
 



1-Tasarım Açıklaması 

SİMURG helikopteri; Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Helikopter 

Tasarım Yarışması için Gaziantep Üniversitesi Eklemeli İmalat ve 3B Modelleme topluluğu 

helikopter ekibi tarafından tasarlanmaktadır. Yüksek hızlı yenilikçi bir helikopter olma 

özelliğine sahip SİMURG helikopteri yarışma şartnamesinde belirtilen gereklilikler dikkate 

alınarak tasarlanmıştır. Geleneksel helikopterlere göre daha verimli bir uçuş sağlanabilmesi 

amacıyla koaksiyel bir tasarım tercih edilmiştir. Tasarımın özgün yönleri şu şekilde 

listelenebilir; 

- Yenilikçi bir kuyruk rotor sistemi tasarımı  

- Optimize edilmiş ana rotor palleri 

- Zıt yönlere sahip winglet tasarımı 

- Elektromanyetik yük alma bırakma sistemi 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1 Uçuş Manevraları 

Yarışma kapsamında helikopterlerden 250 kg ağırlığındaki yükün belirli bir noktadan 

alınıp diğer belirlenen hedef noktaya yüksek hızlı düz uçuş yapılarak ulaştırılması 

istenilmektedir. Helikopterin diğerlerine oranla daha hızlı olabilmesini sağlayabilmek ve aynı 

zamanda manevra kabiliyetini arttırabilmek amacıyla kuyruk kısmına 2 adet itici elektrikli 



motor eklenmiştir. Bu durumda tasarımın sahip olduğu ekstra 2 itici pervane ile diğer 

helikopterlere göre yaklaşık olarak 200-220 m/s hız artışı , %60 menzil artışı ve yüksek hava 

sıcaklıklarında % 50 daha iyi performans sağlaması beklenilmektedir. Bunun yanı sıra yapılan 

tasarımda ana rotorda 4 palli 2 pervane ve kuyrukta 8 palli 2 pervane kullanılarak; yüksek 

hızlanma ve yavaşlama, burun aşağı ve yukarı hızlı, çevik hareketlere sahip olması 

sağlanacaktır. Maksimum 620-660 km/h hıza ulaşılması beklenilen tasarımın seyir hızı yaklaşık 

olarak 570-600 km/h olacaktır. Bu durumda verilen görevin 120-130 dakikalık bir süre içinde 

tamamlanması beklenmektedir. 

Bunun yanı sıra koaksiyel helikopterlerde karşılaşılan bir sorun olan pervanelerin 

birbirine çarpmasının engellenebilmesi için yapılan araştırma ve çalışmalara göre uygun bir 

rotor aralığı belirlendikten sonra pervane uçlarına zıt yönlü winglet eklenmiş ve bu risk 

minimum orana düşürülmüştür. Pervane uçlarına eklenen wingletlerin zıt yönlü olması ile 

pervanelerin birbiri üzerinde oluşturduğu vorteks etkisi azaltılmış ve pervane verimi 

arttırılmıştır. Bu sayede daha düzgün bir akış sağlanarak yakıt kazancıda sağlanmıştır. 

Yarışma kapsamında belirtilen yük için elektromanyetik bir yük sistemi kullanılması 

planlanmaktadır. Kullanılan sistem azami 330 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir. Görev 

sırasında taşınması gereken yükün manyetik olmama ihtimaline karşılık maksimum hacim 

değerleri göz önünde bulundurularak 2.5 𝑚𝑚3 hacme sahip manyetik bir yük kasası kullanılması 

planlanmaktadır. 

Helikopterde 3 tekerlekli bisiklet tipi iniş takımları kullanılması tercih edilmiştir. Bu tür 

iniş takımına sahip olan helikopterler indikleri noktalarda kolaylıkla taksi manevrası 

gerçekleştirebilirler. İniş takımları uçuş sırasında gövdede bu mekanizma için oluşturulan 

bölüme çekilecek ve böylece ortaya çıkan sürüklenme azaltılacaktır. Sürüklenme kuvvetinin 

azaltılmasıyla daha verimli bir uçuş gerçekleştirerek yakıt kazancı sağlanacaktır. 



                   



 Yarışma kapsamında belirlenen görev profilinin Mission Planner programından alınan 

görüntüsü Şekil 1.2’ de verilmiştir. 

