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1. TASARIMIN AÇIKLAMASI 

Son dönemlerde ülkemizde ve dünyada sivil ve 

askeri havacılık alanlarında meydana gelen 

gelişmeler bu alana verilen önemin gittikçe 

artırılmasına yol açmıştır. Bu gelişmeler 

sonucunda verimli, yüksek hızlarda hareket 

edebilen ve manevra kabiliyeti yüksek 

helikopterlerin üretilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Bu projede tasarımı hedeflenen 

helikopter ise bu ihtiyaçlara karşılık verebilecek, 

yüksek irtifa ve zorlu koşullarda verilen görevleri 

gerçekleştirebilen çift kanatlı yapıya sahip yüksek 

hızlı bir helikopterdir. Tasarımı özgün kılan yönü 

ise arkadaki iki adet kuyruk rotorudur. Çoğu 

helikopterde bu rotorun görevi helikopterin 

manevra kabiliyetini sağlamak olup, bu projede 

bu rotorlar aynı zamanda helikopterin maksimum 

hızını arttırmak için de kullanılmıştır. Ayrıca 

kuyruk bölümünde yer alan bu pervanelerin iniş 

ve kalkış işlemelerinde de gerekli antitorku 

sağlaması amaçlanmaktadır. Bu rotorların 

amacına uygun olarak gelen sürükleme 

kuvvetinin bir miktarını karşıladıkları, bu sayede 

ana rotor tarafından üretilen itkinin azami seyir 

hızını daha da arttırdığı görülmüştür. Çift rotor 

sisteminin performansa olan katkısında soru 

işaretleri olmamasına rağmen, bu rotorların 

manevra görevini yerine getirmeleri için daha 

ileri seviye bir kontrol sistemi gerekliliği de 

mevcuttur. Dahası, bu tasarımda güç sistemi 

olarak iki adet yüksek güçte türbin motor 

kullanılarak hem uçuş güvenliğini arttırmak hem 

de fazla güç gerektirmeyen durumlarda 

motorlardan birinin devre dışı bırakılarak yakıt 

tasarrufu amaçlanmaktadır. Kargo bölmesi olarak 

kokpitin arkasında bulunan bölge kullanılacaktır. 

2. ALT SİSTEMLER 

2.1. UÇUŞ KONTROL ALT SİSTEMİ 

Uçuş kontrol alt sistemi en önemli 

sistemlerden bir tanesidir. Helikopterin 

aerodinamik uçuş hareketleri bu sistem sayesinde 

kontrol edilir. Klasik helikopterler kolektif, 

döngüsel ve karşıt tork olarak üç farklı kontrol 

girdisine sahiptir. Bunlardan kolektif kontrol, ana 

pervane pallerinin eğim açılarını kontrol etmek 

için kullanılır. Bu kontrol sırasında bütün paller 

bir arada hareket eder ve eğim açıları eşit olarak 

değişir. Bu hareket sonucunda ana pervaneden 

elde edilen taşıma kuvveti değişir. Bu değişim ise 

helikopterin yapması gereken tırmanma, alçalma 

ve düz uçuş gibi hareket türlerine göre belirlenir. 

Döngüsel kontrol sisteminde ise kolektif  

kontrolden farklı olarak, ana pervane palleri 



birbirinden bağımsız olarak hareket eder ve eğim 

açısı değişimleri birbirinden bağımsızdır. Pallerin 

eğim açılarının birbirinden bağımsız olarak 

hareket etmesi helikoptere dönüş kabiliyeti 

kazandırır. Karşıt tork pedalları kuyruk 

pervanelerinin eğim açılarını değiştirerek 

helkopterin yönünü kontrol edilmesini sağlar. 

Kolektif kontrol kolu klasik yerleşimde olduğu 

gibi pilot koltuğunu sol tarafında yer alacaktır. 

Döngüsel kontrol kolu ise klasik yerleşimden 

farklı olarak pilot koltuğunun sağ tarafına 

yerleştirilecektir. 

Tasarımı yapılan helikopter klasik helikopter 

yapılarına göre farklılıklar gösterdiği için kontrol 

sistemi de bazı farklılıklar içermektedir. Bu 

değişiklerden bir tanesi de karşıt tork pedalları 

yerine, kuyruk pervane pallerinin eğim açıların 

döngüsel kontrol kolunun üzerine yerleştirilen iki 

adet tuş yardımıyla değiştirilmesidir. Bu sistemin 

kullanımına Sikorsky X-2 modelinde yer 

verilmiştir. Bu sistem sayesinde hem ana 

pervanenin döngüsel hareketleri hem de kuyruk 

pervanelerinin kolektif hareketleri kolaylıkla 

birlikte kontrol edilebilecektir. Buna ek olarak, 

kontrol karışım birimi de bu tasarımın uçuş 

kontrol bileşenlerinden biridir. Bu birim kolektif 

ve döngüsel kontrol birimlerini birbirine 

bağlantılı hale getirir. İki birimdeki kontrol 

girdilerini bir araya getirirek daha etkili bir 

kontrol sağlar. Ayrıca hem uçuş performansını 

arttırırken hem de pilotun üzerine düşen yükün 

azalmasına yardımcı olur. 

Kontrol karışım birimde üç farklı kontrol 

şeması bulunmaktadır. Bunlar sapma kontrolü, 

eğim ve tono kontrolü ve irtifa dümeni 

kontrolüdür. Sapma kontrolü kuyruk 

pervanelerinin eğim açılarının değişimiyle 

helikopterin belirtilen doğrultuda hareket 

etmesine yardımcı olur. Kuyruk pervanelerinin 

alışılmış düzeninden farklı olarak kullanılması 

dolayısıyla, bir adet kuyruk dümeni kuyruk 

bölümüne yerleştirilecektir. Buradaki amaç 

yüksek hızlarda kuyruk pervanelerindeki açı 

değişimini en aza indirmektir. Eğim ve tono 

kontrolü ise kanatların arka tarafında bulunan 

kanatçıklar yardımıyla sağlanır. Bu sayede 

kanatların taşıma kuvveti değiştirilir ve 

helikopterin sola veya sağa dönüşü sağlanır. Son 

olarak, irtifa dümeni kuyruk bölümünde bulunan 

kanatların arka kısmında yer alır. Kuyruk 

kısmında iki adet pervane bulunduğu için irtifa 

dümeninin boyutu bu iki pervane arasında 

kalacak şekilde ayarlanacaktır. İrtifa dümeni 

kuyruktaki kanatların taşıma kuvvetinin 



 

 

değiştirilmesinde rol alır. Taşıma kuvvetindeki 

değişim helikopterin burnunun aşağı ya da yukarı 

doğru hareket etmesini sağlar. 

Bir diğer uçuş kontrol birimi de fly-by-wire 

kontrol sistemidir. Bu sistem ile birlikte bütün 

uçuş girdileri ve sensörlerden alınan bilgiler bir 

araya toplanır ve kontrol edilir. Fly-by-wire 

sisteminin kullanılması ile birlikte birçok avantaj 

elde edilir. Bu avantajlar: 

• Helikopter ağırlığında azalma 

• Kontrol hassasiyetinde artma 

• Manevra kabiliyetinde artma  

• Olası sistem hatalarının tespit süresini 

azaltma  

• Yakıt tüketimini azaltma 

olarak açıklanabilir. 

2.2. İNİŞ TAKIMI ALT SİSTEMİ  

Helikopterin boyutları ve yapısı göz önüne 

alındığında ön tarafta bir ve arka tarafta iki adet 

olmak üzere toplamda üç adet tekerlek 

kullanılması uygun görülmüştür. İniş takımları 

uçuş esnasındaki hava direncini azaltmak için ise 

kalkış işlemi gerçekleştikten sonra kapanacak 

şekilde tasarlanacaktır. Bu işlem için hidrolik 

aktüatörler kullanılabilir. Ayrıca iniş için oleo 

pnömatik şok emici kullanmak iniş sırasındaki 

darbelerin azalmasını ve yer rezonansının kontrol 

edilmesini sağlar. 

2.3. HİDROLİK ALT SİSTEMİ 

Hidrolik sistemler, çok küçük helikopterler 

haricindeki birçok helikopter için kullanılmakta 

olup, hava araçlarının teknolojik olarak 

gelişmesiyle birlikte, hidrolik sistemlerin önemi 

zaman içinde artmış ve günümüzde hava 

araçlarında oldukça karmaşık hidrolik sistemler 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler tam 

güçlü ve güç destekli olmak üzere iki başlık 

altında incelenebilir. Tam güçlü hidrolik sistemler 

genellikle büyük ve ağır hava araçları için tercih 

edilmektedir. Uçak ve helikopterler için hayati 

olan fonksiyonlar, hidrolik sistemler tarafından 

beslendiğinden dolayı; hidrolik sistem seçimi 

yapılırken sistem güvenilirliği ve emniyeti başta 

olmak üzere birçok ölçüt göz önünde 

bulundurulmuştur ve tasarım için güç destekli 

hidrolik sistemin kullanılmasının yeterli ve uygun 

olduğu düşünülmüştür. Bu sistemi kullanmak 

hem helikopterin kontrolünde pilota büyük bir 

rahatlık sağlayacak olup hem de olası bir elektrik 

kesintisi anında helikopterin pilot tarafından 

kontrol edilmesine olanak sağlayacaktır 

 



2.4. GÜÇ İLETİMİ ALT SİSTEMİ 

Güç iletimi alt sistemi helikopterlerdeki en 

önemli sistemlerden bir tanesidir. Hatta TUSAŞ 

ekibi tarafından verilen eğitimlerde bu bölğm için 

helikopterin kalbi oalrak bahsedilmiştir. Bu  

sistem motorlar tarafından sağlanan gücün diğer 

sistemlere özellikle de ana ve kuyruk 

pervanelerine aktarımı için kullanılacaktır. Bu 

güç aktarımı dişli kutuları yardımıyla 

gerçekleştirilecektir. Özellikle motor şaftlarının 

açısal hızları ile pervanelerin açısal hızları farklı 

olduğu için dişli kutuları bu hızlar dikkate 

alınarak yapılmıştır. 

 

Tasarımda kullanılan motor şaftlarının  açısal 

hızları 23000 rpm iken ana pervanenin 

maksimum dönüş hızı 380 rpm ve kuyruk 

pervanelerinin maksimum dönüş hızı 2400 rpm 

olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu hızlar göz 

önüne alınarak dişli kutuları belirlenmiştir. Buna 

göre, ilk olarak 5:1 oran ile 4600 rpm değerine 

düşürülecektir. Dönüş hızlarının farklı olmasının 

yanı sıra, ana pervane ve motorun dönüş eksenleri 

de biribirinden faklıdır. Dönüş eksenini de 

değiştirmek için konik dişli kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Bu işlemden sonra, 380 rpm 

değerine ulaşmak için iki basamaklı dişli kutusu 

kullanımı uygun görülmüştür. Buna göre azalım 

oranı ilk olarak 5:1, daha sonra 46:19 olacak 

şekilde ayarlanacaktır. 

Tablo 1 : Dişli kutusu tasarımı 

 

 

Kuyruk pervaneleri için ise ilk azaltım kısmından 

sonra tek basamaklı dişli kullanılarak, 23:12 oranı 

ile 2400 rpm değerine düşürülecektir. Gücün ana 

dişli kutusundan kuyruk bölümüne iletimi için 4 

adet şaft kullanılması uygun görülmüştür. Bu 

şaftlar birbilerine askı yataklar kullanılarak 

birbirlerine bağlanacaktır. Kuyruk kısmına kadar 

iletilen gücün pervanelere aktarımı dönüş hızını 

değiştirmeden sadece dönüş eksenini 90° derece 

döndürecek şekilde tasarlanması planlanmıştır. 

Bu aktarım sırasında iki adet şaft kullanılması 

uygun görülmüştür. Bu aşamadan sonra, yine 

dönüş hızı sabit tutularak sadece dönüş ekseni 

değiştirilecektir.  

Pervanelerin yanı sıra güç gereksinimleri 

motorlar tarafından sağlanan başka sistemlerde 

bulunmaktadır. Hidrolik pompa, elektrik üreten 

jenaratörler ve yağ soğutma fanı bu sistemlere 

örnek olarak verilebilir. Bu sistemler de güç 



 

 

gereksinimlerini ana dişli kutusuna bağlanarak 

karşılanacaktır. 

