği test edilmiş olan NACA0012 kanat 

profilinin ana rotor pallerinde kullanılmasına karar verildi. Aerodinamik açıdan helikopterin 

istenilenleri karşılaması için, minimum sürüklenmenin sağlanması açısından helikopter 

tasarımı olabildiğince pürüzsüz bir şekilde yapıldı ve eğriler sıklıkla kullanıldı. Çeşitli 

koşullardaki alanlara iniş yapılabilmesi için katlanabilir kızak konfigürasyonundaki iniş 

takımları seçildi. Maliyet, hız ve güven özelliklerini ortak bir bünyede eritmesi nedeniyle 

CTS800-4A turbo şaft motoru seçildi. 

9.2.1. Ana Rotor ve Kuyruk Rotoru 

 

Ana rotor ve kuyruk rotorunun tasarımında, ideal burulma açısı, pal ucu kırınımlar ve 

stabilite analizleri parametre olarak değerlendirilmiştir. 

 
Görsel 45: Kuyruk rotorunun akış karakteristiği 

 

9.2.2. Gövde ve Kuyruk Kontrol Yüzeyleri 

Gövde ve kuyruk yüzeyleri tasarlanırken tarihsel süreçlerde edinilen verilerden, 

tasarım isterleri sen ve stabili uçuş analizlerinden faydalanılmıştır. Gövde yüzeylerinin 

boyutlandırılması yolcuların konforu doğrultusunda yapılmıştır. Teknik çizimlerden 

detaylı boyutlandırmaya ulaşılabilir. Uçağın stabilizesine katkı sağlayan hareketli bir 

arka rotor olduğundan, gövde üzerine kontrol yüzeyi konumlandırılmamıştır.  

Kuyruk gövdeye göre uzun olduğundan torka maruz kalması daha kolay 

olacaktır ve stabil uçuşu kolaylıkla bozacaktır. Bu nedenle arka rotorun biraz önüne iki 



 

adet kontrol çıkıntı yüzeyi konumlandırılmıştır. Yüzeyin kuyruk üzerindeki konumu 

momentum teorisi formülleri yardımıyla hesaplanmıştır. Formüller eklerde görülebilir. 

Bu işlemlerin ardından kuyruk stabile edici yüzeyi kuyruğun 5. Metresine 

konumlandırılmıştır. Sabit bir yüzey olduğundan hareketli rotorun eksik kaldığı 

zamanlarda kuvvet üreterek uçuş stabilitisine katkı sağlayacaktır. Yüzeyin kuyruk 

üzerindeki konumu momentum teorisi formülleri yardımıyla hesaplanmıştır. Formüller 

eklerde görülebilir.  

Pallerin genişlik dağılımı ideal burulma formülleri ve kaldırma kuvveti hesabı 

yardımıyla bulunmuştur. Bir palin ideal burulma açıcı 5 derecedir. İdeal burulma açısı en 

düşük indüklenmiş gücü temsil eder.  

 

9.2.3. Gövde Parazit Sürüklenmesi 

 

Gövde parazit sürüklenmesi helikopterin hız spektrumunda önemli bir etkiye 

sahiptir. Bu helikopterin gövde tasarımı istenmeyen bir kuvvet olan parazit 

sürüklenmeye en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Gövde parazit sürüklenmesi şu 

formüller kullanarak hesaplanmıştır. 

 
Görsel 46: Gövde parazit sürüklenmesi hesabı 

10. Sonuç 

Helikopterler, artan küreselleşmenin de etkisiyle sivil havacılıktaki yerini arttırmaktadır. 

Dikey iniş kalkış yapabilme özellikleri sayesinde uçakların ihtiyaç duyduğu pistlere gerek 

duyulmaksızın farklı coğrafyalarda ve farklı yer şekillerine sahip bölgelerde kullanılabilir. Bu 

durumda küçük gruplar için hafif sınıf helikopterlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır fakat bu 

sınıftaki helikopterlerin kısıtlı tasarım çeşitliliği bulunmaktadır. Bu sebeple uçuş güvenliğinden 

ödün vermeyecek şekilde yapısal ağırlığı asgari düzeyde tutarak bir tasarım yapılmıştır. Menzil, 

azami havada kalış süresi gibi önceden belirlenmiş görev isterleri yerine getirilmiş ve 

ulaşılabilecek en yüksek hıza ulaşılmaya çalışılmıştır. Aerodinamik açıdan analizleri yapılmış ve 

en ideal gövdeye sahip olan helikopterimiz özgün ve şık bir dış görünüme sahiptir. Pilotun güvenli 

bir uçuşu tamamlayabilmesi için antropometrik hesaplamalar yapılmıştır ve kokpitin tasarımı özel 

olarak yapılmıştır. Yolcuların konforlu bir yolculuk geçirmeleri için de oturacakları koltuklar ve 

çevreleriyle teması için camların ve kapının konumlandırılması özel olarak tasarlanmıştır.  