Şekil 1.2 Görev Profili 

2-Alt Sistemler 

Helikopterler döner elemanlarının fazla olması ve çok cisimli mekanik yapıları ile 

tasarımında dikkat edilmesi gerekilen pek çok alt sisteme sahip uçuş platformlarıdır. Bu alt 

sistemler temel olarak şu şekilde sıralanabilir; İniş takımları, yük alma-bırakma mekanizması, 

aviyonik sistem, güç aktarım ve itki sistemi. 

2.1-İniş Takımları 

Tasarım için 3 tekerlekli bisiklet tipi iniş takımı tercih edilmiştir. Bu sistemin 

kullanılmasının temel sebebi yüksek hızlı helikopter üretilmesi hedeflendiğinden dolayı uçuş 

esnasında mekanizmanın gövdede belirlenen bölüme çekilmek istenmesi ve böylece oluşacak 

drag etkisinin azaltılması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra bu tip iniş takımları, frenleme 

esnasında daha yüksek iniş hızlarına olanak tanıyan frenlerin daha fazla zorlanmasına izin verir. 

Ayrıca iniş ve yer manevrası sırasında uçuş güvertesinden daha iyi bir görünürlük sağlar.  



İniş takımı için hidrolik güç kullanılacaktır. Kullanılması planlanan iniş takımlarının temel 

yapısı ve bağlantı elemanları Şekil 2.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.1 İniş Takımı 

2.2-Yük Alma-Bırakma Mekanizması 

 Yük alma ve bırakma sisteminin düşük güç tüketimi, boyut ve hızlı çalışması gibi 

özellikleri dikkate alınarak elektromanyetik vinç sistemi kullanılması düşünülmektedir. Yük 

alma ve bırakma esnasında ağırlık merkezinde oluşabilecek değişimler hava aracını olumsuz 

etkileyeceği için bu durumu engellemek amacıyla bu sistem ağırlık merkezine ve gövde 

tavanına yerleştirilecektir. Helikopter düz uçuşta yüksek hızla hareket edeceğinden dolayı 

oluşabilecek sürüklenme kuvvetini minimum seviyede tutabilmek amacıyla alınan yük 

tamamen gövde içerisine çekilecektir. Tasarlanan yük sistemi azami 330 kg yük taşıma 



kapasitesine sahip olmakla birlikte 36.5 kg ağırlığa sahiptir. Alınan yükün manyetik olmama 

ihtimaline karşılık maksimum hacim değeri dikkate alınarak 2.5 𝑚𝑚3 hacme sahip manyetik kasa 

kullanılacaktır. Yük mekanizması teknik bilgileri Tablo 2.1’de, boyutlandırma bilgileri Tablo 

2.2’de ve kullanılan halat bilgileri Tablo 2.3’te gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 2.1 Elektromanyetik Yük Mekanizması Teknik Bilgileri 

 

Tablo 2.2 Yük Mekanizması Boyutlandırma Bilgileri 

 

Tablo 2.3 Yük Mekanizması Halat Bilgileri 

 

 







2.4 Güç Aktarım ve İtki Sistemi 

Simurg helikopterinde, ana rotorda 1573 beygir gücüne sahip 2 adet LHTEC CTS800-

4A turboşaft motor kullanılacaktır. Motor seçim sürecinde yapılan araştırma ve çalışmalar 

Tablo 2.4’te listelenmiştir. Verilen tabloda, seçilen motor özellikleri referans alınarak kırmızı 

ve yeşil renklendirmeler ile diğer motorlarla aralarında kıyaslama yapılmıştır. Motor seçilirken 

en önemli kriter boyutları ve gücü olmuştur. Boyutlar belirlendikten sonra diğer özellikler 

arasında kıyaslama yapılarak karar verilmiştir. Seçilmiş olan motor yaklaşık olarak 1166 kW 

güç üretmektedir. 14:1 sıkıştırma oranına sahiptir. Ülkemizde Atak helikopterinde ve Genel 

maksat helikopterlerinde tercih edilmiştir. 

 

 

 

 

  

     Tablo 2.4 Motor Karşılaştırmaları 

Yapılan tasarımda bir diğer itki sistemi elemanı ise kuyruklarda kullanılması planlanan 

itici elektrik motorlarıdır. Elektrik motoru olarak Ashwood IPM-200 serisi motor seçilmiştir. 