Motorun yanı sıra ikincil bir güç kaynağı olarak 

Lityum-İyon bataryaları kullanılması uygun 

görülmüştür. Bu bataryaların kullanımdaki amaç 

helikopterin elektrik ile çalışan birimlerine güç 

sağlamak ve Turboşaft motorunun çalışmasını 

başlatmaktır. Bir çok helikopter firmasının 

kullandığı Lityum-İyon bataryaları helikopterin 

performansını arttırırken, fiyat tasarrufu da 

sağlamaktadır. Bu tasarımda kullanılmak üzere 

True Blue Power firmasının TB30 bataryası 

seçilmiştir. TB30 bataryası 26,4 Volt ve 30 amper 

saat kapasiteye sahiptir. Bu tasarım 2 adet TB30 

bataryası bulundurup güç gereksinimini 

karşılamaktadır. 

 

Alt sistemlerin için gereken güç gereksinimleri 

benzer çalışmalar göz önüne alınarak 

belirlenmiştir.  Belirlenen bu güç gereksinimi 67 

hp civarında olup, ileri uçuş veya askı 

performansı üzerinde kayda değer bir etkiye sahip 

olmadığı anlaşılmıştır. Bu güç gereksinim değeri 

bahsi geçen uçuş modlarında yaklaşık yüzde 

3’lük bir kısmı oluşturmuş bulunmaktadır.  Güç 

kayıpları ise her sistemde kaçınılmazdır. Her ne 

kadar bu alanda yapılabilecek simülasyonlar 

mevcut ise de, güç kayıplarının en doğru tahmini 

deneysel olarak yapılabilmektedir. Bu tasarımda 

güç kayıpları, alt sistem güç gereksinimleriyle 

aynı şekilde belirlenmiştir. Güç gereksinimlerinin 

ve güç kayıplarının belirlenmesinde kullanılan 

çalışmadaki tasarım benzer bir motor gücüne ve 

boyutlandırma prensiplerine sahip olduğu, 

helikopter sınıflandırması olarak da aynı sınıfta 

yer aldığı bilgisi okuyucuya bu noktada 

verilmelidir. Tasarlanan güç iletim sistemindeki 

kayıplar tüm kapasitenin yüzde 5’i olarak 

belirlenmiştir. Tüm bu değerler Tablo …’da da 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.  AVİYONİK ALT SİSTEMİ 

Aviyonik alt sistemi helikopterin kokpit kısmında 

yer alan ve helikopter ile ilgili gerekli bütün 

bilgileri pilota sağlayan sistemdir. Bu sistemin bir 

diğer amacı da pilotun uçuş sırasındaki yükünü 

azaltmaktır. Tasarımı yapılan helikopter tek 

pilotlu bir helikopter olduğu için aviyonik alt 

sistemi de bu doğrultuda düşünülmüştür. Bunun 

yanı sıra, pilota daha geniş bir görüş açısı 

sağlamak ve pilotun bütün bilgilere ulaşmasını 

kolaylaştırmak amacı ile olabilecek en asgari 

boyut hedeflenmiştir.  

2.5.1 GÖSTERGE PANELİ DÜZENİ 

Bu tasarımda uçuş ile ilgili gerekli bilgileri 

sağlamak için kullanılacak göstergeler: 

• Hava hızı göstergesi 

• Yükseklik ölçer 

• Durum cayrosu 

• Dikey hız göstergesi 

• İstikamet cayrosu 

• Manyetik pusula 

• Ana pervane devir göstergesi 

• Kuyruk pervaneleri devir göstergesi 

• Yakıt göstergesi 

• Yağ sıcaklığı ve basıncı göstergesi 

• Eksoz sıcaklığı göstergesi 

• İvme ölçer 

• Navigasyon 

• Engel ikaz sistemi 

• Saat 

• Yük kamerası 

• Uyarı ve öneri göstergesi 

Yapılan araştırmalara göre ibreli göstergelerin 

dijital göstergelere göre daha kullanışlı olduğu 

tespit edilmiştir. Buna göre, sıcaklık ve basınç 

göstergeleri dışındaki bütün göstergelerin ibreli 

olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Helikopterin görev tanımlarından bir tanesi de 

belirlenen kargoyu teslim bölgesine ulaştırmaktır. 

Kargonun teslimat noktasına bırakılması sırasında 

pilotun kargonun durumunu takip edebilmesi için 

yük kamerası kullanılacaktır. Gösterge alanından 

tasarruf edebilmek için yük kamerası ve uyarı ve 

öneri gösterge sistemi ortak ekran tarafından 

takip edilecektir. Bu ekran yük bırakma süreci 

haricinde uyarı ve öneri göstergesi olarak 

kullanılacaktır. Gösterge sistemleri için ışık 

yansımasını engelleyici kaplama kullanılacaktır. 

Buna ek olarak, gösterge sistemlerinin olası 

elektrik kesintileri sırasında da çalışabilmeleri 

için yedek bir enerji kaynağı bulundurulacaktır. 



 

 

Göstergelerin yanı sıra iletişim, uçuş kayıt ve 

otomatik pilot sistemi de aviyonik alt sisteminin 

bileşenlerindendir. İletişim sistemi, pilot ile hava 

trafiği kontrol ve yer personeli arasındaki 

iletişimi sağlayacaktır. Pilot ile iletişim sistemi 

arasındaki bağlantı kulaklık ile sağlanacaktır. 

Ayrıca bu kulaklık uçuş sırasındaki gürültüyü 

azaltarak, pilotun bu gürültülerden etkilenmesini 

azaltacaktır. Uçuş kayıt sistemi uçuş süresi 

boyunca aktif olarak çalışacak ve kokpit içindeki 

sesleri kayıt edecektir. Bu kayıtlar olası bir kaza 

durumda kazanın nedenlerini tespit edebilmek 

için kullanılacaktır. Otomatik pilot ise kalkış 

haricindeki kontrol mekanizmalarında 

kullanılabilir. Bu tasarım için üç eksenli otomatik 

pilot kullanılması kararlaştırılmıştır. 

2.5.2 SAĞLIK VE KULLANIM İZLEME 

Helikopterler çok karmaşık yapılardır ve birçok 

parçadan oluşurlar. Bu parçalardan herhangi bir 

parçanın arıza yapması helikopterde kritik 

sorunlara neden olabilir. Dolayısıyla bu 

parçaların, özelikle kritik olanların, kontrolleri 

düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca, 

bazı parçalar belli bir kullanım süresine sahiptir. 

Bu parçaların kullanım süreleri takip edilmeli, 

kullanım süresinin sonuna gelen parçalar sağlık 

ve kullanım izleme sistemi ile yer personeline 

bildirilmelidir. Hatalar her zaman kullanım 

süresinin dolmasıyla gerçekleşmez. Bu yüzden 

kritik parçaların kontrolleri için sensörler de 

kullanılır. 

Sağlık izleme sisteminde ana pervane, kuyruk 

pervaneleri, motor performansı ve uçuş bilgileri 

kayıt sistemi yer alır. Pervanelerin izleme işlemi 

ivme ölçer ve gerilim ölçerler yardımıyla yapılır. 

Motor ise sıcaklık, tork ve güç değerleri ölçülerek 

kontrol edilir. Uçuş bilgileri kayıt sistemi ise 

bütün pilot girdilerini, pilot iletişimini ve 

sensörler tarafından yapılan ölçümlerin kayıt 

edilmesini sağlar. Ayrıca, diğer mekanik 

sistemlerin de kontrolleri yapılır.  

2.6. YAKIT ALT SİSTEMİ 

Havacılık türbini yakıtının birincil işlevi bir 

uçağa güç sağlamaktır. Yakıtın enerji içeriği ve 

yanma kalitesi temel yakıt performans 

özellikleridir. Bir enerji kaynağı sağlamanın yanı 

sıra yakıt, motor kontrol sistemlerinde hidrolik 

sıvı olarak ve bazı yakıt sistemi bileşenleri için 

bir soğutucu olarak da kullanılır. Günümüzde 

havacılık yakıtı olarak genellikle AVGAS tercih 

edilmektedir. AVGAS’daki az ve çok uçucu 

bileşenlerin oranı otomobillerde kullanılan 

benzine göre daha azdır. Bu özellik, yüksek 

irtifada yapılan uçuşlar için önemlidir. AVGAS, 



benzinin yanma hızını azaltmak için belirli 

oranda kurşun tetra–ethly içerir. Aynı zamanda, 

farklı sıcaklık ve basınç koşullarına uyum 

sağlama yeteneği ile daha yüksek güvenlik 

seviyeleri sağlar. İçerdiği kurşun tetra–ethly 

oranına göre sınıflandırılmaktadır. AVGAS 100 

LL (Low Lead) en çok kullanılan havacılık 

benzinidir. 4,5 litrede en fazla 2 gram veya 1 

litrede en fazla 0,56 gram kurşun tetra–ethly 

bulunur. Bu tasarımda yakıt tipi olarak AVGAS 

100LL kullanılacaktır. Hava, nem, mekanik 

yabancı maddelerden koruyan ve güneş ışığı 

almayan yakıt tankında depolanacaktır. Bu yakıt 

tankı da helikopterin rotor bağlantı noktasına 

yakın olarak yerleştirilecektir. 

Helikopterin görev süresi boyunca ihtiyaç 

duyduğu yakıt Ek-6’daki gibi hesaplanmış ve 

okuyucuya sunulmuştur. Bu hesaplarda dikkat 

edilmesi gereken nokta şudur ki, askıda kalma 

süreçleri boyunca tırmanma hızı için gereken güç 

ve yakıt miktarı da hesaplara dahil edilmiştir. 

Normalde askıda kalma durumunda bu gücün 

sürekli harcanması gerekmeyecekse de, yakıt 

hesapları konusunda güvenli tarafta kalınmak 

istenilmiştir. Bunlara ek olarak, gereken askı ve 

ileri uçuş tasarım performans hedeflerini 

karşılamak için helikopterin ağırlığının düşük 

tutulması gerekmektedir. Bu sebepten bir önceki 

tasarıma göre daha verimli bir motor seçilmiş, 

çok daha yüksek güçlere ciddi herhangi bir 

dezavantaj olmadan çıkılabilmiştir. 

 Helikopterdeki yakıtının depolanması, 

dağıtılmasını ve yakıt seviyesi görevlerini 

gerçekleştiren alt sistem helikopterin yakıt 

sistemidir. Yakıt sisteminin boyutları, uçuş için 

gereken yakıt miktarı ve helikopter iç yapısı göz 

önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu sistemin 

yerleşiminde ağırlık merkezine yakınlığı göz 

önüne alınmıştır. Yakıt sistemini oluşan alt 

bileşenler: 

Yakıt tankı: Helikopter yakıtını dışardan 

gelebilecek uyaranlara karşı güvenli şekilde 

bünyesinde bulunduran depodur. 

Yakıt pompası: Yakıt deposunda bulunan yakıtı, 

istenen basınç ve debide motora gönderen 

ekipmanlardır.  

Yakıt kesme vanası: Acil bir durum yaşanılması 

durumunda motora giden yakıtı kesen elektro-

mekanik tipte vanadır. 

Yakıt basınç sensörü: Motora ulaşan yakıtın 

basıncı ölçmede kullanılacak sensördür. 



 

 

Basınçlı dolum ve boşaltım sistemi: Yakıtı yakıt 

deposuna basınçla dolum yapılmasında kullanılır. 

Yakıt dolum kapağı: Yakıtı yakıt deposuna yer 

çekimi ile dolum yapılmasında kullanılır. 

Tek yönlü akış vanası: Yakıtın tek yönlü akış 

göstermesini sağlayan ve aynı hattan geri 

dönmesini engelleyen vanadır. 

Yakıt hortumu: Ekipmanlar ve motor arasında 

yakıt iletimini sağlayan hortumdur. Esnek, yakıta 

dayanıklı, yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı 

yapıdadır.   

Yakıt seviyesi ölçüm sistemi: Depo içinde 

bulunan yakıtın seviyesini ölçerek ilgili hava 

aracı birimlerine ileten ekipmandır. 

Yakıt su vanası: Yakıt deposu alt kısmında 

biriken suyun atılmasına yarayan vanalardır. 

Alev tutucu: Yakıt deposu havalandırma hatları 

üzerinden, depo içine herhangi bir alevin 

ulaşmasını engeller. 

