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1. Tasarım Açıklaması 

Tasarımın Ayrıntılı Açıklaması ve Görev Gereksinimleri: Temel görevi 1500 m 

irtifadan kalkış yapıp 3500 m irtifada ve yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunan hedefe mümkün olan 

en kısa sürede gitmek olan bir helikopter tasarımı yapılmıştır. Varış noktasında 30 dakikalık bir 

dolanma uçuşu yapılıp 5 dakika boyunca askıda kalınarak 250 kg ağırlığındaki faydalı yükün 

teslim edilmesi gerekmektedir. Daha sonra aynı irtifada 400 km boyunca düz uçuş yapılıp kalkış 

noktasına geri dönülecektir. Görev ifasının büyük bir kısmında helikopterin düz uçuş halinde 

olduğu görülebilir. Düz uçuş esnasında yüksek hız şartının sağlanabilmesi için bazı parametreler 

tasarıma yön vermiştir. Bunlar yapısal ağırlığın düşük tutulması, itki grubunun yeterli güçte 

olması ve helikopter aerodinamiğinin iyileştirilmesi şeklindedir. Düz uçuşta helikopterin kararlı 

bir karakteristiği olması amaçlanmıştır ve yatay/dikey kuyruk alanları boyutlandırılırken tarihsel 

verinin 1.5 katı büyüklüğünde alanlar seçilmiştir. Kararlılık arttırılırken manevra kabiliyeti düşük 

tutulmuştur zira görev gereksinimleri arasında yüksek manevra kabiliyeti bulunmamaktadır. 

Bunların yanında tasarımda 250 kg’lık bir yük taşıma kapasitesi ve 952 km’lik bir menzil 

bulunmaktadır. Tablo-1’de tasarıma yön veren temel parametreler ve bunların helikopterin 

tasarımına etkileri görülebilir.  

 

Şekil 1 - ITU BeeCopter İzometrik Görünüş 

  



 

Tasarıma Yön Veren 

Parametreler 
Etki Katsayısı (K) Gereksinimler 

Yapısal Ağırlık 12 

Görev gereksinimlerini sağlayacak olan en 

düşük yapısal ağırlık, tasarımın temel 

hedeflerindendir. 

Aerodinamik Özellikler 12 

Yüksek hız şartının optimum güç grubu ile 

sağlanabilmesi için minimum sürükleme 

maksimum taşıma hedeflenmiştir. 

Performans 

İsterleri 

Menzil 10 
952 km boyunca yakıt ikmali yapılmadan yol 

kat edebilen bir helikopter tasarımı yapılmıştır. 

Yüksek 

Hız 
10 

Hedef noktasına en az 400 km/saat hız ile 

gidilmesi gerekmektedir. 

Süre 9 
Görev ifası mümkün olan en kısa sürede 

gerçekleştirilmelidir. 

Askı 

Tavanı 
9 

4000 metreden daha yüksek bir askı tavanı 

gerekmektedir. 

Yük Taşıma Kapasitesi 10 

250 kg ağırlığında bir yükün hedef noktasına 

teslim edilmesi gerekmektedir. Güç grubu ve 

yakıt hesapları, kargo yükü de hesaba katılarak 

belirlenmiştir. 

Üretilebilirlik 9 
Tasarlanan helikopterin üretilebilirlik sınırları 

içerisinde olması gerekmektedir. 

Kararlılık 8 

Helikopterin uçuş esnasında statik ve dinamik 

olarak kararlı bir davranış sergilemesi 

gerekmektedir. Kontrol yüzeyi boyutlandırması 

ve ağırlık merkezinin konumu buna göre 

belirlenmiştir. 

Manevra Kabiliyeti 2 

Uçuşun büyük bir kısmı düz uçuş şeklinde 

olacağından, yüksek manevra kabiliyeti 

gerekmemektedir. 

Titreşim 7 

Ana rotordan gelen titreşimin yapı üzerindeki 

olumsuz etkilerin minimize edilmesi amacıyla 

tasarımda titreşim sönümleyicilere yer 

verilmiştir. 

Gürültü 2 

Görev gereksinimleri içerisinde 

bulunmadığından, bu parametrenin tasarıma 

etkisi düşüktür. 

TOPLAM 100   

Tablo 1 - Görev Gereksinimleri 



 

Bu gereksinimleri karşılayacak olan helikopter tasarımında yapılan seçimlerin nihai hali 

Tablo-2’de görülebilir. 

Altsistemler Seçenekler 

Gövde   

Malzeme Alüminyum Kompozit     

Kuyruk T-Kuyruk H-Kuyruk Dihedralli H-Kuyruk   

İniş Takımı Katlanabilir  Katlanamaz     

Kanat 
Alttan 

Kanat 
Üstten Kanat Katlanabilir Hiçbiri 

Güç Grubu   

Motor Tipi Turboşaft Turboprop Turbofan   

Motor Sayısı 1 2     

Elektronik   

Kontrol Sistemi Hidrolik 

Kontrollü 

uçuş (Fly-by-

wire) 

Elektronik kontrollü 

uçuş (Fly-by-light) 
  

Taşıma/İtki   

Rotor Sistemi Geleneksel Eş eksenli Tandem Tilt rotor 

Rotor Sayısı 1 2 4 8 

Bir Rotordaki Pal Sayısı 2 3 4 5 

Anti Tork Yok 
Kuyruk 

Rotoru 
Notar Fenestron 

Ana Rotor Göbeği (Hub) 
Tam 

menteşeli 
Menteşesiz Yataksız (Bearingless)   

Yardımcı İtki Sistemi 

Pervane 

(Önden 

Çekiş) 

Pervane 

(Arkadan İtiş) 
Turbojet Turboprop 

Yardımcı İtki Pervane 

Sayısı 
1 2 3   

Yardımcı İtki Pal Sayısı 2 4 6 8 

Yardımcı İtki Konumu Kanatta Gövdede Kuyrukta   

Tablo 2 - BeeCopter'in Biçimsel Özellikleri 

Tabloda da görülebildiği gibi, eş eksenli bir rotor yapısı ile birlikte kuyrukta 

konumlandırılmış, yüksek hızlı ileri uçuş için kullanılacak olan yardımcı itki konsepti tercihi 

yapılmıştır. Yüksek hızlarda sapma ve yunuslama momentlerini sağlayabilmek ve yatay/dikey 



 

yöndeki kararlılığı sağlamak adına H tipi kuyruk tercih edilmiş, gövde yapısında kompozit 

malzeme tercih edilmiştir.  

Tasarımın Özgün Yönleri: Tanımlanan göreve uygun olan konfigürasyonlara sahip 

benzer helikopterler araştırıldığında; Skorsky firmasının X2, S-97 Raider ve Raider-X gibi 

modelleri dikkat çekmektedir. Bu modellerin ağırlıkları, menzilleri, hızları ve yük taşıma 

kapasiteleri Tablo-3’te görülebilir. 

Helikopter 

Modelleri 

Özellikler 

Ağırlık 

(kg) 

Menzil 

(km) 

Hız 

(km/sa) 
Yük Kapasitesi (kg) 

Skorsky X2 2700 1300 459 - 

Skorsky S-97 Raider  4057 570 410 933 

Skorsky Raider-X 6400 ~600 380 ~1000 

ITU BeeCopter 1673 952 450 250 

Tablo 3 - Benzer Helikopterler ve ITU BeeCopter 

Özellikleri verilen her bir model, özel bir gereksinimi karşılamak için tasarlanmış, 

konfigürasyonların seçiminde yapılacak görevin isterleri belirleyici olmuştur. Görüldüğü gibi X2 

modeli yük taşıma kapasitesine sahip olmayan deneysel bir helikopterdir. S-97 Raider modeli 

faydalı yük taşıyabilmekte fakat daha kısa menzillere uçabilmektedir ve bu model geliştirilerek 

daha fazla yük taşıyabilen ve nispeten daha uzun menzilli Raider-X modeli tasarlanmıştır. ITU 

BeeCopter de belirlenen göreve özgü olarak tasarlanmış, nispeten daha düşük yük taşıma 

kapasitesine sahip fakat daha uzun menzillere ulaşabilen ve çok daha düşük bir ağırlığa sahip 

yüksek hızlı bir helikopterdir. Kargonun yüklenmesi için helikopter kalkış yapar, gövdenin alt 

kısmından halat sarkıtılır ve halatın ucundaki kanca yüke yerdeki görevli tarafından takılır. Yük 

gövde içerisine bir motor yardımıyla çekilir. Yük alındıktan sonra kapaklar kapatılır. Yol 

boyunca yük, etrafındaki destekler ile birlikte askı halinde bulunur ve böylece kapaklara yük 

bindirilmez.  



 

Yüksek Hızlı Seyir ve İniş/Kalkış İçin Kullanılan Yöntemler: Bilindiği gibi 

geleneksel/tekli rotor yapısıyla yüksek hızlara ulaşmak mümkün değildir. Tekli rotor yapısında 

gerileyen palin ileri uçuşun yüksek hızlarında taşıma kaybetmesi (stall’a girmesi) dolayısıyla tekli 

rotor konfigürasyonunda böyle bir limit bulunmaktadır. Bu soruna çözüm olarak çiftli ana rotor 

(coaxial) yapısıyla birlikte kuyrukta bir itici pervane kullanımı uygun görülmüştür. Çiftli rotor 

yapısıyla kuyrukta bir anti-tork kullanımı gereği kalmamıştır. Kuyruktaki itici pervane seçimiyle 

yüksek hızlara çıkabilmenin yanında helikopter arka kısmındaki akım ayrılmaları da 

geciktirilmiş, basınç sürüklemesi düşürüldüğünden aerodinamik açıdan daha verimli bir yapı elde 

edilmiştir. Bunun yanında minimum sürükleme için aerodinamik bir gövde yapısı (katlanabilir 

iniş takımı, pürüzsüz kaplama yüzeyi, yumuşatılmış kenarlar) tasarımda yer almıştır.  

Kalkış ve inişte yalnızca ana rotordan faydalanılır, kuyruktaki itici pervane kullanılmaz. 

İleri yönde ana rotorun eğilmesi ile 175 km/h hıza ulaştıktan sonra yardımcı itki pervanesi de 

çalıştırılır ve helikopterin yüksek hızlara çıkabilmesi sağlanır.  

2. Alt Sistemler 

Kullanılan Alt Sistemler ve Mekanizmalar 

Gövde Aerodinamik Şekli ve Sürükleme: Gövde tasarımında yükün boyutu sınırlayıcı 

unsur olmuştur. Yüksek hızlı bir tasarım için temel amaç sürüklemenin olabildiğince az 

olmasıdır. Bu sebeple ilk gövde tasarımında keskin olan kenarlar yuvarlanmıştır. Bunun yanında 

iki hub arasındaki kaplama kanat profili şeklinde tasarlanmıştır. Tasarım yaparken CAD çizimleri 

ve CFD analizleri paralel olarak yürütülmüştür. CAD’den alınan çizimler Ansys programında 

CFD analizine sokulmuştur. Her analizden sonra basınç konturları incelenmiş ve basıncın arttığı 

kısımlar belirlenmiştir. Ayrıca helikopterden bir kesit alınarak akım çizgileri incelenmiş ve hangi 



 

kısımlarda akım ayrılması olduğu tespit edilmiştir. Gövde temelde yan kesiti kanat profili olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple hub ve kaplama kısmı harici akım ayrılması 

gözlemlenmemiştir. Hub arkasındaki akım ayrılmasını da en aza indirmek için kanatlar arası 

mesafe en aza indirgenmiş ve kaplama kanat profili şeklinde yapılmıştır. 

Ayrıca kargo hacminin büyütülmesinin etki edeceği sürükleme artışı CFD analizleri ile 

hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar performans ve hesaplar başlığı altında incelenmiştir.