Pazardaki rekabette başarılı olabilmesi için çeşitli coğrafyalarda, çeşitli iklimlerde ve çeşitli 

yeryüzü şekillerinin bulunduğu bölgelerde görev alabilecek şekilde tasarlandı ve alt sistemleri 

buna uygun seçildi. Tasarımımızın uçuş güvenliğini öne çıkaran ve dış görünüşünü hem 

aerodinamik olarak hem de görsel olarak başarılı hale getiren özgün yönleri bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak helikopterin hızını arttıran, pilotun helikopteri kullanım hissiyatını geliştirmek 

ve kontrolünü kolaylaştırmak için tercih edilen itki pervanesindeki anti tork sistemi sayesinde 

ortak eksenli ana rotor yapma gerekliliği ortadan kalktı ve bu sayede yapısal ağırlıkta önemli bir 

azalma sağlandı. Detayları raporun ilgili kısmında anlatılan itki pervanesinin anti tork sağlama 

mekanizması helikopterin performansını büyük ölçüde arttırdı. Azami kalkış ağırlığı 

kıyaslamasında pazardaki rakiplerinden daha iyi bir durumda olan tasarımımız satın alınabilirlik 

ve bakım maliyetleri açısından da önemli bir başarıyı sağlamaktadır. 
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12. Görseller 

 

 
Görsel 47: Teknik Resim 

 

 
Görsel 48: Yolculuktan muhtemel bir görüntü 



 

 
Görsel 49: Yolcu biniş 

 

 
Görsel 50: Uçuş sırasından muhtemel bir görüntü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Ekler 

13.1. Ek 1 

 

 

Takım Kaptanı 

Mehmet Batuhan CANDAR: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 2. sınıf 

öğrencisi 

 - Otonom denizaltılar ve elektronik harp konularına ilgili 

 - Takım organizasyonundan sorumlu 

 

 

 

 

 

 

Baş Tasarımcı 

Tuğçe Sena KOYUNCU: Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi 

 - Aerodinamik, mekanik, CAD ve CAM konularına ilgili 

- Simülasyonlar, analiz ve tasarımın 3 boyutlu modellenmesinden 

sorumlu 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarımcı 

Miray Beyza Aydoğan: Mimarlık 3. sınıf öğrencisi 

- CAD tasarımı, modelleme, simülasyon, animasyon, görselleştirme ve 

post prodüksiyon konularına ilgili 

- İç ve dış tasarımdan, tasarımın taslağının oluşturulmasından ve 

ergonomiden sorumlu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.2. Ek 2: Tasarımın Genel Özellikleri 

Tablo 8: Tasarımın Genel Özellikleri 

Tasarımın Genel Özellikleri 

Azami Kalkış Ağırlığı [kg] 1557 

Boş Ağırlık [kg] 857 

Yakıt Kapasitesi [kg] 210 

Faydalı Yük Kapasitesi [kg] 490 

Helikopter Genel Boyutları [m] 8.75/4.26/3 

Ana Rotor Özellikleri  13.7 metre çap ve NACA 0012 kanat 

planı ve 4 palli geleneksel 

Kuyruk Rotor Özellikleri  0.91 uzunluğunda 6 palli 

Motor Özellikleri (Model, güç, ağırlık, yakıt tüketimi) Model: LHTEC CTS800 

Güç: 1166 KW 

Ağırlık: 143 kg 

Yakıt Tüketimi: 279 g/kW/h 

 

13.3 Ek 3: Helikopter performans özeti 

Tablo 9: Helikopter Performans Özeti (Deniz Seviyesi, Azami Kalkış Ağırlığı) 

Helikopter Performans Özeti ISA ISA+20°C 

Azami Hız VH [KIAS] 350 360 

En iyi menzil hızı VBR [KIAS] 200 220 

En iyi havada kalış hızı VBE [KIAS] 260 270 

Azami Tırmanma Hızı @ VBE [ft/min] 450 500 

Askı Tavanı (HOGE) [ft] 4000 4000 

Askı Tavanı (HIGE) [ft] 5000 5000 

Servis Tavanı [ft] 6000 6000 

Azami Menzil [km] 500 500 

Azami Havada Kalış Süresi [h] 2.5 2.5 

 

 

13.4 Ek4: Performans Analizleri için kullanılan formüller ve parametreler 

 

 

𝐴𝑏 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 

𝐴𝑝 = 𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑎ş𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤 

𝑐𝐷 = 𝑆ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑖 

𝑐𝐿 = İ𝑡𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑖 

𝑐𝑝 = 𝐺üç 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑖 

𝑐𝜃 = 𝑇𝑜𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑖 

𝑐𝑇 = İ𝑡𝑘𝑖 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑖 

𝛼 = 𝐻ü𝑐𝑢𝑚 𝑎ç𝚤𝑠𝚤 



 

𝜌 = 𝑌𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘 

𝜎 = 𝑃𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑡𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü 

Ω = 𝑃𝑎𝑙 𝑑ö𝑛üş ℎ𝚤𝑧𝚤 

𝑅 = 𝑃𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑟𝚤ç𝑎𝑝𝚤 

𝑐𝑇 =  𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑖 

𝑞 =  𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛ç 

 

𝜃𝑡 =  
4

𝜎𝑎
∙ 𝑐𝑇 + √

𝑐𝑇

2
 

İdeal burulma için-> 𝜃𝑡 = 7.5 ∙
2

3
= 5.0𝑜 

 

𝑐𝑇

𝜎
=  

𝑇

𝜌 ∙ 𝐴 ∙ (Ω ∙ 𝑅)2
∙

𝐴

𝐴𝑏
 

 

𝐷

𝜌0
=  

𝑞

𝑞0
 ∙  𝑐𝐷 ∙ 𝐴𝑝 ∙ (1 −

𝐴𝐿

𝐴𝑝
+  

𝐴𝑠

𝐴𝑝
) 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.5 Ek 5: Helikopterin farklı açılardan görünümü 

 

 



 



 

 