2.7. HELIKOPTER GÖVDESI ALT SISTEMI 

Helikopter gövdesinin tasarımı helikopter 

performansında önemli rol oynar. Gövdenin 

üretiminde kompozit kullanımı dayanıklılığını 

arttırırken aynı zamanda ağırlığının da azalmasını 

sağlar. Tasarımımızın da yüksek hızlarda 

çalışması görev yapması gerektiği için kompozit 

kullanılması uygun görülmüştür. Buna ek olarak 

genel helikopter modellerinin aksine iki adet 

kanat eklenmiştir. 

2.8. GÜÇ İLETİM SİSTEMLERİNDE 

BEKLENEN KAYIPLAR 

Turboşaft helikopter motoru, bu tasarımın ana 

güç kaynağı olarak belirlenmiştir. Bu motora 

ilave olarak yeni bir güç kaynağı eklenmiştir. 

Lityum-iyon bataryaları ikincil güç gereksinimini 

karşılamak ve Turboşaft motorunun çalışmasını 

başlatmak için helikoptere eklenmiştir. Birçok 

helikopter firmasının kullandığı lityum-iyon 

bataryaları helikopterin performansı artırırken 

fiyat tasarrufu da sağlamaktadır. Bu tasarımda 

lityum-iyon bataryası olarak kullanılmak üzere 

True Blue Power firmasının TB30 bataryası 

seçilmiştir. TB30 bataryası 26,4 Volt ve 30 amper 

saat kapasiteye sahiptir. Bu tasarım 2 adet TB30 

bataryası bulundurup güç gereksinimini 

karşılamaktadır.  

Helikopterde üretilen gücün tamamı hareket 

esnasında meydana gelen kayıplar sebebiyle 

kullanılamamaktadır. Alt sistemlerin birçoğunda 

görülen bu kayıpların temelini İtki ve Güç iletimi 



sistemleri oluşturmaktadır. Motor ve güç iletim 

sistemlerinde bulunan mekanik elemanlar güç 

kayıplarının büyük kısmını oluşturmaktadır ve bu 

durum genel sistemin güç verimini azaltmaktadır. 

2.9. İTKİ SİSTEMLERİ 

2.9.1. İTKİ SİSTEMLERİNİN TERCİHİ 

İtki sistemleri hava araçları için gerekli itkiyi 

üretmektedir ve diğer sistemler için mekanik 

olarak güç sağlamaktadır. Turboşaft helikopter 

motoru, bu görev kapsamında helikopter için 

gereken şaft gücünü üretir ve bu üretilen gücü ana 

rotora ve kuyruk rotoruna güç iletimi sistemiyle 

ulaştırır. Bu projede itki sistemi olarak iki adet 

VK-2500 turboşaft motoru seçilmiştir. Bu 

motorun modelinin seçiminde birçok faktör rol 

oynamaktadır. Bu faktörlerden en önemlisi, 

ihtiyaç duyulan maksimum gücü sorunsuz bir 

şekilde sağlayabilmesidir. VK-2500 motorunun 

geliştirilmiş performansı sayesinde helikopter 

tavanı, tırmanma oranı ve taşıma kapasitesi artar. 

Motor ayrıca helikopterin hızını ve manevra 

kabiliyetini de artırır. Buna göre, helikopterin 

dağlarda ve sıcak iklime sahip bölgelerde 

operasyon için temel olarak yeni nitelikler 

kazanmaktadır. VK-2500 motorunun acil durum 

güç özelliği (2700 hp) sayesinde uçuş güvenliği 

büyük ölçüde artırılır. Bu motoru emsallerinden 

farklı kılan ise sınıfındaki benzer güçlere sahip 

motorlara oranla yakıt tüketim performansının 

çok daha iyi olmasıdır. Seçilen motorun yakıt 

tüketimi kullanılan yakıt miktarını düşürüp daha 

hafif bir helikopter tasarımına izin vermiş olup, 

deniz seviyesinde sağlayabildiği 4400 hp güç ile 

de üst düzey performans vermektedir. Yakıt 

verimliliği ve ağırlık performansları açısından 

dünyanın en iyi turbo şaftlarından biridir. 

Dayanıklılığı yüksek olup bakımı için ayrılması 

gereken bütçe düşüktür. Tüm bu özellikleri 

düşünüldüğünde, bu proje için ideal motor olarak 

seçilmiştir 

2.9.2. İTKİ SİSTEMLERİNİN YERLEŞİMİ 

İtki sistemlerinin yerleşiminin helikopter 

performansı açısından önemle değerlendirilmesi 

elzemdir. İki adet turboşaft motoru rotora yakın 

olacak şekilde yerleştirilmiştir. Öncelikle, rotorun 

yakınında olması güç iletim sistemindeki 

kayıpları en aza indirmek açısından önemlidir. 

Dahası, motorların toplam ağırlıklarının 

maksimum kalkış ağırlığının önemli bir parçası 

olduğu bilinmektedir. Bu sebepten ağırlık 

merkezinin ideal uçuş performansı için olması 

gereken nokta düşünülerek motorların yerleşimi 



 

 

yapılmıştır. Şekil 3 ve 4’te motorların rotorların 

altına, yakıt tankının motorlara oldukça yakın 

olmak şartıyla motorların arkasına, kolinin de 

görev tanımında verildiği üzere kargo bölümünün 

zeminine yerleştirildiği görülmektedir. 

2.10. ROTOR VE PERVANE ALT SİSTEMİ 

Rotor sistemi helikopterlerin hareketli parçalarını 

barındıran ve kaldırma kuvvetini üreten kısımdır. 

Tek ana rotora sahip olan bu tasarımda, ana rotor 

helikopterin gövdesinin üst kısmında yer 

almaktadır ve şaft yardımıyla motorlardan ana 

rotora güç iletimi sağlanmaktadır. Kuyruk 

kısmında yer alan kanatlarda 2 adet kuyruk 

pervanesi bulunmaktadır. Kuyruk rotorları 

helikoptere dik pozisyonda olup ana rotorun 

neden olduğu kendi etrafında dönme hareketini 

engellemek için bir kuvvet uygular. Ayrıca 

kuyruktaki bu rotorlar hareket yönünün pilot 

tarafından kontrol edilmesini de sağlar. Ana rotor 

5 pervane kanadı bulundururken kuyruk rotorları 

daha küçük yarıçapa sahip olup 5 pervane kanadı 

bulundurmaktadır. Ana rotor, askı uçusu sırasında 

390 rpm ile çalışırken, yüksek hızlı ileri uçuşta 

açısal hızını 195 rpm değerine kadar 

düşürebilmektedir. Bu sayede hem ana rotorun 

yarattığı dönme torku azaltılıp hem de ana 

rotorun harcadığı gücün düşürülmesi 

amaçlanmakta olup yüksek hızlı ileri uçuşta 

arkadaki yatay pervanelerin daha verimli 

çalışması sağlanmıştır. Kuyruk rotorları askı 

uçuşunda 2400 rpm ile çalışırken düz uçuşta bu 

değer 2000 rpm lere kadar düşmektedir. Yüksek 

hızlı düz uçuş esnasında ana rotorun ürettiği 

torkun büyük kısmı dikey sabitleyici ile 

sağlanacağından dolayı kuyruk rotorları daha 

düşük rpm değeri ile ve yüksek hızlı ileri uçuşa 

katkı sağlamak amacıyla görevine devam 

edecektir.  Bu hızların askı uçuşu ve ileri uçuş 

durumlarında değişiklik göstereceği aşikardır, 

fakat hesaplamalar bu iki durum parametreleri de 

dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 

2.11. HİROLİK ALT SİSTEMİ 

Hidrolik sistemler, çok küçük helikopterler 

haricindeki birçok helikopter için kullanılmakta 

olup, hava araçlarının teknolojik olarak 

gelişmesiyle birlikte, hidrolik sistemlerin önemi 

zaman içinde artmış ve günümüzde hava 

araçlarında oldukça karmaşık hidrolik sistemler 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler tam 

güçlü ve güç destekli olmak üzere iki başlık 

altında incelenebilir. Tam güçlü hidrolik sistemler 

genellikle büyük ve ağır hava araçları için tercih 



edilmektedir. Uçak ve helikopterler için hayati 

olan fonksiyonlar, hidrolik sistemler tarafından 

beslendiğinden dolayı; hidrolik sistem seçimi 

yapılırken sistem güvenilirliği ve emniyeti başta 

olmak üzere birçok ölçüt göz önünde 

bulundurulmuştur ve tasarım için güç destekli 

hidrolik sistemin kullanılmasının yeterli ve uygun 

olduğu düşünülmüştür. Bu sistemi kullanmak 

hem helikopterin kontrolünde pilota büyük bir 

rahatlık sağlayacak olup hem de olası bir elektrik 

kesintisi anında helikopterin pilot tarafından 

kontrol edilmesine olanak sağlayacaktır. 

2.12. YAĞLAMA SİSTEMİ 

Motor elemanları, çalışma sırasında oldukça fazla 

sıcaklık, hız ve yüke maruz kalır ve motor 

içerisindeki, parçalar yüksek sürtünme 

kuvvetinden kaynaklı korozyona uğrar. Yağlama 

sisteminin asıl görevi sürtünme ve aşındırmayı en 

az seviyeye indirmek. Aynı zamanda motor 

parçalarını soğutmak motor içerisinde bulunan 

birikintileri toplayarak motoru temizlemek ve 

sızdırmazlık sağlamak. Kullanılan yağ hidrolik 

sıvısı ve gösterge sıvısı olarak da görev yapar. 

Yağlama sistemi, yağın motor ana yatak 

bölgelerine ve dişli kutularına dağıtımını yapar. 

Gaz türbinli motorlarda yağlama sistemini 

oluşturan temel sistem elemanları şunlardır:  

Motor yağ deposu: Motor yağının depolandığı 

parçadır. Motor kompartımanının sağına monte 

edilmiştir. Üzerinde bir adet doldurma kapağı, iki 

adet gözetleme penceresi, yağ gidiş ve dönüş 

hattıyla bir adet motor nefesliği ve bir adet depo 

nefesliği mevcuttur. Ayrıca doldurma kapağı 

altına bir taşırma kabıyla depo alt kısmına 

boşaltma musluğu yerleştirilmiştir. Depo 

kapasitesi gözetleme pencerelerinden kontrol 

edilir. Deponun her zaman üst penceredeki işaret 

çizgisine kadar dolu olması gerekir. Herhangi bir 

nedenle depodaki yağ seviyesi azalmışsa üst 

pencereden yağ görünmemesine rağmen alt 

pencere tam doluysa (hava kabarcıksız) 

helikopter emercensi olarak uçurulabilir. Ayrıca 

yağ deposunun motor haricinde olması nedeniyle 

bu tip türbinli motorlara kuru karterli tip motorlar 

denir. 

Yağ pompası: N1 dişli kutusundan hareketini 

alan bu parça, dişli tip çift elemanlı olarak 

yapılmıştır. Elemanlardan bir tanesi basınç 

hattına diğeri ise dönüş hattına ayarlandığı 

basınçta yağ basar. Bu nedenle bu motorlarda 



 

 

hem basınç hem de dönüş hattında aynı basıncı 

okumak mümkündür. 

Yağ filtresi: Değişik tip elemana sahip olan filtre 

N1 dişli kutusunda yağ pompası üzerine monte 

edilmiştir. Sisteme giden motor yağını süzmekle 

görevlidir. Bazı tiplerin elemanı tek bazılarının 

değişik sayıdaki disklerden meydana gelmiştir. 

Filtre sökülüp takılırken contalarına hasar 

vermemeye dikkat edildiği gibi elemanını 

hasarlandırmamak için kapağı üzerinde yazılı 

tork değeri kadar sıkılıp emniyete alınmalıdır. 

Yağ hararet tüpü: Yağ pompası üstüne 

yerleştirilmiş, içi ısıya duyarlı gazla doldurulmuş 

bir parçadır. Sistem yağının hararetini göstergede 

okutmaya yarar. 

Yağ basınç ayar valfi: Yağ pompası üzerine 

yerleştirilmiştir. Tansiyonu değiştirilebilen bir 

yay ve bir popetten meydana gelmiştir. Dışarıdan 

müdahaleyle yayın tansiyonu değiştirilerek 

pompanın bastığı yağ basıncını ayarlamaya yarar. 