 

Şekil 2 - 400 km/h hızda ve 3500 km irtifada akım çizgilerinin görselleştirilmesi 



 

 

Şekil 3 - 400 km/h hızda ve 3500 km irtifada basınç konturlarının görselleştirilmesi 

Gövde Yapısı: Helikopter gövdesi, uçuş sırasında ve manevra durumunda plastik 

deformasyon olmadan gerekli yükü taşıyabilmelidir. Diğer gövde şekillerine göre nispeten daha 

hafif olduğu için monokok yapı ana gövde için tercih edilmiştir. Monokok gövdelerde, gövdeye 

şekil vermek için çerçeveler (frame) ve bölmeler (bulkhead) kullanılır. Bu yapısal elemanlar 

kontrol elemanları, iniş takımları, kargo bölmesi, motor gibi ağır malzemelerin bağlantı 

noktalarına yerleştirilir. Ayrıca bölmeler, yakıt tankını desteklemek için de kullanılır. Monokok 

gövdelerde başka destek elemanı bulunmadığından gövde yüzeyi tüm birincil gerilmeleri taşır ve 

gövdeyi rijit tutar. Gövde yüzeyi gövde kirişi (longeron), boyuna kiriş (stringer) ve yüzeyin 

kendisinden oluşur. Gövde kirişleri birincil eksenel yük taşıyıcı elemanlardır ve gövdenin 

bükülme nötr eksenlerinden optimum mesafede bulunurlar. Bölme genişliğini azaltmak için 

gövde kirişleri bölmeler arasına yerleştirilir. Helikopter nihai tasarımında kokpit ve arka gövdeyi 

ayırmak için bölmeler kullanılmıştır. Böylece kargo bölümü oluşturulmuştur. Bu bölmeleri 

desteklemek ve panel genişliğini azaltmak içinse gövde kirişleri kullanılmıştır. Kargo bölümünde 



 

hem kargo ağırlığını hem de motor ağırlığını karşılayabilecek çerçeveler bulunur. Ana motor ve 

kargo mekanizmasının çalışmasını sağlayacak yardımcı motor çerçevelere bağlanacak ve böylece 

kargo ve motordan kaynaklı yüksek ağırlık karşılanmış olacaktır. Üst gövdenin yeterli 

mukavemete ulaşabilmesi içinse bölmeler arasına dikdörtgen kirişler yerleştirilmiştir. Yine yakıt 

tankının kargo bölmesinde ve gövdenin alt kısmında bulunmasıyla yakıt ağırlığının kargo 

bölmesindeki bölmeler ve çerçevelerle desteklenip gövde yüzeyinde bir deformasyona sebep 

olmayacağı düşünülmektedir. Arka gövdede ise transmisyon sistemi dışında ağır bir yük 

bulunmadığından nispeten hafif bölmeler bulunur. Helikopter gövdesi malzeme seçimi için 

Alüminyum-Lityum Alaşımı ve Tungsten Karbür düşünülmüştür. Alüminyum alaşımı nispeten 

daha hafif bir malzemedir ve kullanımı gövde elemanlarında sıkça tercih edilir. Tungsten Karbür 

ise alüminyuma göre daha sağlam bir malzemedir. Bundan dolayı kargonun taşınacağı bölmenin 

ve motorun bağlanacağı bölmenin malzemesi Tungsten Karbür olarak belirlenmiştir. Bu bölme 

aynı zamanda yakıt tankının oluşturacağı ağırlığı da destekleyeceği için daha mukavvim bir 

malzemenin seçiminde etkili olmuştur. Kalan gövde elemanlarında daha hafif bir malzeme olan 

Alüminyum-Lityum Alaşımı kullanımına karar verilmiştir. Böylece hem daha hafif hem de daha 

mukavvim bir hibrit monokok gövde yapısı tasarlanmıştır. Nihai gövde yapısı ve malzeme 

seçimleri Şekil 4’te gösterilmiştir. 



 

 

Şekil 4 - Helikopter Gövde Yapısı ve Malzeme Seçimi 

Ana Rotor Konfigürasyonu: Ana rotor için eş eksenli rotor sistemi seçilmiştir. Yataksız 

(bearingless) rotor göbeği kullanışmış ve pallerin kontrolü için Tekli Pal Kontrol Sistemi (IBC) 

tercih edilmiştir. 

İtici Pervane Sistemi: İleri uçuşta ulaşılması gereken yüksek hız bir itici pervane 

konfigürasyonuyla sağlanacaktır. Helikopter kalkışa başladıktan sonra 100km/h hıza ulaştığında 

pervaneler itki üretmeyecek şekilde çalıştırılacaktır. Hız 175 km/h değerine ulaştıktan sonra 

pervanelerin hücum açısı artırılarak ileri yönde hızlanma sağlanacaktır. Hız 400 km/h’e ulaşana 

kadarki süreçte pervane hücum açıları optimum olacak şekilde ayarlanacaktır. Bunun nedeni ise 

helikopter hızı arttıkça itici pervanenin efektif hücum açısının düşmesidir. Bu yüzden hız arttıkça 

itici pervanenin pal açılarını artıracak daha etkili bir sistem tasarlanmıştır. İtici pervanenin 

üretmesi gereken güç 276.3 kW, çapı 2.50m, pal sayısı ise 2 olarak hesaplanmış, günümüz hava 

araçları için üretilen benzer ölçülerdeki değişken açılı pervane sistemleri araştırılmış, MT-



 

Propeller MTV-15 modeli baz alınarak bu sistemin ağırlığı ve hacmi belirlenmiştir. Sistem 

mekanizmasını açıklayıcı temsili bir resim Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 5 - Değişken Açılı Pervane Sistemi Örneği 

Sistem, şaftın ileri geri hareketiyle pervane dişlilerinin dönmesi prensibine dayanır. Bu 

sistem aynı zamanda, pallerin hücum açılarını negatif yönde ayarlayarak pervanenin itiş yönünü 

değiştirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde helikopter 400 km/h’ten yüksek hızlarda 

giderken varış noktasına yaklaştığında hızını kolayca düşürebilecektir. Başka bir deyişle, yüksek 

hızda kat edilen mesafe fren sistemi olmayan duruma göre daha uzun olacaktır. 

Yakıt Sistemi: Çoğu sivil ve askeri helikopterin standart yakıtı olarak kullanılan JP-5 

(kerozen), görev ifası için toplamda 317 kg olmak üzere (0.40 m3) kullanılacaktır. Yakıt ağırlık 

merkezine yakın olacak şekilde, rotor hubının altına yerleştirilmiş iki adet yakıt tankında 

depolanacaktır (Şekil 6).  



 

 

Şekil 6 - Yakıt Tankının Gövdedeki Konumu 

Böylece yakıtın kullanılması ile ağırlık merkezinin değişiminin uçuş performansına etkisi 

minimize edilecektir. Bu yakıt tankları kendinden sızdırmazlık sağlayan karakteristiktedir (self-

sealing). Yakıt, yakıt tankından bir pompa yardımıyla çekilir ve helikopter motoruna iletilir. 

Yakıt çekme işleminin başlangıcı için ve asıl pompanın arızalanması durumunda yedek olarak bir 

elektrik pompası kullanılacaktır. Sistem Şekil 7’de gösterilmiştir. Ayrıca Tablo 4’te yakıtın 

özellikleri ile birlikte yakıt sisteminin (pompalar ve tanklar) ağırlığı görülebilir. Bu ağırlık 

hesabında aşağıdaki denklemden faydalanılmıştır. 

𝑊𝑌𝑎𝑘𝚤𝑡𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖 = 16.33(#𝑇𝑎𝑛𝑘)0.5(#𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟)0.4(𝑌𝑎𝑘𝚤𝑡𝐻𝑎𝑐𝑚𝑖 × 264.17)0.2 



 

 

Şekil 7 - Yakıt Sistemi 

 

 
Tipi 

Ağırlığı 

(kg) 

Hacmi 

(𝐦𝟑) 
Tankı Sayısı 

Sistemi ağırlığı 

(kg) 

Yakıt JP-5 317 0.40 2 58 

Tablo 4 - Yakıt Özellikleri 

 

İniş Takımı: İniş takımı tasarlanırken; helikopterin yüksek hızlara çıkması, azami kalkış 

ağırlığı ile iniş takımlarının maliyeti ve ağırlığı göz önüne alınmıştır. Literatürde yüklü ağırlığı 

3500 kg’dan hafif olan helikopterlerde; ağır, maliyeti ile karmaşıklığı yüksek ve daha sık 

tamir/değişim gerektiren OLEO türü şok emicilere ihtiyaç olmadığı görülmüştür (Şekil 8). Bunun 

yanında yüksek hızlarda gövdedeki an-aerodinamik çıkıntılar sürükleme kuvvetini çok fazla 

arttırdığından dolayı da katlanabilir bir iniş takımı seçimi yapılmıştır. Böylece katlanabilir çubuk-

teker bir tasarıma karar verilmiştir. 



 

 

Şekil 8 - İniş Takımı Konfigürasyonları Örnek Kullanımlar 

 

Şekil 9 - 3 İniş takımlarının burun-kuyruk ekseninde yerleşimi 

Konfigürasyon için kuyruk alanının dar olması ve daha kararlı bir durum sağlayan, burun 

tekerli üç-teker iniş takımı tercih edilmiştir. İniş takımı yerleşimi için Engineering Design 

Handbook – Helicopter Engineering, Part Two – Detail Design kitabından faydalanılmıştır. 

Edinilen bilgiler doğrultusunda iniş takımları; helikopter burnundan 1,3 m içeride – kokpitin 



 

altında – ortadan ve arka iniş takımları ise 4,9 m içeride – kargo bölümünün altına aralarında 1,8 

m olacak şekilde yerleştirilmiştir.  

 

Şekil 10 Arka iniş takımının yerleşimi 

Bunlarla beraber iniş takımları için malzeme seçimi yapılırken MIL-T-5041G 

standartlarından faydalanılarak, helikopter iniş hızı ve ağırlığı göz önüne alındığında iniş takımı 

tekerleri için Tip 3 teker seçimi yapılmıştır. Seçimi yapılan malzemelerin ağırlığı ön iniş takımı 

için 9.08 kg ve arka iniş takımları içinse 9.97 kg olarak belirlenmiştir. Toplam ağırlık ise 29.02 

kg olarak hesaplanmıştır. 

Kargo mekanizması: Kargo mekanizması bir kanca ve makara sisteminden oluşacaktır. 

Bunun için 250 kg’lık yükü güvenli bir şekilde çekebilecek bir motor, halat ve kanca seçilerek 

helikopter tavanına yerleştirilecektir. Gövde altında açılacak kapaklarla oluşturulacak boşluktan 

kargo yükleme ve boşaltması yapılacaktır. Kargo, zeminde bulunan hareketli duvarlarla 

sabitlenecek, yükün dört yöndeki hareketi engellenecektir. Kargo bölmesine bir kamera 

yerleştirilerek pilotun kargo sabitlemesini kontrol edebilmesi sağlanacaktır.  

Çevresel Kontrol Sistemi (ECS): Helikopterin iç sıcaklığının ayarlanması, 

havalandırılması, nem oranının ve iç basıncın ayarlanması için Honeywell Hava ve Termal 



 

Yönetim Sistemi, çevresel kontrol sistemi olarak entegre edilecektir. Böylece hem pilot için hem 

de elektronik aksam için sağlıklı bir atmosfer oluşturulacaktır.  

Elektrik Sistemi: Yardımcı güç ünitesi (APU) olarak Honeywell 331-250 kullanılacaktır. 

Bu üniteden 90 kW güç çıktısı bulunmaktadır ve başlangıçta motorun çalıştırılması için, ardından 

aviyoniklerin beslenmesi için kullanılacaktır. 

Transmisyon Sistemi: Transmisyon sistemleri, tasarlanan helikopterin maliyetini ve 

karmaşıklığını doğrudan arttırdığı için en önemli alt sistemlerden biridir. Bu sistemler; motordaki 

yüksek tork ve devri, optimum oranlarda düşürerek ve paylaştırarak helikopterin ana rotor ve 

yardımcı itki sistemlerinde ihtiyacı olan devir sayılarına indirger. Bu helikopterde motorun 20900 

dv/dk olan devri, ana rotorlarda 400 dv/dk ile itici pervanede 2000 dv/dk civarına indirgenecektir. 