Motorun rolanti devrinde ise yağ basıncı her iki 

motor içinde 25 PSl civarıdır. 

Yağ radyatörü: Yağlama görevi esnasında 

çalışan parçaların ısısını üzerine alarak ısısı 

yükselen yağın soğutulmasını temin eder. 

Radyatörden geçen yağın soğutulması, birbirine 

irtibatlı iki pervaneden birinin motor yayıcı 

kısmından alınan (piggy back) P3 havası ile 

döndürülerek diğerinin de dönmesiyle meydana 

getirilen hava cereyanıyla sağlanır. Pervanelerden 

biri daima motor yayıcı kısmından alınan sıcak 

havaya maruz kaldığından bakım ve kontrollerde 

elle çevrilip normal dönüşü kontrol edilmelidir. 

Çip detektör: Motor yağının toplandığı en derin 

yer olan N1 dişli kutusunun sağ altına 

yerleştirilmiştir. Manyetik yapıya sahip olup yağ 

içindeki madeni talaşları üzerine toplar. 

Yağ jetleri ve yağ kanalları: Yağ kanalları 

motorda yağlanması gereken kısımlara motor 

yağını iletmekle görevlidir. Yağ jetleri ise 

yağlanacak kısımlara yağın basınçlı olarak 

ulaşmasını temin eder. 

Basınç ve hararet gösterge sistemi: Borda 

paneline yerleştirilmiş PSI ve hararet derecesi 

olarak yerleştirilmiş iki adet göstergedir. Basınç 

göstergesi filtre basınç çıkış ucundan alınan yağ 

basıncının devresinde bulunan transmitteri 

etkilediği kadar değer gösterir. Hararet göstergesi 

ise yağın hararetinin hararet tüpü içindeki ısıya 

duyarlı gazı etkilediği kadar değer gösterir. 



İkaz sistemi: Motor yağlama sisteminde yağ 

basıncı 25 PSI’ın altına düştüğünde düşük yağ 

basınç ikaz anahtarı tarafından yakılan düşük yağ 

basınç ikazı mevcuttur. 

2.13. KARGO SİSTEMİ 

Tasarlanan helikopterin görev tanımı verilen 

kargoyu teslimat noktasına ulaştırmaktır. 

Tasarımın hedeflerinden bir tanesi de düz uçuş 

sırasında yüksek hızlara ulaşabilmektir. Hem bu 

konuyu göz önüne alarak hem de kargonun 

güvenliği açısından kargonun helikopterin içinde 

taşınmasının daha uygun olacağına karar 

verilmiştir. Verilen kargonun kütlesi ve hacim 

sınırları göz önüne alınarak, kokpit bölgesinin 

arka tarafında belirlenen bölgeye yerleştirilmesi 

düşünülmektedir. Kargonun gönderime hazır hale 

getirilmesi konusunda, yapılan araştırmalardan 

sonra Şekil 1’de verilen yöntemin kullanılmasının 

daha uygun olacağı kararlaştırılmıştır. Bu 

seçimdeki amaçlardan bir tanesi de kargonun 

helikopter içinde taşınması sırasında ve verilen 

noktaya indirilmesi zarar görememesini 

sağlamaktır. Bu amaçla kargonun etrafı keten bir 

bezle sarılacaktır.  

Kargonun teslimat noktasına indirilme işlemi, 

helikopterin iç bölümündeki tavana asılmış bir 

vinç yardımıyla gerçekleştirilecektir. Kargonun 

teslim edileceği bölge dağlık bir alan olduğu için 

hem kullanılacak halatın uzunluğunun fazla 

olması hem de hızlı bir şekilde kargoyu teslimat 

noktasına indirmesi, vinç seçimindeki önemli 

kriterler olarak saptanmıştır. Bu kriterlere ek 

olarak, amaçlanan tasarımın yüksek hızlı bir 

helikopter olması kullanılacak vinç sisteminin 

kütlesini de önemli bir kriter haline getirmiştir.  

Önceki bölümde bahsedilen kriterler göz önüne 

alınarak yapılan araştırmalar neticesinde, 

VINCORION SkyHoist 800 en uygun vinç 

sistemi olarak belirlenmiştir. Bu seçimde taşıma 

kapasitesinin 350 kg olması, yük kaldırma hızının 

yüksek olması önemli rol oynamıştır. Ayrıca vinç 

sisteminin maksimum halat uzunluğu 120 metre 

olarak belirtilmiştir. 

 

Şekil 1. Kargo paketlenmesi 



 

 

Leishman(2006)’da yer alan ifadeye göre yer 

etkilerinden kaçınmak için yerden uzaklık rotor 

çapının en az 3 katı olmalıdır. Seçilen sistem bu 

yüksekliğin daha üzerinden kargoyu 

bırakabilecek, dolayısıyla yer etkilerine maruz 

kalmayacak şekilde seçilmiştir. 

 

Şekil 2. Vinç  

 

Şekil 3. Vinç iç yapısı 

Kargo yükleme işlemi helikopterin yan tarafında 

bulunan kapıdan bir forklift yardımı ile 

helikoptere yüklenecektir. Kargo helikopterin iç 

kısmına yerleştirildikten sonra vinç ile bağlantısı 

gerçekleştirilecektir. Bu bağlantı sağlandıktan 

sonra vinçte bulunan fren sistemi sayesinde 

kargonun uçuş süresi boyunca hareket etmesi 

önlenecektir. Teslimat noktasına ulaşılıp, teslimat 

için gereken irtifaya inildikten sonra helikopterin 

altında bulunan ve sağa sola açılacak şekilde 

tasarlanmış olan kapaklar açılacaktır. Kargo 

bırakma işlemi pilot tarafından vinç sistemiyle 

birlikte sağlanan kumanda ile 

gerçekleştirilecektir. Kargo bırakma işlemi 

sırasında kargonun konumu helikoptere 

yerleştirilen kamera ile takip edilecektir. Kargo 

bırakıldıktan sonra vinç halatı yukarı çekilecek, 

alt kapaklar kapanacak ve helikopter geri dönüş 

işlemine başlayacaktır. 

 

 

2.13.1. KARGO ALANI ENİYİLEMESİ 

Yüksek hızlı bir helikopterde, kargo hacminin 

aerodinamik prensipler göz önüne alınarak 

tasarlanmasının önemi oldukça fazladır. Bu 

amaçla temiz gövdeli helikopter prensibine bağlı 

kalınmış, kargo bölgesi, muadillerine göre daha 

büyük olan kokpit bölgesinin bir miktar daha 

arkasına kaydırılmıştır. Tasarımın bu yönde 

yapılması gelen sürtünme kuvvetini azaltacak 

aerodinamik bir gövde yapısına izin vermesinin 

yanında, ön kanatları ağırlık merkezine daha uzak 

bir konumda tutmayı sağlamış ve bu sayede 

kaldırma kuvvetlerinin dengelenmesi için gereken 



ön kanat genişliğini düşürmüştür. Bu sebeple 

helikopterin gövdesinde meydana gelen ağırlık 

artışı, diğer senaryoda olması gereken kanat alanı 

artışı ile dengelenmiş, helikopter ağırlığı fazla 

değiştirilmeden performans olarak en başarılı 

kargo hacmi tasarımı gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır. 

3. PERFORMANS VE ENİYİLEME 

HESAPLAMALARI 

Bu bölümde aranan performans parametrelerin 

nasıl hesaplandığı ve eniyileme yöntemleri 

anlatılmıştır. Bu noktada not edilmelidir ki, 

hesaplanamayan belirsizlikler olabileceği göz 

önüne alınarak proje kapsamında beklenilen 

performans parametreleri üstünde kalınmaya 

çalışılmıştır. Bunların başında minimum askı 

tavanı gelmektedir. Hesaplanan ve Tablo 2’de 

sunulan performans isterlerinden biri olan 

minimum askı tavanı, o noktaya kadar sabit bir 

tırmanma hızı ile gelindiğini varsaymaktadır. Bu 

hesabın sebebi ise kanatların kalkış ve askı 

esnasında yaratabileceği muhtemel zorlukların 

öngörülmesi ve bu öngörülerin deneysel 

sonuçlarla doğrulanması için gerekli olan payın 

bırakılmasıdır. Tasarlanan helikopterin, 

belirlenen isterleri rahatlıkla karşılayabilecek ve 

sınıfındaki diğer helikopterle her alanda 

yarışabilecek sonuçlar verdiği Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Temel Performans Parametreler 

Parametre Birim Değer 
Toplam Yakıt Miktarı L 2124.509 
Menzil km  1345.815 
Azami Seyir Hızı km/saat 458.44 
Maksimum Ağırlık kg 5743.65 
Minimum Askı Tavanı m 4324.43 
Askı Performans 
Katsayısı - 0.7577 
3500 Metrede Askıda 
Kalma Süresi dakika 159.2373 

 

3.1. HELİKOPTER AĞIRLIK 

KESTİRİMLERİ 

Final tasarım için toplam helikopter ağırlığını 

tahmin edebilmek helikopter performans 

parametrelerini belirlemek için büyük önem arz 

etmektedir. Dart projesinde belirtilen algoritma 

izlenerek ve Prouty(1998) referans alınarak 

helikopterin alt sistemlerin ağırlık tahminleri 

yapılmıştır. Bu alanda önemli parametreler ise 

Tablo 3’de okuyucuya sunulmuştur. Bu tabloda 

sunulan toplam ağırlık maksimum kalkış ağırlığı 

olup, ileri uçuş sırasında ağırlığın üçte birini 

oluşturan yakıtta azalma beklenmektedir. 

 



 

 

Tablo 3. Helikopter Sistemleri Ağırlık Kırınımları 

Alt Sistem Ağırlık(lb) Ağırlık(kg) 

Ana Rotor Palaları 151.32 68.64 
Ana Rotor Merkezi 
ve Bağlantısı 264.31 119.89 

Yatay Dengeleyici 29.97 13.59 

Dikey Dengeleyeci 55.28 25.08 

Pervaneler 196.51 89.13 

Gövde ve Kanatlar 1450.00 657.71 

İniş Takımı 436.30 197.90 

Motor Kapakları 140.60 63.78 

Motorlar 1322.77 600.00 

İtki Sistemleri 240.17 108.94 

Yakıt ve Yakıt Tankı 3467.41 1572.79 

Tahrik Sistemleri 2722.50 1234.91 

Kokpit Kontrolleri 31.75 14.40 
Sistem Kontrol 
Ekipmanları 2.66 1.21 
İkincil Güç 
Sistemleri 250.00 113.40 

Hidrolikler 7.66 3.47 

Aviyonikler 250.00 113.40 

Elektrik Sistemleri 492.79 223.52 

Ekipmanlar 94.92 43.05 

İç Donanım 352.55 159.91 

Havalandırma ve Buz 
Önleyici Sistem 101.30 45.95 

Yük 551.16 250.00 

Üretim Farklılıkları 50.65 22.97 

TOPLAM 12662.59 5743.65 

 

3.2. PERVANELER 

Pervanelerin başlıca görevi ileri uçuşta 

ulaşılabilecek maksimum hızı arttırmaktır. İkincil 

görevleri ise sağlayacakları itki kuvvetleri ile 

antitork görevi görüp helikopterin dengede 

kalmasını sağlamaktır. Fakat tasarım sürecinde 

askıda kalmanın ileri uçuştan daha zor olduğu 

gözlemlenmiş ve pervanelerin kanat sayısı ve 

yarıçap değerleri askıda kalma sürecine göre 

belirlenmiştir.  Bu değerler belirlendikten sonra 

ileri uçuş için güç ve perdövites(stall) 

kısıtlamalarına göre eniyileme yapılmıştır. 

3.2.1. ASKI ENİYİLEMESİ 

Pervanelerin simetrik olarak helikopterin iki 

yanına koyuldukları için, sağlayacağı itkiler kanat 

açısı değiştirilerek farklı yönlerde verilmiş, bu 

sayede askıda kalma konusunda minimum güç 

harcama hedeflenmiştir.  Aynı zamanda yüksek 

irtifalarda pervane hızı yetersiz görüldüğünden 

aşamalı olarak açısal hız arttırılmış ve her 

yükseklikte askıda kalmak için gereken 

antitorkun sağlandığı kanıtlanmıştır. Minimum 

askı tavanı, bu tavanda sağlanabilen güç ve 

gereken güç ile beraber değerlendirilmiş ve 

Şekil.1A daki gibi kesiştikleri nokta minimum 

askı tavanı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda 

Şekil 2A  da gereken antitork ve sağlanan antitork 

miktarları gösterilmiş, her zaman güvenilir bir 

şekilde antitorkun sağlanabileceği görsel olarak 

okuyucuya sunulmuştur. Şekil.1A da 



görülebildiği üzere gereken askı gücü az da olsa 

bir artış göstermektedir. Bu artışın önemli bir 

miktarı rotorun indüklenmiş hızının artmasından 

kaynaklandığı bilinmektedir. Yukarıya çıktıkça 

pervanelerin üretebileceği itki ve bu nedenle 

aldıkları güç azalmaktadır. Askı tavanı 

isterlerinin ISA+15 sıcaklık seviyesinde bile 400 

metre kadar üzerine çıkılabilmektedir 

3.2.2. İLERİ UÇUŞ ENİYİLEMESİ 

İleri uçuşta pervanelerin üretmesi gereken itkiyi 

belirlemek için ele alınan koşul pervanelerin seyir 

hızı olarak kabul edilen 400 km/sa teki 

performansı olmuştur. Bu hızda sürtünme 

kuvvetinin hangi oranında itki kuvveti üretilmesi 

gerekildiği ve bunun için gereken güç sonucunda 

maksimum ulaşabileceği hız karşılaştırılmış, 

sonuçları Şekil.3A’da okuyucuya sunulmuştur. 

Eniyileme süreci göstermektedir ki, seçilen 

noktanın gerisinde sürtünme kuvvetinin fazlalığı 

ve dolayısıyla perdövites etkisi maksimum ileri 

uçuş hızını kısıtlayan ana faktör olurken, dizayn 

noktasının sonrası ise sürtünme kuvvetini aşmak 

için gereken toplam gücün maksimum hızı 

sınırladığı bölge olmuştur. Seçilen tasarım 

noktası ise perdövites etkisinde sağlanılan 

gecikme ile bunun için kullanılan gücün en iyi 

değeri verdiği nokta olarak seçilmiştir. Bu 

noktada gelen sürtünme kuvvetinin %48.785’i 

karşılanabilmekte, bunun sonucunda ise 458.44 

km/sa hıza ulaşılabilmektedir. Pervanelerin 

kullanılmadığı senaryo ise Şekil 3A’da grafiğin 

başlangıcından görülebilir. Bu senaryoya göre 

perdövites etkisi sınırlayıcı faktör olarak ele 

alınmış olup, belirlenen tasarım parametrelerinde 

istenilen hıza çıkılamadığı, dolayısıyla 

pervanelerin kullanımının haklı çıkarıldığı 

görülebilmektedir. 

3.3. ROTORLAR 

Helikopter performansının en önemli parçası 

olarak sayılabilecek ana rotorların tasarımı ve 

eniyileme süreci bu bölümde okuyucuya 

sunulmuştur. Rotorların tasarımı sırasında ele 

alınan performans kriterleri minimum askı tavanı, 

ilerleyen palanın Mach numarası, gerileyen 

palanın perdövites etkileri ve askı sırasındaki 

performans katsayısıdır. Hedefler sırasıyla 4300 

metre, 0.86 Mach numarası, belirlenen perdövites 

katsayısı için 0.056, ve askı sırasındaki 

performans katsayısı için 0.75 olarak 

belirlenmiştir. 

3.3.1. GERİLEYEN PALA İÇİN 

BELİRLENEN PERDÖVİTES KATSAYISI 



 

 

Rotor hareket halindeyken hareketini sınırlayan 

en önemli etken perdövites etkisinin olduğu 

bilinmektedir. Bu etki hakkında analitik bir ilişki 

bulmak her ne kadar zor olsa da bu konuda 

Leishman(2006) ilerleme oranı ve rotor 

yüklemesi katsayısına göre perdövites etkisinin 

başlangıcı hakkında bilgi vermektedir. Referansta 

belirtildiği üzere, ilerleme oranı arttıkça rotorun 

taşıyabileceği yük azalmaktadır. Planlanan 

tasarımda kullanılan kanat ve pervanelerin ana 

amacı yüksek hızlardaki büyük ilerleme 

oranlarında rotorun yükünü ve dolayısıyla rotor 

yüklemesi katsayısını düşürerek perdövites 

etkisini geciktirmektir. Referansa göre ilerleme 

katsayısı 0.7 iken rotor yükleme katsayısı 0.08 

olarak belirlenebilir. İki parametredeki artış da 

benzer etkilere yol açacağı için, ilerleme katsayısı 

ile rotor yükleme katsayısı tek bir parametre 

altında değerlendirilmiş, bu parametre için sınır 

da birleşimi olduğu iki değerin çarpımı olan 

0.056 olarak belirlenmiştir. Bu sayede iki değerin 

etkisi tek parametre altında ölçülebilmiş ve 

perdövites etkisi altında kalınmayacağı büyük 

ölçüde kanıtlanmıştır. 

3.3.2. İLERLEYEN PALA İÇİN KRİTİK 

MACH NUMARASI 

İleri uçuş performansını sınırlayan faktörlerden 

birisi ise ilerleyen pala için geçilmemesi gereken 

kritik Mach numarasıdır. Bu Mach numarasının 

üstüne çıkıldığında sürtünme kuvvetinin büyük 

ölçüde arttığı ve uçuşun kısıtlandığı görülmüştür. 

Hedeflenen ileri uçuş hızı oldukça yüksek olduğu 

için bu hızlarda kullanılan ve kritik Mach 

numarası yüksek olan bir kanat profili ana rotor 

için seçilmiştir. Aynı zamanda ana rotor yükünün 

pervaneler ile üretilen itki ve kanatlar ile üretilen 

kaldırma kuvveti suretiyle azalması sonucu 

askıda planlanan 380 rpm açısal hızın 195 rpm’e 

kadar düşürülmesi de kritik Mach numarasına 

ulaşılmasını geciktirmiştir. Tüm bunlara rağmen, 

seçilen kritik Mach numarası ileri uçuş hızına bir 

limit koymaktadır. Fakat bu limitin tasarımda 

gerileyen palada meydana gelen perdövites 

etkisinden veya yüksek hızlarda gereken güç 

gereksinimlerinden daha az olduğu 

hesaplanmıştır. Mach numarası etkisi ve limiti 

Şekil 4A da açıkça görülebilmektedir. 

3.3.3. ASKI ENİYİLEMESİ 

Rotor yarıçapının arttırılması belirli bir aralıkta 

askı performansını arttırsa da yüksek rotor 

yarıçaplarının askı performansına olumsuz bir 

etki yaptığı Şekil.11A’da görülmüştür. Şekil.11A 



tasarım ağırlığında çizilmiş olup, yarıçapın 

arttırılmasının ağırlıkta artışa meydan olacağı, bu 

sebepten Şekil.11A’da seçilebilecek rotor yarıçap 

seçeneklerinin daha da daralması gerektiği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu sebepten askıda en 

iyi performansı vermek için belirlenecek yarıçap 

oranı belirli değerlerle sınırlı kalmıştır ve ileri 

uçuşta yaşanabilecek zorluklar öngörülmüş, ileri 

uçuş performansına odaklanmak suretiyle askı 

performansından fedakârlık yapılmıştır. Tüm 

bunlarla beraber, askıdaki performans 

katsayısının 0.75’in altına düşmemesi de 

hedeflenerek rotor yarıçapı eniyilemesi 

yapılmıştır. 

3.3.4. İLERİ UÇUŞ ENİYİLEMESİ 

Rotor yarıçapı için ileri uçuşta eniyileme 

süreci zorunlu olmaktadır. Bunun sebebi ise 

yarıçapın artmasının gerileyen palada perdövites 

etkisini geciktirmesi, ancak aynı zamanda 

ilerleyen palada Kritik Mach Numarasına 

ulaşılmasını kolaylaştırmasıdır. Aynı zamanda 

yüksek bir rotor yarıçapı kullanmak ağırlığı, 

dolayısıyla gereken maksimum gücü 

etkileyecektir. Tüm bu parametreler gözetilerek 

ileri uçuş eniyilemesi yapılmış, minimum askı 

tavanı şartı rahatlıkla sağlandıktan sonra pervane 

yarıçapı ile birlikte rotor yarıçapı beraber 

düşünülerek farklı senaryolar değerlendirilmiştir. 

Hedeflenen değerler sağlandığında ulaşılan 

maksimum hız Tablo 2’de 458.44 m/s olarak 

okuyucuya sunulmuştur. Rotor yarıçapı 

optimizasyonu için kullanılan algoritma Ek 9’da 

belirtilmiştir. 

3.3.5. PALA UCU OK AÇISI 

Pala uçları yüksek dinamik basınç ve yüksek 

Mach sayılarıyla karşılaştığı için bu noktalarda 

burgaçlar meydana gelir. Bu yüzden pala 

uçlarının tasarımı helikopter rotorunun 

aerodinamik performansında çok önemli bir rol 

oynamaktadır.  Ok açısı hesaplamalarında 

Leishman(2006) kitabındaki formül kullanılarak 

yüksek hızlı ileri uçuş kondisyonu için aşağıdaki 

eniyileme grafiği elde edilmiştir. Optimum bir 

nokta olarak pala ucunda 0.9 r/R noktasından 

itibaren yaklaşık 18.5 derece ok açısı 

uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Tablo 3. Para Tasarım Açıları Parametreleri 

 

3.4. OTOROTASYON PERFORMANSI 

Parametre Açı (Derece)
Pala Kökü Yükselme Açısı 8.633
Pala Ucu Yükselme Açısı 2.877
Pala Burulması 5.755



 

 

Şekil 4. Eksiksiz indüklenmiş hız eğrisi, 
Leishman(2006) 
 

Herhangi bir helikopter, özellikle de tasarımı 

hedeflenen yüksek hızlı helikopter için iyi bir 

otorotasyon performansı büyük önem arz 

etmektedir. Bu performansın değerlendirilmesi 

için Leishman(2006) kaynak olarak 

kullanılmıştır. Gerekli olan parametrelerin 

hesapları Ek-4’te verilmiş olup, Şekil .4 ‘de 

gösterilen ideal otorotasyon noktasına yakınlığına 

göre gerekli değerlendirme yapılmıştır. Şekil 4 ’ 

de görülebildiği üzere, kırmızı çizgilerin kesişimi 

ile gösterilen nokta tasarımın beklenen 

performans noktası olup, ideal noktaya oldukça 

yakındır. Aynı şekilde Şekil 5’ deki ideal noktaya 

da tasarım noktasının oldukça yaklaştığı 

görülebilmektedir. 

 

 

Şekil.5. Evrensel güç eğrisi, Leishman(2006) 

 

3.5. KANAT SEÇİMİ 

Kanatlar yüksek hızlı helikopter tasarımının 

önemli bir parçasıdır. Kanatların, sağladıkları 

kaldırma kuvveti ile rotor yükünü azaltarak 

helikopterin perdövites durumuna geçmesini 

geciktirdiği ve çıkılabilecek maksimum hızı 

arttırdığı görülmüştür. Seçilen kanat 

parametreleri Tablo.3’de sunulmuş olup, bu 

parametrelerden en önemlisi olan kanat alanı 

helikopter operasyon esnekliği ve perdövites 

durumu arasında fedakarlık yapılarak 

belirlenmiştir. Kanatların alanı bir miktar 

düşürüldüğünde helikopterin daha yüksek hızlara 

çıkabildiği, fakat perdövites durumundan 

kurtulmak için, verilen açısal hızda hareket 

etmesi gereken alanın daraldığı ve operasyonel 

esnekliğinin düştüğü görülmüştür. Daha yüksek 



hızlara daha düşük kanat ile çıkılabilmesinin ana 

sebebi ise yüksek kanat alanında kanatlardan 

gelen sürtünme kuvvetinin, kanatların getirdiği 

kaldırma kuvvetine göre daha fazla zarar 

vermesindendir.  Ancak, kanat alanını belirli bir 

değerden aşağıda tutmak ön ve arka kanatların 

getirdiği kaldırma kuvvetlerinin ağırlık 

merkezinde oluşturdukları dönme kuvvetlerinin 

dengelemesini zorlaştıracağı anlaşılmıştır. Arka 

kanatın uzunluğu antitork koşullarına göre 

belirlenmiş olup, ön kanat alanı bu düşünce ile 

belirli bir alanın üzerine tutulmaya çalışılmıştır. 