Transmisyon sistemleri, günümüzdeki arabalarda farklı farklı olmasına rağmen, 

helikopterlerde tek sistem kullanılmaktadır. Bunun en büyük sebebi, helikopterlerin vites 

mekanizmasını kabul etmemesidir. Helikopterler yüksek atalete sahip olduğundan herhangi bir 

ani devir değişimi zaman alacaktır. Bu pilotun kontrol hissine zarar vereceğinden ötürü vites 

sistemleri helikopterlerde kullanılmamaktadır. Ayrıca, vites düzeneği dişliler yardımıyla 

ekleneceğinden; dişliler, çok ağır materyaller olması sebebiyle tercih edilmemiştir.  

Motordan gelen 1200-1300 kW gücündeki 20900 dev/dk devir gücü ilk önce ana rotora ve 

itici pervaneye iletilmesi için dişliler yardımıyla paylaştırılmıştır. Bu sistemi tasarlarken daha 

sessiz ve daha titreşimsiz olan helis dişliler kullanılmıştır. Motor devri, ana rotora 3 kademede 

400 dv/dk. seviyesine; itici pervaneye de 2 kademede indirgenmiştir. Yüksek dayanıma sahip ve 

Amerikan Askeri Kuvvetlerinin en çok kullandığı dişli, transmisyon malzemesi olan AISI 9310 

tercih edilmiştir. Transmisyon sistemini tasarlarken Shigley’s Mechanical Engineering Design 



 

kitabından faydalanıldı (Tablo 5). Her şaft ve dişli farklı hız ve redüksiyon hızlarına sahip 

olduğundan değişken olarak yazılmıştır. 

 

Aktarılan Güç (kW) 1200-1300 kw 

Devir (dev/dk) Değişken 

Redüksiyon Oranı Değişken 

Kullanılan Malzeme – AISI 9310 σ = 140 MPa,  Pem=986 MPa,  E =200 GPa 

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 5 - Dişli ve Şaft Tasarım Kriterleri 

Ana Rotor Transmisyonu: Sistemin boyutlandırılması Tablo 6’daki gibidir.  

Bileşenler 
Çap 

(mm) 

Uzunluk 

(mm) 

Devir 

(dev/dk.) 
Diş Sayısı 

Yüz 

Genişliği 
Modül 

Motor-A Şaftı 42 500 20900 - - - 

Helis Dişli A 83 - 20900 20 76 4 

Helis Dişli B 370 - 4700 89 76 4 

B-C Şaftı 73 250 4700 - - - 

Helis Dişli C 145 - 4700 20 132 7 

Helis Dişli D 718 - 950 99 132 7 

D-E Şaftı 184 1000 950 - - - 

Konik Dişli E 154 - 950 24 65 6 

Yüzey Dişli F 358 - 400 56 65 6 

F-Rotor Şaftı 150 - 400 - - - 

Tablo 6 - Ana Rotor Transmisyon Boyutlandırılması 



 

Kuyruk Rotor Transmisyonu: Kuyruk transmisyonu için kuyruk rotorunun sadece ileri uçuşta 

yüksek hızlara çıkmak istenince çalışması için Dişli X ile Dişli A arasına debriyaj sistemi 

eklenmiştir. Bununla transmisyon sisteminden gelen devir sadece istendiği vakit itici pervaneye 

aktarılması sağlanmıştır. Böylece kuyruk pervanesini helikopter ileri uçuşa geçene kadar 

kazanılan güç azalmasından faydalanılması düşünülmüştür. Ayrıca kuyrukla motor arasındaki 

mesafe yüksek olduğu için burulma kuvvetinin olumsuz etkilerinden kaçınmak, şaft ömrünü 

arttırmak ve tamir/onarım zorluğunu düşürmek aracılığıyla 3 tane kavramadan faydalanılmıştır. 

Bunların hepsini göz önüne alarak 2 kademeli transmisyon sistemi tasarlanmıştır.  

Bileşenler Çap (mm) 
Uzunluk 

(mm) 

Devir 

(dev/dk.) 

Diş 

Sayısı 

Yüz 

Genişliği 
Modül 

Motor-A Şaftı 42 500 20900 - - - 

Helis Dişli A 83 - 20900 20 76 4 

Helis Dişli X 370 - 4700 89 76 4 

X – Y Şaftı 104 - 4700 - - - 

Y Dişlisi 145 - 4700 20 132 7 

Z Dişlisi 341 - 2000 47 132 7 

Z – İtici Pervane 

Şaftı 
150 - 2000 - - - 

 

Titreşim Kontrolü ve Yer Rezonansı: Toplam sürüklemenin helikopter performansı 

üzerinde önemli etkisi olduğu için rotorun dönüşünden kaynaklanan titreşimin neden olduğu 

sürüklemeyi azaltmak amacıyla ayrık pala kontrol sistemi (Individual Blade Control system, 

IBC) kullanılmaktadır. Yataksız rotora sahip olan helikopterlerde kullanılan bu sistem rotorun 

dönüşü esnasındaki titreşimi azaltacaktır. Böylelikle iniş ve kalkış esnasında oluşabilecek yer 

rezonansı kaldırılarak helikopterin güvenliği arttırılacak ve daha az yakıt harcanarak uçuş 

maliyeti azaltılacaktır. IBC sistemi ile ana rotordaki her bir palanın yunuslama açısı 

birbirlerinden bağımsız olarak değiştirilebilmektedir. Böylelikle eğilme tablasının (swashplate’in) 



 

kinetik kısıtlamaları olmadan sistemin serbestlik derecesi artırılmış olur. Hidrolik aktüatöre göre 

sistem daha hızlı yanıt verdiğinden elektronik aktüatör kullanılacaktır. 

Hidrolikler: Kontrol yüzeylerinin hareket ettirilmesinde (özellikle yüksek hızlarda yatay 

ve dikey stabilizörlerin etkin olduğu noktalarda), iniş takımlarında, ana motorun çalıştırılmasında, 

rotor freninde, teker freninde ve direksiyon esnasında, pilot ve kargo kapılarında hidrolik 

sistemler kullanılacaktır. Kontrol yüzeylerinin hareket etmesi uçuş güvenliği açısından kritik bir 

öneme sahip olduğundan, bu yüzeylerde kullanılan hidrolik sistemlerin yedekleri de 

bulundurulacaktır. 

Alt Sistemlerin Yerleşimi: Helikopter üzerinde kullanılacak olan alt sistemlerin yerleri, 

alt sistemlerin görevlerine ve büyüklüklerine bağlı olarak kesinleştirilmiştir. Taşınacak olan yük 

bırakıldıktan sonra helikopterin ağırlık merkezi değişip kararsız bir durum yaşanmaması için 

ağırlık merkezini değiştirmeyecek şekilde konmuştur, yine bu yükü taşıyacak olan kargo yükü de 

ağırlık merkezine göre yükün üst kısmına rotorun alt kısmına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. 

Ana rotor da ağırlık merkezinden uzak olması durumunda yunuslama veya yuvarlanma momenti 

oluşturacağından ağırlık merkezine göre konumlandırılmıştır. Motorun rotor kısmının hemen 

altına konulması kargo vinci ve yükün de aynı z ekseninde olmasından dolayı helikopter hacmini 

büyüteceğinden, motor kuyruğa doğru taşınmıştır. Kalkış anında ağırlığın dörtte birini oluşturan 

yakıtın ağırlığı görev boyunca değişeceğinden ağırlık merkezini etkilememesi nedeniyle ağırlık 

merkezine konulması gerekmektedir. Ağırlık merkezinin düşey yönünde kargo vinci ve yük 

olduğundan yakıt tankı için başka bir yer düşünülmedir. Aynı düşey doğrultuda helikopterin sağ 

veya sol kısmına konulabilir ancak bu durumda da yine yakıt harcandıkça dengesizlik meydana 

gelecektir bu yüzden bir tane olan yakıt tankı ikiye çıkarılmış ve helikoptere karşıdan 

bakıldığında biri sağa biri sola konulmuştur. İniş takımları da belirlenen ağırlık merkezine göre 



 

konumlandırılmıştır. Güç aktarım sistemi de motor ile ana rotor ve itici pervane sistemine doğru 

ve diğer alt sistemlerden etkilenmeyecek şekilde ayrı ayrı yerleştirilmiştir. Yükün helikopter 

içinden sarkıtılacağı kargo boşluğu da yükün taşındığı yerin hemen altında olacaktır. Geri kalan 

ve konumu elzem olmayan diğer alt sistemler de helikopterin diğer boş yerlerine konulmuş, 

ağırlık merkezinin tasarım kriterlerine uyması sağlanacak şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca alt 

sistemler yerleştirilirken birbirlerinin titreşim, sıcaklık ve hareket gibi durumlarından 

etkilenmemesi düşünülerek aralarından mesafe bırakılarak ayrık şekilde yerleştirilmesine dikkat 

edilmiştir. Alt sistemlerin ağırlık merkezlerinin konumları da Tablo 7 ve Şekil 11’de 

belirtilmiştir. 

 

Tablo 7 Alt Sistemlerin Konumları 



 

 

Şekil 11 - Konumlandırma 

Kullanılan Aviyonikler: Kullanılan elektronik sistem pilota helikopteri en etkili ve 

verimli şekilde uçurabilmesi için gerekli bütün bilgileri sağlamalıdır. Aynı zamanda pilotun 

üzerindeki yükü de minimize edici yönde katkıda bulunmalıdır. Bu sebeple modern dijital uçuş 

ekranları kullanılacak ve helikopter üzerindeki sensörlerden gelen veriler ile pilotun çevresel 

farkındalığı ve aracı kontrol edebilirliği arttırılacaktır. Ekranların yansıma engelleyici özellikte 

olması gece görüşü gözlükleri (NVG) ile de uçuşa imkân verdiğinden faydalı yükün gece vakti de 

taşınabilmesi söz konusudur. Ekranlarda yansıtılan bilgiler araç yönetim sisteminden 

gelmektedir. Bundan kasıt manyetometreler, jiroskop, ivmeölçerler, GPS, pito-statik tüplerdir. 

Ayrıca çevre ile iletişim için yüksek frekanslı radyo alıcıları (helikopterin önünde ve sırt 

kısmında antenler bulunmakta) ve aletli iniş sistemi (ILS) mevcuttur. Radyo olarak KTR 908 

kullanılacaktır. 



 

Görev ifasında aracın navigasyonu kritik bir önem taşımaktadır. Bu sebeple entegre uçuş 

kontrol sistemi olarak Rockwell Collins Athena 611 seçilmiştir. Bu sistem ataletli seyrüsefer 

sistemini (INS), küresel konumlandırma sistemini (GPS) ve hava yönelim rota referans sistemini 

(ADAHRS) barındırmaktadır. Athena 611 sistemi birbirine bağlı iki üniteden oluşmaktadır: ataletsel 

ölçüm ünitesi (IMU) ve navigasyonu-iletişim ünitesi (NCU). IMU olarak da Honeywell HG9900 

kullanılmaktadır. IMU’dan alınan verinin filtrelenmesi ve GPS verisiyle birlikte pilota verilmesi, 

navigasyonun iyileştirilmesini sağlamaktadır. 

 Kokpit göstergeleri içinde irtifa, yönelim, konum, sıcaklık, basınç, harcanan güç, yakıt 

miktarı, karalılık, hava hızı, tork metre ve saat göstergeleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra yönelim 

ve itki kontrol sistemleri olan itici pervane hücum açısı değiştirici, müşterek (collective) ve çevrimsel 

(cyclic) kontrol (yani lövye ile kontrol) ve yüksek hızlarda sapma momenti oluşturacak kontroller 

(pedallar) bulunmaktadır. Ayrıca iniş takımı açma kapama, kargo kapısı açma kapama gibi kontrol 

tuşları ile kargo bölmesini gözleyebileceği bir ekran bulunmaktadır. 

İtki Sisteminin Tercihi ve Yerleşimi: Yapılan hesaplar doğrultusunda, gerekli taşıma ve 

itki gücü için, kayıplarla beraber, motordan 1724 beygirlik bir güç çıktısına ihtiyaç olduğu 

görülmüştür. Bu gücü verebilecek motorlar incelenmiş, General Electric T700 ailesi motorlarının 

temel alınmasına karar verilmiştir. Bu aileden istenen maksimum sürekli gücü (1780 SHP) 

verebilen, turboşaft, T700/T6A modeli tercih edilmiş, diğer özellikleri de Tablo 8’de verilmiştir. 