Kanatsız durumda ise istenilen perdövites 

katsayısının hiçbir zaman ulaşılamadığı 

gösterilmiş olup, kanatların kullanımı haklı 

çıkarılmıştır. Tüm bunlar göz önüne alınarak, ileri 

uçuşta esneklik ve yüksek bir maksimum hız 

istenildiği için kanat alanı belirtildiği gibi 

belirlenmiştir. Kanat açısı ise seyir hızında 

maksimum kaldırma kuvveti sağlayacak şekilde 

ayarlanmıştır. Bu noktada belirtilmelidir ki, 

deneysel olarak elde edilebilecek matematiksel 

ilişkilerin kanat kaldırma kuvveti hesaplarına 

katılması, helikopterin hareketi boyunca değişen 

disk açısıyla beraber gelen kaldırma kuvveti 

farklılıklarının daha iyi hesaplanmasına ve 

performans kriterlerinin daha net olarak 

belirlenmesine fayda sağlayacaktır. 

3.6. TASARIM AERODİNAMİK 

ÖZELLİKLERİ 

3.6.1. KANAT AERODİNAMİK TASARIMI 

Kanat profili seçmek, genel kanat tasarımının 

bir parçasıdır. Bir kanat için kanat profili seçimi, 

uçuş şartlarının açık bir ifadesiyle başlar. Hava 

aracının uçacağı koşullara (ses altı, süpersonik, 

transonik vs.) göre kanat tasarımı şekillenir. 

Genel olarak, bir dizi tasarım gereksinimi içeren 

bir kanat profili için kullanılan seçme kriterleri 

şunlardır: 

• Yüksek kaldırma katsayısına (Cl) sahip 

olması 

• Düşük sürükleme katsayısına (Cd) sahip 

olması 

• Yüksek kaldırma-sürükleme oranına (en 

fazla Cl / Cd) sahip olması 

• Yüksek kaldırma eğrisi eğimine sahip 

olması 

• Düşük eğim momenti katsayısına (Cm) 

sahip olması 

Bu kriterler göz önünde bulundurulmuştur ve 

aynı zamanda kritik Mach değerlerine göre kanat 



 

 

profili seçimi şekillenmiştir. Yüksek hızlarda 

artan Mach numarası eğer Kritik Mach 

Numarasını aşarsa helikopter çok yüksek 

sürtünme kuvvetleri gözlenmektedir. Bu sebepten 

rotor pala kanat profilinin Kritik Mach Numarası 

yüksek olacak şekilde seçilmiştir. Bu sayede 

yüksek hızlara ulaşılabilmiş ve Mach Numarası 

sınırlayıcı etki olmaktan çıkmıştır. Yapılan 

araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ana rotorda 

kullanılmak üzere NACA 0006, kanatlarda 

kullanılmak üzere NACA 23012 ve 

sabitleyicilerde kullanılmak üzere NACA 23012 

seçilmiştir.  

Helikopterin ana kanadında kullanılmak üzere 

seçilen NACA-23012 kanat profili, ANSYS 

programı kullanılarak farklı hücum açısı 

değerlerinde analiz edilmiş olup kanat profili 

üzerindeki havanın basınç ve hız dağılım 

grafikleri yukarıda gösterilmiştir. Analizler 3500 

metre irtifada helikopterin yüksek hızlı ileri uçuş 

kondisyonundaki parametreler baz alınarak 

gerçekleştirilmiştir. ANSYS programı 

kullanılarak farklı hücum açılarına göre elde 

edilen aerodinamik katsayı değerleri 6 milyon 

Reynolds numarası koşulunda deneysel 

sonuçlarla birlikte detaylı olarak aşağıdaki Tablo 

5’de verilmiştir.  

3.6.2. GÖVDE AERODİNAMİK TASARIMI 

Gövde aerodinamik tasarımının sürtünme 

kuvvetine olan etkisi büyüktür. Bu amaçlar 

Leishman(2006) referans olarak alınmış ve gövde 

ona göre tasarlanmıştır. Tasarımda en önemli 

faktörlerden biri gövdenin akış yönünü takip 

edecek şekilde tasarlanmasıdır. Bu tasarım 

sürtünme kuvvetini önemli ölçüde kesmektedir. 

Tasarlanan gövdenin ıslak alanını da tahmin 

edebilmek için yine Leishman(2006) referans 

olarak kullanılmıştır. Her ne kadar temiz gövde 

tasarımda hedeflense de, sürtünme kuvvetinin 

etkisini en kötü senaryoya göre hesaplamak için 

belirli bir ağırlığa sahip helikopterler arasında en 

yüksek ıslak alan değeri hesaplamalarda 

kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tablo 5. Milyon Reynolds Değerinde Elde 
Edilen Aerodinamik Katsayılar 

 

 

 Ansys Analiz Sonuçları   Deneysel Sonuçlar 

Hücum 
Açısı 

 

Kaldırma 
Katsayısı  

 

Sürükleme 
Katsayısı  

Kaldırma 
Katsayısı  

Sürükleme 
Katsayısı  

0°  0.1134 0.0094 0.1250 0.0101 

1° 0.2123 0.0096 0.2125 0.0101 

2° 0.3091 0.0102 0.3125 0.0104 

3° 0.3997 0.0110 0.4125 0.0107 

4° 0.4957 0.0119 0.5250 0.0114 

5° 0.6025 0.0133 0.6250 0.0123 

6° 0.7089 0.0148 0.7250 0.0135 

7° 0.8089 0.0166 0.8125 0.0146 

8° 0.9136 0.0183 0.9125 0.0168 

9° 1.0298 0.0203 1.0000 0.0190 

10° 1.1086 0.0235 1.0875 0.0217 

11° 1.1477 0.0305 1.1500 0.0246 

12° 1.1237 0.0452 1.1750 0.0302 

13° 1.0966 0.0624 0.9375 0.0525 

14° 1.0927 0.0758 0.7625 0.0771 

15° 1.0886 0.0909 0.6750 0.1014 



 

 

4. BOYUTLANDIRMA YÖNTEMLERİ 

Önceki bölümde ifade edilen boyutlandırma 

değişiklikleri bu bölümde görsel olarak ifade 

edilmiştir. 

 

Şekil.6 

 

Şekil.7 

 

Şekil.8 

 

 

 

 

 

 

Şekil.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1. KOKPİT BOYUTLANDIRILMASI 

Kokpit boyutlarının ergonomik tanımı 

havacılık endüstrileri için önemli bir faktördür. 

Kokpit tasarımında dikkat edilmesi gereken 

birçok husus vardır ve pilot boyutu ölçümü 

bunlardan biridir. Kokpit tasarımının temeli, bir 

öğenin hedeflenen tüm kullanıcılarının onu etkili 

ve verimli bir şekilde çalıştırabilmelerine 

dayanmaktadır ve tasarımın antropometrik 

sınırlamalarıyla kısıtlanmamalıdır. Antropometrik 

gereksinimlerin yerine getirilmesi herhangi bir 

hava aracının tasarımı için önemlidir. 

Antropometrik ölçütler olarak, Dirsek seviyesi, 

göz seviyesi, göz mesafesi, kontrol sistemine 

ulaşmak için el mesafesi, kontrol sistemi ile 

pilotun omuzu arası mesafe, kokpit boyu (pilot 

için uygunluğu) ve Toplam kol açıklığı 

belirlenmiştir. Antropometrik hesaplamalara göre 

elde edilen değerler Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Helikopter boyutları ise şekiller 5 ve 7 de açıkça 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Kokpit yan görünüş 

 
Şekil 7. Kokpit standartları 
 
 
 

Şekil 8. Aviyonik göstergeler 

 

 



 

 

Tablo 6. Antropometrik Tasarım Ölçütleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TASARIM İYİLEŞTİRMELERİ VE 

SONUÇLARI 

Bu bölümde bir önceki tasarıma göre yapılan 

iyileştirmeler ve değişiklikler sebepleriyle 

beraber okuyucuya sunulmuştur. 

• Bir önceki tasarımda 6213.1561 kg olarak 

belirlenen maksimum kalkış ağırlığı 5743.65 

kg olarak değiştirilmiştir. Bu değişimde 

helikopterin tüm alt sistemlerinin ağırlık 

kestirimlerinin daha iyi yapılması, daha 

verimli ve düşük ağırlıkta bir motorun 

seçilmiş olması önemli oranda etki etmiştir. 

Bu ağırlık değişimi sonucunda ileri uçuş 

performansında önemli artışlar sağlanmıştır. 

• Kuyruk pervanelerinin ve dikey 

dengeleyicilerin bulunduğu arka kanat 

mesafesi 6.3 metreden 7.2 metreye 

çıkarılmıştır ve bu kanat helikopterin ağırlık 

merkezine, helikopterin kuyruğunun 

kısaltılması suretiyle yakınlaştırılmıştır. 

Yakınlaştırmanın sebebi arka kanadın 

yaratacağı kaldırma kuvvetinin ağırlık 

merkezinde oluşturacağı dönme momentinin 

küçültülmesi, dolayısıyla helikopterin 

kontrolünde kolaylık ve manevra 

kabiliyetinde artış sağlanmasıdır. Toplam 

kuyruk mesafesi ise pervanelerin, özellikle 

askı tavanında, gerekli antitorku 

sağlayabilmesi için uzatılmıştır. 

• Kuyruk pervanelerinde 0.66m olarak 

belirtilen yarıçap gerekli itki ve antitork 

kapasitesine ulaşılabilmesi adına 1.30 

metreye çıkarılmıştır. Bu değer muadilleri 

kıyaslanmış ve doğrulanmıştır. Bir önceki 

tasarımda 6 olarak belirlenen kanat sayısı ise 

performans artışından çok az bir kayıpla itki 

verimliliğini arttırmak adına 5’e 

düşürülmüştür. 

• Ana rotorda ise verilen yarıçap ve pala sayısı 

arttırılmıştır. Kritik Mach numarası yüksek ve 

yüksek hızlarda kullanılan BERP tipi airfoil 

seçilerek ulaşılabilecek Mach numarası değeri 

arttırılmış, dolayısıyla askı performansını 

arttırmak için yarıçapta bir miktar artışa 

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

Dirsek 40.8 
seviyesi 

35.4 46.2 

Göz 99.6 95.2 104.2 

Göz 40.6 36.3 44.8 

Kokpit 174.6 
166.7 182.5 

Kol 70.7 
66.6 76.9 

 



gidilmiştir. Rotor pala sayısı da benzer bir 

düşünce ile arttırılmıştır. 
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7. EKLER

Bu bölümde yapılan analizlerin görsel sonuçları, MATLAB kodları, SMath Studio çalışmaları 

verilmiştir. 

7.1. EK – 1 

Bu ekte analizlerin görsel sonuçları MATLAB ile çizdirilip okuyucuya sunulmuştur. 

Şekil 1A. Askı tavanı ve sağlanabilen askı gücü 



Şekil 2A. Yükseklik ve sağlanması gereken antitork 

Şekil 3A. 400 km/hr ileri uçuşta itki/sürtünmenin maksimum hız ile kıyası



Şekil 4A. İleri uçuşta Kritik Mach Numarası

Şekil 5A. Rotor Radyal Uzaklığı ve Optimum Ok Açısı Karşılaştırması 



Şekil 6A. Pala sayısının tasarım ağırlığında minimum askı tavanı üzerine etkisi

Şekil 7A. Pala sayısının tasarım ağırlığında maksimum ileri hıza etkisi



Şekil 8A. Rotor yarıçapının tasarım ağırlığında performans katsayısına olan etkisi

Şekil 9A. İleri uçuş hızlarında rotor pala yükünün rotor yarıçapı ile değişimi



Şekil 10A. Rotor yarıçapının tasarım ağırlığında rotor pala yükü üzerindeki etkisi

Şekil 11A. Rotor yarıçapının tasarım ağırlığında minimum askı tavanı üzerindeki etkisi



7.2. EK – 2 

Bu ekte rotor ve pervane için gereken hesaplamalar MATLAB kodu olarak okuyucuya 

sunulmuştur. Burada belirlenen değerler sonucunda bahsedilen boyutlandırma işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 

clc 
close all 
clear 

%% Performance of Rotor and Propeller 
% Author: Barış Erol 

% Ana rotor ve pervane performansları bu kod ile 
değerlendirilmiştir. 
% İlerleyen pala Mach numarası, güç gereksinimleri ve gerileyen 
% kanat perdövites açısına göre tasarım değerlendirilmesi 
% yapılmıştır. 

%% Data 
h = 3500; 
[T_op,cs,Pres,~]=atmosisa(h); % Temperature, speed of sound, 
pressure and density at 3500 meters 
rho = 0.817050; % Density for ISA+15 at 3500 meters 
T_op = T_op+15; % Temperature for ISA+15 
GW = 5630.41; % Maximum gross weight [kg] 
g = 9.81; % Gravitational acceleration [m/s^2] 
Rm = 6.92; % Radius of the main rotor [m] 
kappa = 1.25; % Induced power factor for high advance ratios, MMT 
Cd0 = 0.01; % Drag coefficient, MMT 
wfw = 195; % Rotational speed of the rotor in forward flight 
[rpm] 
Nm = 5; % Number of blades of the rotor 
cm = 0.23; % Chord of the rotor [m] 
P_eng = 2200; % Engine power [hp] 
Ne = 2; % Number of engines 
V_fw = linspace(50,150,201); % Aimed forward velocity [m/s] 
A_wing = 12; % Wing area [m^2] 
CL = 1.1; % Lift coefficient in forward flight 
CD = 0.15; % Average drag coefficient in forward flight 
f = 32; % Total wetted area [ft^2] 
V_inf = 13.89; % Largest wind speed in Beuford Scale of 6 [m/s] 
eff_e = 0.8; % Oswald efficiency 
ARwing = 6.5; % Aspect ratio of the wing 



  
%% Propeller Data 
% Blade angle of the right side propeller in hover: 20 
% Blade angle of the left side propeller in hover: -23.5 
Rp = 1.305; % Propeller radius [m] 
xprop = 4.1; % Distance of propellers to the center of rotation 
  
%% Calculation of Power in Forward Flight 
V_total = V_inf+V_fw; % Total velocity in drag 
solfw = (Nm*cm)/(pi*Rm); % Solidity  
V_tip_fw = 2.*pi.*wfw.*Rm/60; % Tip speed in forward flight 
Am = pi*Rm^2; % Rotor disk area 
F_lift = 1/2*rho.*(V_fw.^2).*A_wing*CL; % Lift force 
F_drag_fuselage =(1/2)*rho.*(V_total.^2).*CD*(f*0.09290304); 
Cdi = Cd0+((CL^2)/(pi*eff_e*ARwing)); % Induced drag coefficient 
of the wing 
F_drag_wings = (1/2).*rho.*(V_total.^2).*A_wing*(Cd0+Cdi); 
F_drag = F_drag_wings+F_drag_fuselage; % Drag force estimated [N] 
F_drag2  = zeros(1,size(F_drag,2)); 
F_drag2(1:size(F_drag,2)) = F_drag; 
  
%% Propeller Calculations 
% Values are gathered from SMath Calculations 
% Adjust the thrust angles so that a certain amount of drag at 
400 km/hr 
% will reduced. 123th Element will be checked. 
  
Tright = zeros(1,size(F_drag,2)); 
Tleft = zeros(1,size(F_drag,2)); 
  
Dp = 2*Rp; % Diameter of the propeller [m] 
V_cruise = V_fw(123); 
Tright(1:size(F_drag,2)) = F_drag(123)*0.24; % Thrust of the 
right propeller [N] 
Tleft(1:size(F_drag,2)) = F_drag(123)*0.24; % Thrust of the left 
propeller [N] 
Pright = Tright.*V_cruise; 
Pleft = Tleft.*V_cruise; 
Ptotp = (Pright+Pleft)/746; 
Tsupplied = Tright+Tleft; 
  
%% Loops 
Fy = zeros(1,size(F_lift,2)); % Preallocation is done 
for jc=1:size(F_lift,2) 
if F_lift(jc)-GW*g>=0 
    Fy(jc) = 0; 
else  



    Fy(jc) = GW*g-F_lift(jc); 
end 
end 
  
for jb=1:size(F_drag,2) 
if F_drag(jb)-Tsupplied(jb)>=0 
    F_drag(jb) = F_drag(jb)-Tsupplied(jb); 
else  
    F_drag(jb) = 0; 
end 
end 
  
T_req = sqrt(F_drag.^2+(Fy).^2); % Required thrust in forward 
flight 
vi_fw = sqrt((T_req)./(2.*rho.*Am)); % Induced velocity in 
forward flight [m/s] 
Pi = ((kappa.*(T_req.^2))./(2.*rho.*Am.*V_fw))*0.001341022; % 
Induced power [hp] 
P0 = 
rho.*Am.*((2.*pi.*wfw.*Rm/60).^3)*(solfw.*Cd0/8).*0.001341022; % 
Profile power [hp] 
% Since profile power stays the same, a matrix should be created. 
  
P0_temp = zeros(1,size(Pi,2)); 
P0_temp(1:size(Pi,2)) = P0; 
P0 = P0_temp; 
Pp = F_drag2.*V_fw.*0.001341022; % Parasite power [hp] 
P_tot_fw = Pi+P0+Pp+Ptotp; 
  
%% Calculations for Supplied Power at 3500 Meters 
T_ref = 288.15; 
P_tot = Ne*P_eng; % Total available power at sea level [hp] 
P_ref = 101325; % Reference pressure [Pa] 
temp_ratio = T_op/T_ref; 
pres_ratio = Pres/P_ref; 
P_supplied = P_tot.*(pres_ratio./temp_ratio); 
var_temp = zeros(1,size(V_fw,2)); 
var_temp(1:size(V_fw,2)) = P_supplied; 
[Ceil_pow,Max_vel_pow] = polyxpoly(var_temp,V_fw,P_tot_fw,V_fw); 
fprintf('Maksimum güce göre incelendiginde: %3.2f \n', 
Max_vel_pow*3.6) 
  
%% Power Plots 
  
figure 
plot(V_fw,Pp); 
hold on 



plot(V_fw,Pi); 
hold on 
plot(V_fw,P0); 
hold on 
plot(V_fw,P_tot_fw); 
hold on 
plot(V_fw,var_temp); 
%[~,V_fw_lim_st]= polyxpoly(Ver1,V_fw,P_tot_fw,V_fw); 
  
legend('Parasit Gücü','Indükleme Gücü','Profil Gücü','Toplam 
Gerekli Güç', 'Sağlanan Güç') 
title('Güç vs Ileri Hiz'); 
xlabel('Ileri Hiz [m/s]'); 
ylabel('Güç [hp]'); 
  
%% Retreating Blade Stall Investigation 
  
T_net = T_req; % This will change because of propeller 
CT = (T_net)./(rho*Am*(2.*pi.*wfw.*Rm/60).^2); 
BL = CT./solfw; 
advrat = V_fw/(2.*pi.*wfw.*Rm/60); 
Coef_stall = BL.*advrat; 
Tr_pl = zeros(1,size(V_fw,2)); 
Tr_pl(1:size(V_fw,2)) = 0.056; % This value is the limit for 
stall 
  
figure  
plot(V_fw,Coef_stall) 
hold on 
plot(V_fw,Tr_pl) 
title('Stall Katsayisi vs Ileri Hiz'); 
xlabel('Ileri Hiz [m/s]'); 
ylabel('Rotor Pala Yükü'); 
fprintf('\nStall durumuna göre incelendiginde: \n'); 
[~,V_fw_lim_st]= polyxpoly(Coef_stall,V_fw,Tr_pl,V_fw); 
  
if Coef_stall(1:size(Coef_stall,2)) <= 0.06     
    fprintf('\nStall açisina göre kisitlama bulunmamaktadir.\n'); 
elseif Coef_stall(1:size(Coef_stall,2)) >= 0.06     
       fprintf('\nStall açisindan uçus uygun degildir.\n'); 
else 
    fprintf('Ileri uçustaki en düsük hiz: %3.2f km/hr\n', 
min(V_fw_lim_st)*3.6) 
    fprintf('Ileri uçustaki en yüksek hiz: %3.2f km/hr\n', 
max(V_fw_lim_st)*3.6) 
end 
  



%% Advancing Blade Mach Number Investigation 
  
Machdd = (V_fw+(2.*pi.*wfw.*Rm/60))/(cs); 
figure 
Tr_ma = zeros(1,size(V_fw,2)); 
Tr_ma(1:size(V_fw,2)) = 0.86; % This value is the limit for Mach 
number 
plot(V_fw,Machdd); 
hold on 
plot(V_fw,Tr_ma); 
[~,V_fw_lim_ma]= polyxpoly(Machdd,V_fw,Tr_ma,V_fw); 
title('Mach Numarasi vs Ileri Hiz'); 
xlabel('Ileri Hiz [m/s]'); 
ylabel('Mach Numarasi'); 
  
if Machdd >= 1 
    fprintf('\nMach numarasina göre incelendiginde: \n\nMach 
numarasi asiliyor.\n'); 
end 
  
for i=1:size(Machdd,2) 
    if Machdd(i) <= 0.86     
        if isempty(V_fw_lim_ma) == 1 
        fprintf('\nMach numarasina göre kisitlama 
bulunmamaktadir.\n'); 
        break 
        else 
    fprintf('\nMach numarasina göre incelendiginde: \n'); 
    fprintf('Ileri uçustaki en yüksek hiz: %3.2f km/hr\n', 
max(V_fw_lim_ma)*3.6) 
    break 
        end 
    else  
         
    end 
end 
 
 
 

 

 

 

 



7.3. EK – 3 

Bu ekte askıda kalma hesaplarını içeren MATLAB kodu okuyucuya sunulmuştur. Askıda 

istenilen isterlerin karşılanması için gereken boyutlandırma çalışmaları burada elde edilen 

sonuçlara göre sürdürülmüştür. 

clc 
clear  
close  
%Hover Calculations 
% Author : Barış Erol 
% Bu kod ile askıda kalma hesapları yapılmıştır. 
%% Data 
  
h = linspace(0,7000,701); 
[T_op,cs,Pres,rho]=atmosisa(h); % Temperature, speed of sound, 
pressure and density at 3500 meters 
T_ref = 288.15; % Reference temperature for sea level [K] 
rho = rho-0.046;% Adjusted density for ISA+15 [kg/m^3] 
GW = 5630.41; % Maximum gross weight [kg] 
g = 9.81; % Gravitational acceleration [m/s^2] 
Rm = 6.92; % Radius of the main rotor [m] 
kappa = 1.15; % Induced power factor, MMT 
Cd0 = 0.01; % Drag coefficient, MMT 
Nm = 5; % Number of blades of the rotor 
cm = 0.23; % Chord of the rotor [m] 
P_eng = 2200; % Engine power [hp] 
Ne = 2; % Number of engines 
cs_upt = 335.687; % Speed of sound for ISA+15 
Vc = 150/60; % Climb velocity [m/s] 
wm = 380; % Maximum rotational speed allowed [rpm] 
  
%% Propeller Data 
% Blade angle of the right side propeller in hover: 20 
% Blade angle of the left side propeller in hover: -23.5 
Rp = 1.35; % Propeller radius [m] 
wtp = linspace(2000,2400,701); % Propeller speed,gradually 
increased to meet the demand [rpm] 
CTr=0.155; % Thrust coefficient of the right side propeller 
CTl=0.05; % Thrust coefficient of the left side propeller 
CPr=0.09; % Power coefficient of the right side propeller 
CQl=0.009; % Torque coefficient of the left side propeller 
CPl=2*pi*CQl; % Power coefficient of the left side propeller 
xprop = 4.1; % Distance of propellers to the center of rotation 
  



%% Propeller Calculations in Hover 
Dp = 2*Rp; % Diameter of the propeller [m] 
Trprop = CTr.*((wtp/60).^2).*((Dp)^4).*rho; % Right side thrust 
Tlprop = CTl.*((wtp/60).^2).*((Dp)^4).*rho; % Left side thrust 
Pright = CPr.*rho.*((wtp/60).^3).*((Dp)^5); 
Pleft = CPl.*rho.*((wtp/60).^3).*((Dp)^5); 
Pprop_tot = (Pright+Pleft)/746; % Total propeller power needed 
T_prop_hw = Trprop+Tlprop; % Net antitorque thrust in hover 
T_prop_fw = Trprop-Tlprop; % Net thrust supplied forward in hover 
  