Motorun yüksek bir ağırlığa sahip olmasından dolayı, motor ağırlık merkezine yakın olacak 

şekilde konumlandırılmıştır. Böylece uzun mesafelerden güç aktarımı esnasında oluşacak 

kayıplardan da kaçınılmıştır. Kuyruktaki yardımcı itki sistemi ve yakıt sistemi için yapılan 

tercihler ilerleyen kısımlarda belirtilmiştir. 

 



 

 

Ağırlık 

(kg) 

Çap 

(cm) 

Uzunluk 

(cm) 

SFC (maksimum sürekli 

koşulda) 

T700/T6A 224 39.6 122.4 0.458 

Tablo 8 - Motorun Özellikleri 

Motorun yerleştirilmesi: Helikopter ağırlığının, itkinin, torkun, ataletsel ve jiroskopik 

yüklerin, motorun gövdeye bağlandığı noktalarda karşılanması gerekir. Aynı zamanda ana 

rotordan gelen titreşimin gövdeye aktarılmaması için de motor-gövde birleşim noktalarında 

yapılan tasarım büyük önem taşımaktadır. Bu sebeplerden dolayı, motorun ana rotorun hemen 

ardında, gövdeye üç noktadan bağlanmasına ve bir titreşim izolatörü kullanılmasına karar 

verilmiştir. Burada üçüncü nokta destek noktasıdır (ara yatak) ve sıcaklıktan dolayı eksenel 

uzamaya izin verir. Titreşim izolatörü olarak da bir elastomer olan silikon malzeme kullanımı 

tercih edilmiştir. Bunun yanında, motorun ana dişli kutusuyla aynı uzunlamasına doğrultuda 

olacak şekilde yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Kuyruk konisinin yan tarafına açılacak kaput ile 

bakım-onarım, yangın gibi durumlarda motora müdahale imkânı sağlanacaktır.  

Hava alığı ve Egzoz: Hava alığının görevi, tüm yükseklik ve sıcaklık şartlarında motora 

olabildiğince düşük bir toplam basınç kaybıyla gerekli/yeterli debide ve üniform bir hava akışı 

sağlamaktır. Hava alığındaki enerji kaybı, motorun sırasıyla takip eden bölümlerinde gittikçe 

büyüten kayıplara sebep olmaktadır. Bu yüzden hava alığının rolü kritiktir. Şekil 12’de görüldüğü 

gibi helikopterin üst kısmında, motorun önünde bulunan eliptik bir hava alığı kullanılması tercih 

edilmiştir. Alığın alt kısma yerleştirilmemesinin sebebi motorun içine taş toz gibi yabancı 

maddelerin girişini engellemektir. Hava alığının, helikopterin düşey simetri ekseni üzerinde 

olmasının sebebi ise uçuş esnasında yapılan manevraların, alığa gelen hava miktarını dramatik 

oranlarda etkilemesini önlemektir. Egzozun görevi ise motordan çıkan atık gazın 

uzaklaştırılmasıdır. Çıkış noktasındaki difüzyonun maksimum olması ve basınç kaybının 



 

minimum olması gerekmektedir. Eksenel çıkışlı motorlar için literatürde sıklıkla tercih edilen 

kesik konik difüzör kullanımı tercih edilmiştir.  

 

Şekil 12 - Hava Alığı ve Egzoz Konumlandırılması 

Kargo Yükleme ve Bırakma Sistemi: Kargo yüklemesi, helikopter çalışıp yükseldikten 

sonra tavana sabitlenmiş kancanın sarkıtılıp yüke bağlanması ve yukarı çekilmesi şeklinde 

gerçekleşecektir. 250 kg’lık yük için en uygun sistemin Breeze Eastern’in HS-10300 modeli 

olduğuna karar verilmiş, Şekil 13’te mekanizma gösterilmiştir. Yükleme sırasında alt kısımda 

bulunan kapaklar 4 yönlü açılarak helikopterin içine doğru daralan bir kanal şekli oluşturacak, 

yükün ortalanarak helikopter içine alınmasını sağlayacaktır. Kargo kapaklarının açık hali şekil 

xx’te verilmiştir. 



 

 

Şekil 13 - Yük Motoru 

 

Şekil 14 - Kargo kapakları 

Kargonun havada yüklenmesi ile gövde üzerine ayrı bir yükleme kapısı açılmasına gerek 

kalmamıştır. Uçuş boyunca kargo ağırlığı, makaranın yukarı yönlü çekme kuvvetiyle 

dengelenecek, taban kısmına kuvvet uygulamayacaktır. Bu yüzden kargo zeminini güçlendirmeye 

gerek duyulmamış ve bu kısımda ağırlıktan kazanç sağlanmıştır. Kargo bölmesi tabanında 4 

kenarda bulunan raylar üzerinde kayan sabitleme duvarları, kargo boyutuna göre daralarak 

kargoyu sabitleyecektir. 



 

 

Şekil 15 - Kargo Sabitleme Duvarları 

Helikopter varış noktasına geldiğinde alt kapaklar aynı şekilde açılacak, makara tekrar 

aşağı sarkıtılarak yükün yere inişi gerçekleşecektir. Kancanın kargodan çıkarılması sırasında 

yerdeki görevlinin helikopter rüzgârından en az şekilde etkilenmesi veya helikopterin kargo 

teslim noktasına yeterince alçalamaması gibi durumlar düşünülerek halat 75 m gibi bir uzunlukta 

seçilmiştir.  

Alt Sistemlerin Hacimleri ve Konumları: Tasarımı yapılan alt sistemler CAD 

programında çizilip hacim bilgisi alınmıştır. Hazır olarak alınıp kullanılacak alt sistemler için ise 

teknik bilgi formlarından hacimleri alınmıştır. Her bir alt sistemin hacmi Tablo 9’da belirtilmiş 

ve hacimleri Şekil 16’da karşılaştırılmıştır. Sistemler seçilirken ve tasarlanırken hacimlerinin 

olabildiğince küçük olup helikopter hacmini etkilememesi göz önüne alınmıştır. 



 

 

Tablo 9 - Alt Sistemlerin Hacimleri ve Konumları 

 

 

Şekil 16 - Hacim Kırılımı 



 

 

Kargo Hacminin Değişiminin Performansa Etkisi: Helikopter gövde tasarımı 

yapılırken temel amaç sürüklemeyi az tutmak olduğu için yan kesiti kanat profili olan bir tasarım 

oluşturulmuştu. Bu durumun en önemli avantajlarından biri kargo kapasitesini büyütmek için 

gövdenin hacmi boyuna ekseninde artırıldığında sürükleme artışının çok az seviyelerde olmasıdır. 

1,5 metreküp kargo hacmine sahip olan gövdenin boyu artırılarak Ansys’te CFD analizine 

sokulmuştur. İlk tasarım ile 2,5 metreküp kargo hacmine sahip gövde tasarımı arasındaki 

sürükleme farkının 3500 metre yükseklikte ve 400 km/h hızda sadece 42 Newton olduğu 

gözlemlenmiştir. Sürükleme artışının bu denli az oluşu performans hesaplarını olumlu etkilemiş 

ve tasarım döngüsünde değişikliklerin en az seviyede olmasını sağlamıştır. Tablolara 

bakıldığında toplam ağırlığın 8 kg, yakıt ağırlığının ise 3kg civarında olduğu görülmektedir. Bu 

sürükleme değerlerini karşılayan itki değerleri için yapılan performans hesapları Tablo 10 ve 

11de ayrıntılı olarak aktarılmıştır. 



 

 

Tablo 10 Kargo Hacmi 1,5 m^3 İken Performans Verileri 

 

Tablo 11 - Kargo Hacmi 2,5 m^3 İken Performans Verileri 

3. Performans ve Hesaplar 

Boyutlandırma Yöntemleri  

Kalkış Tırmanış
Seyir uçuşu 

(Gidiş)
 Dolanma

Askı Uçuşu 

(Yük 

Bırakma)

 Seyir 

Uçuşu 

(Dönüş)

Alçalma İniş

Toplam 

Yakıt 

Tüketimi

Görev Ağırlığı    

(kg)
1665,18 1657,78 1665,18 1524,20 1486,28 1229,49 1111,05 1105,60

Harcanan 

Yakıt           

(kg)

7,40 11,03 122,56 37,92 6,79 118,44 5,44 4,48 314,06

İndüklenmiş 

Güç           

(kW)

276,31 57,82 33,70 185,15 258,28 18,78 35,16 149,49

Profil Gücü 

(kW)
45,56 72,17 154,20 61,54 37,08 154,20 54,91 45,56

Tırmanma 

Gücü        

(kW)

0,00 59,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parazit Güç 

(kW)
0,00 28,91 256,39 28,25 0,00 256,39 17,58 0,00

Toplam Güç       

(kW)
321,87 218,03 444,29 274,94 295,36 429,37 107,66 195,05

Kalkış Tırmanış
Seyir uçuşu 

(Gidiş)
 Dolanma

Askı Uçuşu 

(Yük 

Bırakma)

 Seyir 

Uçuşu 

(Dönüş)

Alçalma İniş

Toplam 

Yakıt 

Tüketimi

Görev Ağırlığı    

(kg)
1673,66 1666,22 1673,66 1530,90 1493,12 1236,29 1116,20 1110,73

Harcanan 

Yakıt           

(kg)

7,44 11,09 124,23 37,78 6,82 120,09 5,47 4,51 317,44

İndüklenmiş 

Güç           

(kW)

278,01 58,43 33,94 183,88 259,68 18,94 35,51 150,30

Profil Gücü 

(kW)
45,70 72,20 154,66 61,54 37,19 154,66 54,94 45,70

Tırmanma 

Gücü        

(kW)

0,00 59,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parazit Güç 

(kW)
0,00 29,22 261,77 28,52 0,00 261,77 17,76 0,00

Toplam Güç       

(kW)
323,71 219,29 450,37 273,94 296,87 435,36 108,22 196,00



 

Ön Ağırlık Kestirimi: Performans hesaplarının ilk adımını kendisinden sonraki birçok 

parametre üzerinde çok büyük etkisi olan toplam ağırlık hesabı oluşturmaktadır. Bu hesap verilen 

görev profili ve belli ön seçim parametreleri kullanılarak iteratif şekilde yapılmıştır. Bu 

parametreler Tablo 12’de verilmiştir.  

 

Tablo 12 - Ön Ağırlık Kestirimi Parametreleri 

 

Toplam ağırlık hesabını yapmak için öncelikle bir başlangıç ağırlık tahmini yapılmıştır. 

Motor tipi olarak turboşaft seçilmiş ve buradan yaklaşık öz yakıt tüketimi (sfc) değeri elde 

edilmiştir. Toplam motor gücü (Ihp) değeri de tarihsel verilerden seçilen toplam ağırlığa göre 

tahmin edilmiştir. Burada son seçim olarak faydalı yükün toplam ağırlığa oranı olan ağırlık kesri 

(Wkesir) değeri tarihsel trendlere bağlı olarak belirlenmiştir. Faydalı yük bilindiği üzere yakıt 

ağırlığı, paralı yük ve mürettebat yüklerinin ağırlığı toplamına eşittir. 

Seçilen parametrelerin ardından görev profilinde verilen görev süresi değeri de eklenerek 

yakıt ağırlığı hesaplanmış ve ağırlık kesri kullanılarak yeni bir toplam ağrılık elde edilmiştir. Elde 

edilen yeni ağırlık değeri tekrar ilk tahmin olarak yerine konup hesaplar toplam ağırlık değeri 

belli bir değere yakınsayana kadar iteratif şekilde yapılmıştır.  

Toplam ağırlık (Wg) 2500

Öz yakıt tüketimi(Sfc) 0.4

Motor gücü (Ihp) 1700

Ağırlık kesri(Wfr) 0.45

Faydalı yük(Wp) 250

Mürettebat (1 pilot)(Wc) 100

Görev süresi 3 saat

Seçilen parametreler

Görev profilinde verilen parametreler

Ön ağırlık kestirimi parametreleri



 

𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 = 𝑠𝑓𝑐 ∗ 𝐼ℎ𝑝 ∗ 𝑡 

 

𝑊𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎𝑙𝚤 = 𝑊𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝚤 + 𝑊𝑚ü𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒𝑏𝑎𝑡 + 𝑊𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 

 

𝑊𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 =
𝑊𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎𝑙𝚤

𝑊𝑘𝑒𝑠𝑖𝑟
 

 

 

 

Ana Rotor Boyutlandırması 

Ana rotor boyutlandırması için öncelikle disk yüklemesi değeri tarihsel veriler yardımı ile toplam 

ağırlığa bağlı olarak elde edilmiştir. Ardından disk yüklemesi ve toplam ağırlık hesabı 

kullanılarak pervane yarıçapı değeri askı uçuşu durumu için momentum teorisi hesabı 

kullanılarak eş eksenli rotorlar için modifiye edilerek bulunmuştur.   



 

 

 

Bir başka önemli parametre ise helikopterin RPM yani dakikadaki dönüş sayısı değeridir. 

Bu parametrenin hesabı için pal uç hızı bulunmalıdır. Pal uç hızı hesabı için ileri uçuş koşulu 

sırasındaki sıkıştırılabilirlik etkilerini önlemek amacıyla pal ucu maksimum Mach sayısı dikkatle 

seçilmedir. Ardından görev isterlerinde veriler ileri uçuş hızı da hesaplara eklenerek RPM değeri 

hesaplanır. 

Kanat profili seçimleri de bu aşamada yapılmıştır. İleri uçuşta çok yüksek hızlara 

çıkılacağından ve ilerileyen palde çok yüksek Mach sayıları oluşacağından dolayı pallerin uç 

kısmı yüksek Mach sayılarında daha düşük sürüklemeye sahip olan daha ince kanat profilinden 

seçilmiştir. Palin kalan kısmı ise yüksek taşıma ve düşük sürükleme karakteristiğine sahip olan ve 

taşıma kaybı öncesi geniş bir hücum açısında çalışma imkanı sunan bir profil olarak 

belirlenmiştir. 



 

Pal sayısı da bizim belirlediğimiz parametreler arasındadır. Genel kullanım açısından 

yaygın olması ve pervane boyutlarının makul düzeyde tutulması adına 4 palli rotor seçilmiştir.  

Yukarıda belirlenen değerlerin ardından pallerin tüm özellikleri Tablo xx’de 

verilmektedir. Ayrıca burulma ve sivrilme değerlerinin optimizasyon grafikleri de Şekil 17’de 

verilmektedir. Burada burulma ileri uçuş koşulları da düşünülerek 8 derece, sivrilme ise üretim 

kolaylığı açısından 1 olarak seçilmiştir. 

 

     

Şekil 17 - Burulma ve Sivrilme Oranları Optimizasyon Grafikleri 

Yukarıda bahsedilen ana rotor boyutlandırmasının ardından palalar için itki değeri de toplam 

ağırlığa göre belirlenmiştir. Ardından bu değerler pala elemanı momentum teorisi kullanılarak 

gerekli güç, pallerin geometrik hücum açısı ve burulma oranı bulunmuştur. Pallerin burulma ve 

sivrilme oranlarının yarattıkları maksimum FM değerine göre belirlenmiştir.  

 

Tablo 13 – Ana Rotor Pallerin Özellikleri 

Pal 

yarıçapı(m)

Kök Kesim 

Mesafesinin Pal 

Yarıçapına 

Disk 

Yüklemesi 

(N/m^2)

Pal Ucu 

Mach Sayısı

Rpm 

(1/dk)
Pal sayısı

Burulma 

açısı 

(derece) 

Sivrilme 

oranı
Veter (m)

Airfoil   

(%0-0,85)

Airfoil  

(%0,85-1)

3,5 0,2 21,71 0,85 411 4 8 1 0,27 VR12 VR8b



 

Yardımcı İtki Sistemi: Yardımcı itki sistemi çok yüksek ileri uçuş koşulları sırasında ana 

rotorda oluşan yapısal ve aerodinamik sınırlamalardan dolayı kullanılmaktadır. Burada amaç ileri 

uçuş sırasında ana rotorun itki görevini yardımcı bir sisteme aktarmaktır. Bunun için kuyruğa bir 

itici pervane konulmasına karar verilmiştir. Bu pervanenin boyutlandırılması için ana rotordan 

başka sınırlandırmalarımız bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kuyruğun yerden yüksekliğidir. 

Aslında kullanacağımız pervanenin disk yüklemesi yani bunun sonucu olarak indüklenmiş hız 

değeri ne kadar düşük olursa pervane verimi o kadar yüksek olmaktadır. Bu nedenle pervane çapı 

iniş sırasında iniş takımlarının esneme payları da hesaba katılarak olabilecek maksimum şekilde 

belirlenmiştir. Ardından pervane için de maksimum bir uç hızı belirlenmesi gerekliliği vardır. Bu 

uç hızı aslında pervanenin dönmesinden kaynaklanan dönme diskine teğet olan hız ile ileri 

uçuştan kaynaklanan ve dönme diskine dik olan iki hızın bileşkesidir. Burada seçilmesi gereken 

en kritik parametre pal ucunun en fazla ne kadar Mach sayısında (Mdd) çalışacağının 

belirlenmesidir. Bu seçim yapıldıktan sonra pal uç hızı ve RPM değeri kolaylıkla belirlenmiştir. 

Ardından bu hesaplardan elde edilen verilere gövde sürüklemesi değerleri CFD analizi yardımı 

ile yapılıp eklenmiştir. 

Kanat kesiti seçimi için ise ana rotordaki ne benzer şekilde kökte başlayıp pallerin uç kısmına 

yakın bir bölgeye kadar yüksek taşıma özelliğine ve geniş bir operasyon açısı değerlerine sahip 

bir profil seçilmiştir. Ardından pallerin uç kısımları için ise sıkıştırılabilir aerodinamik etkilerinin 

daha geç göründüğü ve sürükleme özellikleri bakımından daha iyi olan ince bir profil seçilmiştir.  

Seçilen değerler kullanılarak pevanelerin burulma ve taper özellikleri BEMT kodu yazılarak elde 

edilmiştir. Pervane itkisine ve verimine taper değerinin anlamlı bir etkisi olmadığı görüldüğü için 

pallere taper verilmemiştir. Ancak çok yüksek ileri hızlarda hareket edildiğinden dolayı pal 

boyunca geometrik hetve değeri ucdan köke doğru çok fazla artmaktadır. Bunun sonucu olarak 



 

pallere ancak yüksek bir burulma verildiğinde köke yakın kısımdaki pal elemanları uygun hücum 

açısında çalıştığı görülmüştür.  

Pervane sayısı değeri ise yapılan optimizasyon çalışması onucu 2 olarak elde edilmiştir. 

 

Tablo 14 - Yardımcı İtki Pallerinin Özellikleri 

Son olarak bulunan değerler kullanılarak elemanı momentum teorisi kodu yardımı ile gerekli güç 

ve verimlilik değerleri elde edilmiştir.  

 

 

Motor Seçimi: Motor seçimi görev isterlerinde verilen maksimum askı tavanı ve maksimum ileri 

uçuş koşullarını aynı anda sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bu iki koşul da deniz seviyesinde 

yüksekte olduğu için motorun deniz seviyesindeki çıkış gücü hava öz kütlesi ile doğru orantılı 

şekilde değişmekte ve yüksek irtifada azalmaktadır. Bu durumda ileri uçuş hızındaki maksimum 

Pal 

yarıçapı(m)

Kök Kesim 

Mesafesinin Pal 

Yarıçapına 

oranı

Pal Ucu 

Mach Sayısı
Rpm (1/dk)

Pal 

sayısı

Burulma 

açısı 

(derece) 

Sivrilme 

oranı
Veter (m)

Airfoil   

(%0-0,85)

Airfoil  

(%0,85-1)

1,25 0,2 0,78 1811 2 45 1 0,0833 VR12 VR8b



 

motor gücünün 1100 kW olması gerekmektedir. Motorda oluşan kayıplar da göz önüne 

alındığında gerekli gücü 1347 kW’lık güce sahip olan ve önceden seçtiğimiz motorla rahatça 

karşıladığımız görülmektedir.  

Gövde: Ana gövde boyutlaması yapılırken en önemli parametre kargo hacmini içine alacak en 

küçük alana sahip olması olmuştur. Tasarlanan helikopter çok yüksek ileri uçuş hızlarına 

ulaşacağından gövde sürüklemesinin minimum bir değerde tutulması için akım ayrılmalarını en 

aza indirecek bir tasarım yapılması düşünülmüştür.  

Hub: Rotor göbeği boyutları kullanılacak tekli pal kontrolü (IBC) mekanizması kullanımı ve 

taşınacak yük boyutu hesaba katılarak yaklaşık bir değer olarak tasarlanmıştır. Burada rotor 

göbeği boyutunun en önemli etkisi ileri uçuş durumunda oluşan sürüklemeye neredeyse gövdenin 

yalın hali kadar katkı yapmasıdır. Bu nedenle rotor göbeği üzerinde oluşacak olan sürüklemeyi en 

aza indirmek adına üzerlesi eğimsi şekilde ve akım ayrılmasını en aza indirecek şekilde 

tasarlanmıştır. Ayrıca boyutları da aynı nedenlerden ötürü olabilecek en küçük şekilde seçilmiştir. 

Eş eksenli rotorlardaki bir diğer önemli parametre iki rotor göbeği arasındaki mesafedir. Bu 

mesafenin ileri uçuş sırasında oluşacak sürüklemeye çok büyük etkisi bulunduğundan mümkün 

olan en küçük değer seçilmeye çalışılmıştır. Özellikle ileri uçuş durumunda aşağıdaki ilerleyen 

pal ile tam onun üzerine gelen gerileyen palin birbirine değmeyeceği durum düşünülmüştür. Bu 

sebeple aradaki mesafe yapılan hesaplar sonucu 0.4 m olarak tasarım yapılmıştır. 

Kuyruk Konisi: Kuyruk konisi içerisinde motor transmisyonun bir kısmı ve itici pervaneyi 

bulundurmaktadır. Bu nedenle bu alt sistemleri içine alacak ve gövdenin tamamında akım 

yarılmasına izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Gövdeye yan kesitten bakıldığında görülen 

şekil bir kanat profili şekli olmaktadır ve bu şekil gövde sürüklemesini minimuma indirmektedir. 



 

Döngüsel Ağırlık Hesabı Kodları 

 Bu kısım için yazılan kodlar ve yapılan hesaplar, ek halinde belgenin sonunda 

bulunmaktadır. 

Performans Analiz Yöntemleri 

 Hesaplara ön hazırlık: Literatüre bakıldığında performans analizleri için oluşturulan 

formülasyonlar izole tek ana rotorlu paller üzerine olmaktadır. Ancak bizim tasarımımızdaki 

paller eş eksenli olduğuna göre hesaplarda buna yönelik bir düzenleme yapılması uygun 

olacaktır. Bunun nedeni ise eş eksenli rotorlarda alttaki rotorun üsttekinin aşağı doğru 

yönlendirdiği hava akımı içinde kalması ve etkinliğinin azalmasıdır. Leishmann’ın eş eksenli 

rotorların etkileşimi ile ilgili yaptığı çalışmada eşit güç isteri, yani eşit tork değeri olan iki 

birbirinden ayrık rotorun itki değerleri arasında bir oran bulmuştur. Burada üstteki rotorun toplam 

ağırlığın %60’ını alttakinin ise kalan %yüzde 40’ını taşıdığı sonucu elde edilmektedir. Bu 

bilgiden yola çıkılarak devam eden performans hesaplarında tüm güç gereksinimi hesapları 

üstteki rotorun toplam helikopter ağırlığının %60’ını karşıladığı durumda yapılıp elde edilen 

pervane güç değerleri 2 ile çarpılarak toplam güç değerleri elde edilmiştir. Ancak bunun tek bir 

istisnası vardır o da ileri uçuş hesabında parazit sürükleme için gerekli olan gücün hesabıdır. 