%% Calculations for Hover Power at 3500 Meters 
solh = (Nm*cm)/(pi*Rm); % Solidity of the rotor 
Am = pi*Rm^2; % Disk area of the rotor [m^2] 
Th = GW*g; % Thrust required in the hover [N] 
vi = sqrt((Th)./(2.*rho.*Am)); % Induced velocity in hover [m/s] 
Pi = kappa.*Th.*vi*0.001341022; % Induced power [hp] 
P0 = rho.*Am*((2*pi*wm*Rm/60)^3)*(solh*Cd0/8)*0.001341022; % 
Profile power [hp] 
Pc = Vc*Th/746; % Climb velocity [hp] 
Phov = Pi+P0+Pc+Pprop_tot; % Power required to hover [hp] 
DL = (GW*2.204623)/(Am*10.76391); % Disk loading [lb/f^2] 
PL = (GW*2.204623)./Phov; % Power loading [lb/hp] 
V_tip_hover = 2.*pi.*wm.*Rm/60; % Tip speed in the hover [m/s] 
Ct = Th./(rho.*Am*(V_tip_hover^2)); % Thrust coefficient in hover 
FM = 
((Ct.^(3/2))/sqrt(2))/(((kappa*(Ct.^(3/2)))/sqrt(2))+(solh*Cd0/8)
); % Figure of Merit 
Torque_hover = (9.5493*(Phov-Pprop_tot)*745.6999)/(wm); % Torque 
required [Nm] 
max(Torque_hover-T_prop_hw*xprop) 
%Vcprop = Pprop_tot/T_prop_net; 
%Vc_total = sqrt(Vc^2+((max(Vcprop))^2)); 
  
%% Calculations for Supplied Power at 3500 Meters 
  
P_tot = Ne*P_eng; % Total available power at sea level [hp] 
P_ref = 101325; % Reference pressure [Pa] 
temp_ratio = T_op/T_ref; 
pres_ratio = Pres/P_ref; 
P_ceiling = P_tot.*(pres_ratio./temp_ratio); 
var_temp = zeros(1,size(h,2)); 
var_temp(1:size(h,2)) = P_ceiling; 
  
%% Graphical Representation  
plot(h,Phov) 
hold on 
plot(h,var_temp); 



[P_ceiling_req,h_ceiling] = polyxpoly(P_ceiling,h,Phov,h); 
plot(h_ceiling,P_ceiling_req,'r*');     % Mark intersection with 
red asterisk 
disp('Intersection coordinates: h_ceiling[m],P_ceiling_req[hp]'); 
sprintf('%3.2f, %3.2f',h_ceiling, P_ceiling_req)  % Display the 
intersection point 
title('Aski Tavani vs Güç'); 
xlabel('Yükseklik [m]'); 
ylabel('Güç [hp]'); 
legend('Gereken Aski Gücü','Saglanabilen Aski Gücü'); 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. EK – 4  

Bu ekte ileri uçuş için ilerleyen rotor palasında Mach numarası ve gerileyen rotor palasında 

perdövites etkisi göz önüne alınarak rotor yarıçapı eniyilemesi yapılan kod ile beraber pala ucu 

ok, burulma ve yükselme açılarının hesaplarının yapıldığı kodlar okuyucuya sunulmuştur.  

%% Data Manipulation 
% Authors: Barış Erol and Ensar Beyaz 
% This script can be used to call other scripts and manipulate 
the data 
% easily 
  
%% Changed Data 
  
% Comment out the variable that needs to be altered. 
clc 
clear  
  
count = 1; 
count1 = 1; 
safe = 0; 
safe2 = 0; 
  
Rm = 5; % Radius of the main rotor [m] 
  
while count <= 60 || safe == 100 
    rotor_propeller_calculations 
    if max(V_fw_lim_st)> 0 
        if isempty(V_fw_lim_st) == 0  
        V_temp_st(count) = max(V_fw_lim_st); 
        R_temp(count)=Rm; 
        count = count+1; 
        end  
    end     
     
    safe = safe+1; 
    Rm = Rm+0.05; 
    save Rm 
end 
  
Rm = 5; 
  
  
while count1 <= 60 || safe2 == 100 
    rotor_propeller_calculations 



    if V_fw_lim_ma~= 0 
        if isempty(V_fw_lim_ma) == 0  
            V_temp_ma(count1) = V_fw_lim_ma; 
            R_temp2(count1)=Rm; 
            count1 = count1+1; 
        end 
    end 
     
    safe2 = safe2+1;    
    Rm = Rm+0.05; 
    save Rm 
end 
  
%% Be careful about the units 
y1 = zeros(1,250); 
y1(1:size(y1,2)) = 111.1111; 
hori1 = linspace(4,10,250); 
[x11,y11] = polyxpoly(y1,hori1,V_temp_ma,R_temp2); 
x2 = zeros(1,250); 
x2(1:size(x2,2)) = R_temp2(1); 
ver2 = linspace(0,150,250); 
x3 = zeros(1,250); 
x3(1:size(x3,2)) = y11; 
ver3 = linspace(111.1111,150,250); 
figure 
plot(R_temp,V_temp_st) 
hold on 
plot(R_temp2,V_temp_ma) 
hold on  
plot(hori1,y1) 
  
[vel_optimum,radius_optimum] = 
polyxpoly(V_temp_st,R_temp,V_temp_ma,R_temp2); 
  
 %calculation of sweep angle and its beginning location 
on rotor  
%blades for forward flight with rotational speed 
reduction 
for r=0.85:0.001:0.98 
Mdd=0.875 % Drag Divergence Mach Number 
M_tip_ff=0.65 % Tip Mach Number at forward flight 
V_tip=335*M_tip_ff 
V_inf=113 % Free Stream Velocity 
advance_ratio=V_inf/V_tip 
sweep_angle=acosd(Mdd/(M_tip_ff*(r+advance_ratio))) 
figure(1) 



plot(sweep_angle,r,'.k') 
xlabel('Optimum Ok Açısı (Derece)') 
ylabel('Rotor Radyal Uzaklığı (r/R)') 
hold on 
end 
  
  
%% Calculation of twist angle for hover position at 3500 m 
omega=380 
R=6.92 
Area=pi*R^2 
Thrust=9.81*5743.65*(omega/380)^2 
rho=0.817050 
solidity=0.0529 
a=0.1*pi/180 
CT=Thrust/(rho*Area*(omega*R)^2) 
theta23ideal=6*CT/(solidity*a)+3/2*(CT/2)^(1/2) 
theta34constant=theta23ideal 
thetatip=4*CT/(solidity*a)+(CT/2)^(1/2) 
thetaroot=thetatip+(theta34constant-thetatip)*4 
twist_angle=thetaroot-thetatip 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5 – EK 5  

Bu ekte Kanat Damlacık Modeli (NACA 23012) Ansys analiz sonuçları okuyucuya sunulmuştur. 

Şekil 12A. Basınç Değerlerinin Farklı Hücum Açılarına Göre Dağılımı 

Şekil 13A. Hız Değerlerinin Farklı Hücum Açılarına Göre Dağılımı 



7.6. EK – 6

Bu ekte otorotasyon hesapları için gerekli parametrelerin bulunduğu

SMath Studio çalışması okuyucuya sunulmuştur. Gerekli isterlerin karşılandığı burada açıklanan 

sonuçlar ile doğrulanabilir.

3
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kg
0.817050ρ 5NM1.15κ

0.01Cd0 mm230m0.23CM
kg5632.582kg5632.582GW

rpm195ΩM
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Conditions are near optimal for autorotation.
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Comments: Both relations suggest that near-ideal autorotation characteristics
are achieved.



7.7. EK – 7

Bu ekte ağırlık kırınımı için izlenilen süreç ve hesapların bulunduğu SMath Studio çalışması 

okuyucuya sunulmuştur. Ağırlığın belirlenmesi için öncelikle benzer sınıftaki helikopterler göz 

önüne alınarak bir tahminde bulunulmuş, döngüsel metotlar ile ağırlık tahminine ulaşılmıştır.

lb12662.5807kg5743.65GW : Estimated gross weight

5Nb : Number of blades

ft22.7034m6.92Rm : Radius of the main rotor

m1.3ft4.2651Rt : Radius of the each tail rotor(propeller)

m5.6998ft18.7b : Span of the wing
2

m2.9729
2

ft32

ft0.23c : Chord of the blade

2
ftslug2200Jm

: Mass moment of inertia of the main rotor

m1.1Rh : Radius of the horizontal stabilizer

m0.6Rv : Radius of the vertical stabilizer

ft9bH : Span of the horizontal stabilizer

2
ft14AH

: Area of the horizontal stabilizer

ft8bv : Span of the vertical stabilizer

2
ft22Av

: Area of the vertical stabilizer

5.7857AH

2
bH

ARh : Aspect ratio of the horizontal stabilizer

2.9091Av

2
bv

ARv : Aspect ratio of the vertical stabilizer

2
ft1619.318

2
RmπAm

: Area of disk of the main rotor



2Ntg : Number of tail rotor gearboxes

1Nmg : Number of main rotor gearboxes

1Neg : Number of engine gearboxes

4NegNtgNmgNtotal_g : Total number of gearboxes

hp2090hp
100
95

2200Trhp : Transmission hp rating. %5 loss is included.

3Nwheel : Number of wheel legs

lb661.3868Wengine : Engine weight

2Nengine : Number of engines

kg600WengineNengineWengine_total : Total weight of the engines

2
ft12.9167

2
m1.2Awet_nac

: Wetting area of nacelle

gal536.9823L2032.6994Capfuel : Capacity of fuel

1Nfuel_tank : Number of fuel tanks

s
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21.4675rpm205ΩM : Rotational speed of the main rotor

s
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230.3835rpm2200ΩT : Rotational speed of the tail rotors

lb198.416kg90Wcrew : Estimated weight of the crew

2
s

ft
32.185

2
s

m
9.81g : Acceleration of gravity



Non-Dimensionalization of the Inputs

This section exists since it is required to non-dimensionalize the parameters
whilst using American Units for the computational ease.
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Fuel system:
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100WTank
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Drive system:

s
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Cockpit controls:
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Systems controls(boosted):

2.6616

3.2

1000

RmΩM2.2
cb36WSC

Auxiliary power plant:

250WAPP : Power plant weight is assumed to be increase, since the given
value in the reference is 150 lbs.

Instruments:

94.9176

1.3
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GW
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7.6602

2.1
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RmΩM1.3
c
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b37Whyd



Electrical:

492.786Whyd0.4

1000
GW

0.65
Trhp9.6

WEL

Avionics:

250Wav : Avionics level is stated 400 for high for 30 years back, so it
can be assumed that it is now very close to the high level.

Furnishings and equipment:

352.5512

1.3

1000
GW

13WFE
: Average value for furnishings

Air conditioning and anti-ice:

101.3006
1000
GW

8WAC_AI
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551.1557Wpay
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This value is extremely close to the first assumed one, meaning our initial
guess is most likely to be correct. It is not a surprise, since this value
is determined based on the similar helicopters in its class.



7.8 EK - 8

Bu ekte menzil ve gereken yakıt hesabı, maksimum askıda kalma süresi hesabının yapıldığı SMath 

Studio çalışması okuyucuya sunulmuştur.

Phover_3500 2825.81 hp : 3500 metrede askıda kalmak için gereken güç ( Tırmanma

hızı dahil)

hp2161.81Pforward_3500 : 3500 metrede 400 km/hr hızda gitmek için gereken güç

hp1592.12Pkalkıs

hrhp
kg

0.21SFC : Seçilen motorun yakıt tüketimi, Klimov VK-2500-II

min57t1 : Askı,dolanma süreleri

min120t2 : İleri uçuş süresi

min10t3 : İniş ve kalkış süreleri
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Vtank : Volume of the fuel tank
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hp2640.64P_hover_woc_3500

W3WtoplamWkalan : Tırmanmayı gerçekleştirdikten sonra kalan yakıt
miktarı

min159.2373P_hover_woc_3500SFC

Wkalan
t5 : 3500 metre ISA+15 te havada kalma

süresi
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7.9. Ek-9 
 



7.10. Ek-10 
 

 
Figure: Uçuş Kontrol Sistem Mimarisi 
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