Burada ise yardımcı itki sisteminin belirlenen uçuş hızındaki sürükleme değeri önce tarihsel 

verilerden elde edilen yaklaşık formüllerle ardından da CFD hesapları ile elde edilmiş ve önceden 

boyutlandırdığımız yardımcı pervanenin bu uçuş koşulundaki gerekli toplam güç değeri 

performans hesaplarına dâhil edilmiştir. Bu hesapların tamamı 2.5 m^3’lük kargo hacmi için 

bulunan 1946 N değerindeki sürükleme durumu için yapılmıştır. 1.5 m^3 kargo hacmi için olan 

hesaplamalar optimizasyon kısmına eklenmiştir. 



 

Performans analizleri yapılırken toplamda kalkış, tırmanış, seyir uçuşu(gidiş), dolanma, yük 

bırakma, seyir uçuşu(Dönüş), alçalma ve iniş olmak üzere 8 farklı görev bölümü için tek tek 

hesaplama yapılmıştır. Yapılan hesaplamalarda izlenen temel yöntem şöyledir, ilk kalkış 

bölümünün başında ağırlık ön ağırlık hesabı bölümünde elde edilen toplam ağırlık olarak alınıp, 

her görev bölümün sonunda ise harcanan yakıt ağırlığı kadar azalacağı düşünülmüştür. Ayrıca 

ağırlığın sadece bir görev bölümün başlangıcında belirlenip tüm görev bölümü boyunca sabit 

kaldığı kabulü yapılmıştır.  

Ayrıca ana rotor ve pervane hesabı yapılırken gerekli olan güç hesaplanmış ve kayıplar da göz 

önünde bulundurularak bir motor seçimi yapılmıştır. Hesapların tamamında bu motorun öz yakıt 

tüketimi değeri yakıt hesabı için kullanılacaktır. Havanın öz kütlesi ise her uçuş koşulunda 

değişmektedir ve o görev bölümü boyunca uçulan en yüksek irtifaya göre alınmıştır.  

Kalkış hesabı: Burada tüm kalkış ağırlığı ile başlanmıştır. Havanın öz kütle İndüklenmiş güç ve 

profil güçleri elde edilmiş ve toplam güç değeri, görev süresi ve öz yakıt tüketimi kullanılarak 

yakıt ağırlığı hesaplanmıştır.  

Tırmanış hesabı: Görev isterleri kısmında bu bölümdeki tırmanış hızının değeri verilmektedir. 

Tırmanış durumunda belli bir ileri uçuş hızı ile hareket edilmektedir. Bu uçuş hızının değeri ise 

helikopterin toplam güç ihtiyacının en az olduğu değer olarak seçilmiştir. Bu hız değerinin hesabı 

verilen uçuş koşullarına uygun olarak yapılmıştır. Yukarı ve ileri yönlü hız vektörlerinin 

bulunması nedeni ile tırmanış uçuşunda indüklenmiş güç, profil gücü, parazit güç ve tırmanış 

gücü olarak 4 farklı güç parametresi hesaplanmıştır. Tırmanış hızı ve toplam çıkılacak olan irtifa 

değerleri de kullanıldığında bu görevin süresi bulunmuştur. Toplam güç ve süre bulunduğuna 

göre toplam yakıt tüketimi kolayca hesaplanmıştır.  



 

Seyir uçuşu (Gidiş): Bu uçuş koşulu tasarımı yapılan helikopter için dönüş uçuşu ile birlikte en 

kritik bölümdür. Hesaplar 400 km mesafe için, 400 km/s uçuş hızında, 3500 m irtifada ve 

ISA+15 sıcaklık koşullarında gerçekleştirilmektedir. Bu bölümdeki en önemli hesap parazit 

sürüklemenin karşılanması için üretilmesi gereken yardımcı itki sistemi gücünü bulmaktır. Bu 

güç değeri için öncelikle seyir uçuşu sırasında oluşan parazit sürükleme elde edilmiştir. Bunun 

için gövde, kokpit, rotor göbeği ve kuyruk konisi boyutlandırması yapılmıştır. Elde edilen 

geometri üzerinde yapılan CFD analizleri sonucunda gövdenin sürüklemesi belirlenmiştir. Bu 

belirlenen itki değerini yaratacak olan kuyruktaki itici pervanenin gerekli güç değeri 

hesaplanmıştır. Bu hesap yapılırken pervanenin bulunan uçuş koşullarındaki verimlik değerini 

bulmak ve gerekli gücü buradan hesaplamak gereklidir. Bu sebeple itici pervane hesabında seyir 

uçuşu koşulları için bir verimlilik eniyilemesi yapılmıştır. Ardından indüklenmiş güç ve profil 

gücü değerleri hesaplanmıştır. Ancak bu değerlerin ileri uçuş koşullarındaki formülleri farklıdır 

ve ileri uçuş hızı ile birebir ilişkilidir. Bu görev profilinde ileri uçuş süresi ve toplam güç 

hesaplandıktan sonra yakıt tüketimi hesabı da kolayca yapılmıştır.  

Dolanma uçuşu: Bu uçuş için süre 30 dk, irtifa 3500 m ve sıcaklık ISA+15 olarak verilmiştir. 

Burada dolanma uçuşunun hızının ve dolanma yarıçapının belirlenmesi çok önemli 2 

parametredir. Dolanma yarıçapı dengelenmesi gereken merkezkaç kuvvetini belirlemekte ve bu 

nedenle de pervanelerin üretmesi gereken toplam itkiyi etkilemektedir. Ayrıca dolanma hızı da 

toplam gerekli güç hesabında etkili olmaktadır. Bu bilgileri ve gerekli formülasyonların 

kullandıktan sonra dolanma yarıçapı 500 mt seçilmiş ardından da dolanma hızı 184 m/s olarak 

belirlenmiştir. Belirlenen değerler kullanılarak indüklenmiş güç ve profil gücü ileri uçuş 

hesaplarında kullanılan formüller yardımı ile hesaplanmıştır. Ardından CFD analizleri sonucu 

belirlenen sürükleme değerleri kullanılarak parazit güç hesabı yapılmıştır. Toplam güç, uçuş 



 

süresi ve öz yakıt tüketimi değerleri kullanılarak bu dolanma uçuşu süresince tüketilen toplam 

yakıt hesaplanmıştır. 

Yük bırakma: Bu bölümdeki hesaplar 5 dk uçuş süresi, 3500 mt irtifa ve ISA+15 sıcaklık 

koşullarında yapılmıştır. Yükün 5 dk’lık uçuş süresi sonunda bırakıldığı düşünülmüştür. 

Hesapların geri kalanı kalkış uçuşu ile aynı şekilde devam ettirilmiştir.  

Seyir uçuşu (Dönüş): Seyir uçuşunun dönüş kısmı ile gidiş kısmı arasında sadece toplam yük 

bakımından bir fark vardır. Bunun dışındaki hesaplar aynıdır. 

Alçalma: Alçalma uçuşu için alçalma hızı değeri verilmektedir. Bu değer uçuş süresini 

belirlememize yardımcı olmaktadır. Ayrıca alçalma sırasındaki ileri uçuş bileşeni de en düşük 

güç koşullarında göre hesaplanmıştır. Yapılan hesaplarda indüklenmiş güç, profil gücü ve parazit 

güç elde edilmiştir. Hesaplanan süre, toplam güç ve öz yakıt sarfiyatı değerleri kullanılarak 

alçalma uçuşu sırasındaki yakıt sarfiyatı bulunmuştur. 

İniş: Kalkış uçuşu ile tek fark irtifanın 1500 m olarak seçilmesidir. Kalan işlemler aynı şekilde 

yapılmıştır. 

İtki gereksinimleri: Kalkış, iniş, askı uçuşu ve alçalma sırasında sadece görev yükü kadar bir 

itki gereksinimi bulunmaktadır.  Tırmanış sırasında da yük gereksinimi görev kütlesi kadardır 

ancak tırmanma hızı dolayısı ile gerekli güç fazladır. Seyir uçuşları sırasında dikey yük görev 

kütlesi kadar olsa da buna bir de sürükleme kuvvetini yenmek için yatay bir yük de 

eklenmektedir. Son olarak dolanma uçuşu en fazla yönde itki gereksinimi bulunan durumdur.  

 



 

 

Tablo 15 - Performans ve Yakıt Tüketimi Hesapları 

 

Görev Profilinde İstenen Helikopter Limitleri 

Azami seyir hızı: Azami seyir hızı değeri görev isterlerinde 400 km/sa olarak 

istenmektedir. Seçilen motorun gücünün 1327 kW olduğu ve irtifanın 3500 m olduğu durumdaki 

ileri uçuş hızları için toplam güç ve hız grafikleri çizilmiştir. Burada motor gücünün yoğunluk ile 

ters bir orantı içinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ileri uçuş irtifasında motordan elde edilen 

çıkış gücü 811 kW olmaktadır. Elde edilen sonuca göre motor çıkış gücü ile helikopterin gerekli 

toplam gücü için çizilen iki grafik 400 km/sa’lik hız değerinden daha büyük bir değerde 

kesişmektedir. Bu nedenle seçilen motor ve tasarlanan gövde konfigürasyonunun istenen azami 

hız değerini karşıladığı söylenebilir. 

Kalkış Tırmanış
Seyir uçuşu 

(Gidiş)
 Dolanma

Askı Uçuşu 

(Yük 

Bırakma)

 Seyir 

Uçuşu 

(Dönüş)

Alçalma İniş

Toplam 

Yakıt 

Tüketimi

Görev Ağırlığı    

(kg)
1673,66 1666,22 1673,66 1530,90 1493,12 1236,29 1116,20 1110,73

Harcanan 

Yakıt           

(kg)

7,44 11,09 124,23 37,78 6,82 120,09 5,47 4,51 317,44

İndüklenmiş 

Güç           

(kW)

278,01 58,43 33,94 183,88 259,68 18,94 35,51 150,30

Profil Gücü 

(kW)
45,70 72,20 154,66 61,54 37,19 154,66 54,94 45,70

Tırmanma 

Gücü        

(kW)

0,00 59,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parazit Güç 

(kW)
0,00 29,22 261,77 28,52 0,00 261,77 17,76 0,00

Toplam Güç       

(kW)
323,71 219,29 450,37 273,94 296,87 435,36 108,22 196,00



 

 

Şekil 18 - İleri Uçuş Güç Gereksinimi 

Askı tavanı: İstenen performans limitlerinde askı tavan irtifası 4000 m olarak verilmiştir. Burada 

da önemli olan parametre 4000 m deki motor çıkış gücünün tasarlanan helikopteri belirlenen 

irtifada tutmaya yetip yetmeyeceği belirlenmek istenmektedir. Bunun için 4000 m irtifadaki 

motor çıkış gücünün, aynı irtifadaki helikopter için gerekli toplam güçten büyük olması 

gerekmektedir. Şekil 19’da bu iki değer için irtifa ile değişen bir grafik çizdirilmiş ve seçilen 

motor gücünün belirlenen irtifadaki değeri karşıladığı görülmüştür. 



 

 

Şekil 19 - Askı Uçuşı Güç Gereksinimleri 

 

Menzil: Menzil değeri görev isterlerinde en az 800 km olarak verilmektedir. Bu değerin 

sağlandığının kontrol edilmesi için görev profiline bakmak yeterlidir. Görev profilinde tırmanış 

ve iniş için 11’er dk boyunca en uzun menzil hızında ileri doğru da gidilmiştir. Ayrıca dolanma 

uçuşunda da yarım saat boyunca dolanma irtifasındaki en iyi menzil hızında 30 dk dolanma 

uçuşu yapılmıştır. Ayrıca 400km boyunca ileri uçuş ve geri dönüş yapıldığı varsayılarak hesaplar 

yapılmıştır. Bu değerlerden yola çıkarak performans hesapları sonucu hesaplanan yakıt kütlesi ile 

görev profilinin hangi etabında toplam ne kadar mesafe alınabileceği hesaplanmış ve değerler 

Tablo 16’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 16 - Toplam Menzil Hesabı 

Tırmanma 
Seyir Uçuşu 

(Gidiş)
Dolanma

Seyir Uçuşu 

(Geliş)
Alçalma

Toplam 

Menzil (km)

32,61 400,00 91,98 400,00 28,16 952,76



 

 

Havada kalma süresi: Toplamda 3 saatlik bir havada kalma süresi istenmektedir. Tekrar 

performans hesaplarına gidersek orada görev profilinin her bir bölümü için uçuş süresi 

belirlenmiştir. Bu sürelerin toplamı Tablo 17’de ayrıntılı olarak verilmektedir. Tabloya 

bakıldığında yapılan tasarımın havada kalma süresi şartını da sağladığı görülmektedir. 

 

Tablo 17 - Toplam Süre 

Tasarımın Farklı Atmosferik Koşullardaki Sınır Değerleri 

Yapılan tasarımın farklı sıcaklık, irtifa ve basınçtaki değerleri temelde havanın 

yoğunluğunu değiştirmektedir. Bu durumun çok önemli iki etkisi olmaktadır. Bunlar seçilen 

motorun çıkış gücünün değişmesi diğeri ise helikoptere gerekli olan gücün değişmesi olarak 

sıralanabilmektedir. Bu bölümde her bir atmosfer parametresinin bu iki değeri birbirine göre nasıl 

değiştirdiğini ve bunun sonucu olarak farklı performans parametreleri üzerinde nasıl bir etkisi 

olduğu grafiklerle desteklenerek incelenmiştir.  

Öncelikle irtifanın ve buna bağlı olarak yoğunluk azalmasının etkisi gösterilmektedir. Şekilde 

görüldüğü üzere deniz seviyesinde düşük hızlarda indüklenmiş güç daha ön planda olduğu için 

düşük irtifadaki toplam güç gereksinimi daha düşüktür. Ancak ileri hız arttıkça parazit güç ön 

plana çıkmaktadır. Bu güç sürükleme ile değiştiğinden deniz seviyesinde daha yüksek 

olmaktadır. 

Kalkış Tırmanma 
Seyir Uçuşu 

(Gidiş)
Dolanma

Askı 

uçuşu

Seyir 

Uçuşu 

(Geliş)

Alçalma İniş

Toplam Uçuş 

Süresi 

(dk/saat)

5,00 11,00 60,00 30,00 5,00 60,00 11,00 5,00 187/3.,11



 

 

 

İrtifa, sıcaklık ve basınç hava yoğunluğunu etkileyen 3 değişkendir. Şekilde aslında hava 

yoğunluğunun azalmasının performansı nasıl etkilediği gösterilmektedir. Bu durum yüksek hava 

sıcaklığı ve düşük basınç durumlarında da benzer bir yol izleyecektir.  

Operasyon limitleri: 

Performans isterleri kısmında tasarlanan helikopterin 450 km/saat hıza kadar çıkabileceği 

ve askı tavan irtifasının 4000 m’den çok daha fazla olacağı rahatlıkla görülmektedir. 

Alt Sistemlerin Güç Gereksinimleri ve Kayıplar: Motor gücü, aşağıdaki nedenlere 

bağlı olarak bazı kayıplara uğrar. 

-Parçacık ayırıcı nedeniyle motor girişinde oluşan basınç kaybından kaynaklı güç kaybı: Bu 

kısımda kaybedilen gücün tipik değeri toplam gücün %3’ü ile %10’u arasındandır. Parçacık 

ayırıcıdan kaynaklanan güç kayıpları çöl koşulları için üretilen parçacık ayırıcılarda maksimum 

olmaktadır. Ancak tasarımın operasyon koşulları parçacık ayırıcının daha az basınç kaybı 



 

oluşturacak türde seçilmesine elverişlidir. Dolayısıyla en az basınç kaybı üreten “vortex tube 

seperators” kullanılarak motor güç kaybı yaklaşık %3 e indirilerek minimize edilmiştir. 

-Sürtünmeye bağlı olarak oluşan egzoz arkası basınçtan kaynaklı güç kaybı: Bu kısımda 

kaybedilen gücün tipik değeri toplam gücün %0,5’i ile %2’si arasındadır. Ayrıca akışın kütle 

debisine bağlı olarak yükseklikle de değişmektedir. Güvenli bir güç kaybı hesabı için bu kayıp 

toplam gücün %2’si olarak kabul edilecektir. 

-Kanal sürtünmesinden kaynaklı motor girişinde oluşan basınç kaybından kaynaklı güç 

kaybı: Bu kısımdaki kayıpların tipik değeri toplam gücün %1’i ile %4’ü arasındadır. 

Sürtünmeden kaynaklı bir kayıp olduğu için farklı uçuş şartlarında bu kayıp da değişmektedir. Bu 

nedenle güvenli bir kayıp hesabı için bu kayıp toplam kaybın %4’ü olarak seçilecektir. 

-“Bleed Air” Sistemden kaynaklı güç kaybı: Bu kısımdaki güç kayıplarının tipik değeri toplam 

gücün %1 ile %20’si arasındadır. Kokpit bir kişinin sığabileceği biçimde olabildiğince az 

hacimde tasarlanmıştır. Bu sebeple kokpit basıncını düzenlemek için gerekli olan sıkıştırılmış 

hava miktarı ve neden olduğu güç kaybı minimum seviyededir. Dolayısıyla bu kaybın %1 olacağı 

öngörülmüştür. 

-Motoru monte ederken kullanılan aksesuarlara bağlı olarak oluşan kayıplar: Bu kayıplar 0 

dan 100 hp’a kadar değişmektedir. Nispeten ufak bir motor tasarımına sahip olunduğu için bu 

kısımdaki kayıplar da oldukça az olacaktır. Fakat güvenli bir güç kaybı hesabı için bu bağlamda 

kaybedilen güç 50 hp olarak kabul edilecektir. 

Dolayısıyla tüm motor kaybının, güvenli bir hesapla, toplam gücün %10’u+ 50 Hp olması 

öngörülmüştür. Bu kayıplar ve yapılan CFD analizlerinden gelen sürükleme kuvvetleri nedeniyle 

motor bir önceki motora göre ufaltılmıştır. 



 

Bu yaklaşımlar sonucunda toplam motor gücü 1070 hp iken kullanılabilir motor gücü 913 hp 

olmuştur. 

MOTORDA GÜÇ KAYBINA NEDEN OLAN DURUMLAR 
Toplam güce göre 

yüzdeler 

Parçacık ayırıcının neden olduğu basınç kaybı 3% 

Sürtünmeye bağlı olarak oluşan egzoz arkası basınç 2% 

Kanal sürtünmesinden kaynaklı basınç kaybı 4% 

Bleed air sistemi 1% 

Tablo 18 - Güç Kayıpları 

Yüzdelere ek olarak motor montajından kaynaklı +50 Hp bulunmaktadır. 

Kokpit Boyutlandırması: Kokpit, pilotun helikopter kullanımı sırasında bulunduğu 

pozisyon baz alınarak boyutlandırılmıştır. Tüm uzunluklar yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan 

pilotların ortalama antropometrik ölçülerine göre belirlenmiştir.  

 

Şekil 20 - Kokpit Koltuk Belirleme Ölçütleri 

Koltuk derinliği, kalça-diz mesafesi düşünülerek 39 cm; genişliği oturma pozisyonunda 

kalça genişliği düşünülerek 41,5 cm; baş kısmıyla beraber yüksekliği 82,8 cm olarak 

belirlenmiştir. Koltuk sırt açısı 19° olarak ayarlanmış, 38°ye kadar serbestlik verilerek ergonomik 

bir tasarım oluşturulmuştur. 



 

 

Pilotun konsola kolay erişimi için koltuk-konsol mesafesi 50 - 60 cm arasında değişebilir 

olarak ayarlanmıştır. Kokpit iç yüksekliği pilotun helikopter içerisine giriş-çıkış kolaylığı ve 

gövdenin aerodinamik şekli düşünülerek 165 cm olarak belirlenmiştir. Oturuş sırasında pilotun 

ayak pedallarına rahat erişimi düşünülerek ayak mesafesi 120 cm olarak belirlenmiştir. 

Askeri standartlarda optimum pilot görüşü için belirli azimut açılarında gereken minimum 

görüş açıları belirlidir. Bu kısıtlar dikkate alınarak kokpit camları 135° azimut açısında -34° / 70° 

arasında, 90° azimut açısında -50°  / 70° arasında, 0° azimut açısında -25°  / 70° arasında görüş 

sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  

Aerodinamik Özellikler ve Analiz Sonuçları: Helikopter aerodinamik özellikleri ana rotor, 

yardımcı itki sistemi ve gövde aerodinamiği olarak 3 kısma ayrılabilir. Bu noktada ana rotor ve 

itici pervane için yapılan BEMT hesaplarından elde edilen sonuçlar ile gövde için elde edilen 

CFD sonuçlarına değinilmektedir.  



 

Ana rotor aerodinamik özellikleri: 

Öncelikle ana rotor tasarım kısıt noktası olan askı tavan irtifasındaki aerodinamik özellikler 

verilmektedir. Bu değerler elementel itki ve güç katsayıları, indüklenmiş hız değeri ve etkin 

hücum açısı değerlerinin pal boyunca olan değişimleridir ve grafikler halinde gösterilmiştir. 

Burada x eksenleri her durumda da pal üzerindeki elemanın köke uzaklığının toplam rotor 

yarıçapına oranıdır. Ayrıca pal boyunca kanat kesiti olarak 2 farklı profil kullanılmıştır. Bu 

nedenle palin bir bölümünden sonra aerodinamik karakteristikler değişmektedir. Palin %15’lik uç 

kısmına konan profilin taşıma eğrisi eğimi ve genel taşıması ile sürükleme değerleri daha 

düşüktür. Bu durum indüklenmiş hız ve etkin hücum açısı değerlerinde de farklılık yaratmaktadır. 

Sonuçlar Şekil 21’de görülebilir. 

Bu durumdaki rotor sisteminin verimlilik değeri (FM) ise 0.87 olmaktadır 

 



 

 

Şekil 21 - Ana Rotor Aerodinamik Özellikleri 

Yardımcı itki sistemi aerodinamik özellikleri: 

Yardımcı itki sistemi için tasarım noktası olan 400km/saat hızdaki itki ve güç değerleri 

çizdirilmiştir.  



 

 

Şekil 22 - Güç - İtki Grafiği 

Gövde CFD hesapları: 

Gövdenin sürüklemesini hesaplamak için Solidworks ve Ansys programları birlikte 

kullanılmıştır. Solidworks’te yapılan çizimler Ansys’e aktarılmış ve farklı koşullar için çeşitli 

analizler yapılmıştır. Analizlerdeki temel hedef sürüklenmenin hesaplanması olmuştur. 

Helikopterin kuyruk kısmının kanat profilli olması sebebiyle Ansys programında mesh kalitesi 

azalmaktadır. Bu sebeple kuyruk gövdeden çıkarılmış ve o şekilde analize sokulmuştur. 

Kuyruğun ürettiği sürükleme kuvveti ise Naca0012 kanat profilinin 0 derece hücum açısı ve 

verilen Reynolds aralığındaki Cd katsayısı kullanılarak D=0,5*(yoğunluk)*(V^2)*S*(Cd) 

formülünden hesaplanmıştır. Buradaki S kanat yüzey alanı olup bir önceki raporda geçmiş 

verilerden hesaplanan yüzey alanlarının her birinin 1,5 katı alınarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla 



 

yeni yatay kuyruk alanı 1,53 metrekare olup her bir dikey kuyruk alanı ise 1,07 metrekare 

boyutuna erişmiştir. Tasarım koşulları ani manevra kabiliyetlerinden ziyade stabiliteyi sağlamaya 

yönelik olduğu için kontrol yüzey alanlarının bu şekilde artırılmasına karar verilmiştir. Farklı hız 

ve irtifa değerlerinde Ansys analizleri ve kuyruk sürükleme hesapları tekrarlanmıştır. Elde edilen 

veriler itici pervane, motor tasarımı ve dolayısıyla harcanan yakıt kütlesi hesabında kullanılmıştır. 

Ayrıca kargo hacminin artırılmasının sürüklemeye etkisi hesaplanmıştır. Hesaplanan farklı 

sürükleme değerleri için performans hesapları tekrarlanmış ve bu farkın helikopter toplam 

ağırlığına etkisi elde edilmiştir.   

Tasarlanan iki farklı hacimdeki helikopterin sürükleme hesabındaki farklılıklar farklı hız ve 

irtifalar için hesaplanmış ve aşağıdaki gibi tabloya dökülmüştür. Tablodaki “gövde sürükleme 

kuvveti” sütunu kuyruksuz gövdenin Ansys CFD sonuçlarını , “kuyruk sürüklemesi” sütunu ise 

klasik formülasyonun sonuçlarını göstermektedir. 

 

Şekil 23 - 1.5 metreküplük kargo hacmine sahip helikopter 

 

İrtifa HIZ  GÖVDE SÜRÜKLEME KUVVETİ KUYRUK SÜRÜKLEMESİ TOPLAM SÜRÜKLEME

3500 m 200 km/h 453,1035 N 46,2705 N 499,374 N

3500 m 300 km/h 993,1147 N 104,1024 N 1097,2194 N

3500 m 400 km/h 1719,2594 N 185,0854 N 1904,3548 N

2500 m 200 km/h 502,1274 N 51,3563 N 553,4837 N

2500 m 300 km/h 1097,7164 N 115,544 N 1213,2604 N

2500 m 400 km/h 1890,9485 N 205,4290 N 2096,3775 N

1000 m 200 km/h 577,3742 N 59,7722 N 637,1464 N

1000 m 300 km/h 1268,0771 N 134,4891 N 1402,5662 N

1000 m 400 km/h 2172,6166 N 239,0932 N 2411.7098 N



 

 

Şekil 24 - 2.5 metreküplük kargo hacmine sahip helikopter 

 

Helikopterin Ağırlıkları: Benzer görev profillerine sahip helikopterlerin araştırılması 

sonucu tasarımı yapılacak olan helikopterin brüt ağırlığı için ortalama bir değer alınmış, bu 

değere göre bazı tasarım parametreleri hesaplanmıştır. Elde edilen bu değerler aşağıda gösterilen 

denklemler kullanılarak ağırlık yaklaşımı yapılmış ve bu yaklaşım değerleri Tablo 19’da 

verilmiştir. Bu yaklaşımdan sonra tasarıma başlanmış ve detaylı bir tasarım yapılmıştır. Tasarım 

CAD programında çizilmiş, bazı alt sistemler için CAD programından alınan hacim bilgisi 

kullanılacak olan malzemenin yoğunluğu ile çarpılarak bu alt sistemlerin gerçek ağırlığı 

hesaplanmıştır. Daha sonra tekrar brüt ağırlık hesaplanıp bu döngü tekrar gerçekleştirilmiştir. Her 

iterasyonda farklı güç değerleri gerektiğinden ve farklı ağırlıklar olduğundan tasarım ve 

kullanılan bazı sistemler değişmiştir. Girilen brüt ağırlık iterasyon sonucunda elde edilen değere 

eşit olduğunda iterasyon durdurulmuş ve nihai değerler elde edilmiştir. Final halinde azami kalkış 

durumundaki alt sistemlerin ağırlıkları için de ağırlık kırılımı yapılmış sistem ağırlıklarının bu 

toplam ağırlık içindeki yüzdelik dilimleri elde edilmiş, bu değerler ve ağırlık kırılımı Şekil 25’te 

gösterilmiştir.  

 

İrtifa HIZ  GÖVDE SÜRÜKLEME KUVVETİ KUYRUK SÜRÜKLEMESİ TOPLAM SÜRÜKLEME

3500 m 200 km/h 459,7537 N 46,2705 N 506,0242 N

3500 m 300 km/h 1015,7415 N 104,1024 N 1119,8439 N

3500 m 400 km/h 1761,6406 N 185,0854 N 1946.726 N

2500 m 200 km/h 512,0075 N 51,3563 N 563,3638 N

2500 m 300 km/h 1124,6563 N 115,544 N 1240,2003 N

2500 m 400 km/h 1960,2376 N 205,4290 N 2165,6666 N

1000 m 200 km/h 587,0353 N 59,7722 N 646,8075 N

1000 m 300 km/h 1282,3557 N 134,4891 N 1416,8448 N

1000 m 400 km/h 2232,324 N 239,0932 N 2471.4172 N



 

 

Denklemler:  

Ana rotor palleri  WbM=0.026 b0.66 c R1.3(Ω R)0.67 

Ana rotor göbeği ve menteşeleri  WbM=0.0037 b0.28 R1.5(ΩR)0.43(0.67 WbM+
ρ𝐽

𝑅^2
)0.55 

Yatay stabilizör WH=0.72 AH
1.2A.R.H

0.32 

Dikey stabilizör WV=1.05AV
0.94 A.R.V

0.55(kuruk rotoru dişli kutusu sayısı)0.71 

Kuyruk rotoru  WT=1.4RT
0.09(

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑔üç 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤

Ω R
)0.9 

Gövde  WF=6.9(
𝑇.𝐴

1000
)0.49 LF

0.61(Aıslak,F)0.25 

İniş Takımı  WL.G.=40(
𝑇.𝐴

1000
)0.67 (tekerlek sayısı)0.54 (geri çekme sistemi için ek %10) 

Motor beşiği  WN=0.041(Kuru motor ağırlığı)1.1(motor sayısı)0.24 + 0.33(Aıslak,N)1.5 

İtki alt sistemleri WP.SS= 2(Wmotor)
0.59(motor sayısı)0.79 

Yakıt sistemi  WF.S.=0.43(galon cinsinden benzin)0.77(tank sayısı)0.39 

WD.S.=13.6(Transmisyon güç oranı)0.82(
𝑟𝑝𝑚,𝑒𝑛𝑔

1000
)0.37 

x[(
𝑘𝑢𝑦𝑟𝑢𝑘 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑔üç 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤(ℎ𝑝 𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛)

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑔üç 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤(ℎ𝑝 𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛)
)(

Ω ,M

Ω,T
)]0.068 (Dişli kutusu sayısı)0.66/ ΩM

0.64 

Kokpit kontrolleri  WC.C.=11.5(
𝑇.𝐴

1000
)0.40 

Sistem kontrolleri  WS.C=36 bM cM
2.2(

Ω R,M

1000
)3.2 



 

Yardımcı Güç Grubu   WAPP=150 

Enstrümanlar  Wi=3.5(
𝑇.𝐴

1000
)1.3 

 

Hidrolikler Whyd=37 bM
0.63 c1.3 (

Ω R,M

1000
)2 

Elektrik sistemleri Wel=[ (9.6(Transmisyon güç oranı(hp cinsinden))0.63 ) / (
𝑇.𝐴

1000
)0.40]- Whyd 

Aviyonikler  Wav={

50 (𝑑üşü𝑘)
150 (𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎)

400 (𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘)
 

 T.A= Toplam Ağırlık 



 

 

Tablo 19 - Helikopter Dolu ve Boş Ağırlıklar 



 

 

Şekil 25- Ağırlık Kırılımı 

Optimizasyon Yönteminin Açıklanması: Gerçekleştirilen performans hesapları, 

boyutlandırmalar ve ağırlık kestirimleri bir döngü şeklinde ilerlemiştir. Bu akışı daha iyi şekilde 

anlamak için Şekil 26’da bir akış şeması verilmektedir.  



 

 

Şekil 26 - Optimizasyon Döngüsü 

Burada öncelikle görev gereksinimleri ve faydalı yük verileri alınmıştır. Ardından kendi içinde 

döngüsel olacak şekilde ağırlık hesabı yapılmıştır. Ardından buradan elde edilen değerler ana 

rotor tasarımı için kullanılmaktadır. Bunun yanında motor gücü, transmisyon sistemi ve genel 

performans hesapları için itici pervanenin güç ve verimlilik hesabı yapılması gereklidir. Bunun 

için ileri uçuş durumlarındaki gövde sürüklemesi CFD programları yardımı ile bulunmuştur. Bu 

programlarda kullanılan gövde boyutları da alt sistemler ile kargo yükünü içine alacak en küçük 

gövde olarak belirlenmiştir. İtici pervane tasarımının ardından transmisyon, güç sistemi ve 

performans hesapları yapılmış ve tüm çıktılar alt sistemlerin boyut ve ağırlık hesabı için 

kullanılmıştır. Bu bölümde elde edilen boyutlar CAD programında ağrılıklar ise tekrar ağırlık 

hesabında yerine koyularak “Sabit Nokta İterasyon Algoritması” ile toplam ağırlık optimizasyonu 

yapılmıştır.  



 

Yardımcı itki sistemi optimizasyonu: Yardımcı itici pervanenin maksimum performansı 

gösterebilmesi için MatLab ortamında optimizasyon işlemi yapılmıştır. Tasarım değişkenleri 

olarak açıklık oranı, pal ucu Mach sayısı ve pala sayısı seçilmiştir. Bu değişkenler için alt ve üst 

sınırlar yani problemin kısıtları belirlenirken tarihsel veriler göz önüne alınmıştır. Pala sayısı için 

ise pervanenin 2, 3 ve 4 palaya sahip olduğu durumlar düşünülmüştür. Optimizasyon probleminin 

amacı pervane verimlilik katsayısını η maksimize etmektir. Problemin kısıtları şu şekildedir: 

AR ∈ [15, 30],        Mtip ∈ [0.78, 0.90],      Nb ∈ {2, 3, 4} 

Yapılan optimizasyon işlemi sonucunda yardımcı pervanenin en iyi verimi açıklık oranının 15, pal 

ucu Mach sayısının 0.78 ve pal sayısının 2 olduğu durumda ürettiği bulunmuştur. Ayrıca, bu 

işlemlerin içerisinde pervane aerodinamik parametreleri de veter, pal ucu hızı vb. optimize edilmiştir. 

Pervanenin verimi artırılarak sağladığı itki arttırılmış ve dolayısıyla uçuş sırasında harcanacak yakıt 

minimize edilmiştir. Optimizasyon için yazılan MATLAB kodu, kodlar kısmında bulunabilir. 

 

Şekil 27 - Optimizasyon Sonuçları 

Pervane verimliliği (%) 82.68

Açıklık oranı, AR 15

Pal ucu Mach sayısı 0.78

Veter uzunluğu (m) 0.08333

Pal ucu hızı (m/s) 237.0936

RPM 1811.3

Pervane pala sayısı 2

Optimizasyon Sonuçları



 

4. Görseller 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

5. Değişiklikler 

Helikopterin nihai tasarımı sonucunda ara tasarım raporunda alınmış bazı kararlar 

üzerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikliklerden ilki ve belki de en önemlisi helikopter 

performansını ciddi derecede etkileyen ağırlık yönünde olmuştur. Yapılan başlangıç ağırlık 

yaklaşımı ile ara tasarım raporunda 3430 kg olarak belirlenmiş olan helikopter ağırlığı 1673 kg 

olarak hesaplanmıştır. Ağırlıkta ortaya çıkan azalma uçuş performansında bir iyileşme olmasına 

katkı sağlamıştır. İkinci olarak ara tasarım raporunda yardımcı itki pal sayısı 6 olarak 

düşünülürken yapılan optimizasyonla daha verimli olduğu için pal sayısında azalmaya gidilmiş 

ve 4 pal kullanılmasına karar verilmiştir. İtici pervane hızı ara tasarım raporunda ana rotorun en 

iyi menzil hızı olan 200 km/h olarak belirlenmişken final tasarımda bu değer performans 

hesaplamaları ile 175 km/h olarak değiştirilmiştir. Ayrıca helikopter boyutlarının nihai 



 

değerlerinde de değişiklikler yapılmıştır. Ara tasarım raporunda belirlenmiş olan boyutlar 

performans hesaplarıyla nihai haline ulaşmıştır.  

Ara tasarım raporunda 612.15 kg olarak öngörülmüş yakıt tüketim miktarı performans 

hesaplamalarında yapılan optimizasyonla 317 kg olarak değiştirilmiştir. Son olarak gövde şekli 

optimize edilmiş, yapılan CFD analizi ile performans verilerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Ara 

tasarımda kullanımı ön görülen gövde şekli ile nihai gövde şekli üzerindeki değişiklikler şekilde 

görülebilir. 

 

 



 

 

 

6. Kodlar 

7. Referanslar 