Motor ağırlığı 18 kilogramdır. Sürekli güç aralığı 9-20 KW arasındadır. 7000 RPM değerine 

ulaşabilen motor sayesinde helikopterin manevra kabiliyetinin artırılabileceği düşünülmektedir. 

Motorun çalışması için gereken elektrik enerjisi ise bir batarya ile sağlanacaktır. 

Kullanılan elektrikli motorlar sahip olduğu RPM değerinden dolayı ses hızı mach 

sayısının aşılmasına sebebiyet verdiğinden doğrudan pervanelere bağlanmamıştır. Motor 



çıkışına bir planet dişli redüktör sistemi bağlanmıştır. Bu sayede devir 3:1 oranda (2333 RPM) 

düşürülmüş ve tork arttırılmıştır. Redüktörün görseli Şekil 2.2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Şekil 2.2 Kuyruk Motoru Planet Dişli Redüktör  

Kuyruk motorlarının enerjisinin sağlanacağı bataryanın teknik özellikleri Tablo 2.5’te 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 2.5 Batarya Özellikleri 



         Kuyruk bölümünde daha fazla itki elde edebilme amacıyla kullanılan bu elektrikli 

motorlar itki oluşturma ile birlikte manevra kabiliyetini de arttırabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Motorlar uçağın yerdeki konumuna göre yere dik eksende her biri 35-40 derece açı ile saat 

ibresi yönü ve tersi yönünde açısal hareket edebilmektedir. Bu da momentum etkisiyle uçağın 

dönel merkezine göre moment oluşturacağı için havadaki manevra kabiliyetini artıracaktır. Bu 

mekanizma hidrolik sistem ile çalışacaktır. Belirtilen sisteme ait görsel Şekil 2.3’te 

gösterilmiştir. 

 

                                             Şekil 2.3 Kuyruk Motorları Çalışma Prensibi



Helikopter içerisindeki elektrik güç dağıtım şeması Şekil 2.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 2.4 Helikopter Elektrik Sistemi 



a



2.5 Kargo Yükleme Bırakma Senaryosu  

Kargo Yükleme 

Helikopter 1500m rakımda bulunan 250 kg ağırlığındaki yükü almak için öncelikle bir 

askı uçuşu yapacaktır. Daha sonra yükü almak için alt kapaklar açılıp yük mekanizması halatı 

aşağı gönderilecektir.  

 

Kargonun Çekilmesi  

Manyetik kasaya alınan yük elektromanyetik sistem ile helikopter içerisine çekilecektir.  

 



Kargonun Helikopter İçerisinde Tutulması 

Helikopter içerisine çekilen kargo tamamen helikopter içine alındıktan sonra kapaklar 

kapatılacak ve kargoyu diğer noktaya ulaştırmak için düz uçuş yapılmaya başlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Kargonun Bırakılması  

Hedef noktaya ulaşıldıktan sonra belirtilen görev şartlarının sağlanabilmesi için 

öncelikle 30 dakikalık bir dolanma uçuşu ardından 5 dakikalık bir askı uçuşu yapılacak ve yük 

bırakma başlatılacaktır. Kargo bırakma sistemi, alma sistemiyle aynı şekilde çalışmaktadır. 

Öncelikle kapaklar açılır ardından halat ile yük aşağı indirilir ve bırakılır. Ardından halat gövde 

içine çekilip kapaklar kapatılır ve dönüş uçuşuna başlanır. 

 

 

 

 

 

 



2.6 Konum-Ağırlık-Hacim Değerleri 

Helikopter içerisinde kullanılan alt sistemler için XFLR5 programı kullanılarak bir konumlandırma yapılmıştır. Bunun yanı sıra kullanılan sistemlerin 

araştırması ve çizimleri yapılarak hacim ve ağırlık bilgileri belirlenmiştir. Elde edilen bu bilgiler Tablo 2.6’da listelenmiştir. 

    Tablo 2.6 Konum-Ağırlık-Hacim Değerleri 



3-Performans ve Hesaplamalar 

3.1 Ana Rotor Tasarımı  

Ana rotor pallerinin tasarlanmasında askı uçuşu ve ileri düz uçuşta rotor verimliliğinin 

sağlanabilmesi için çeşitli parametreler olduğundan dolayı multidisipliner bir analiz gerektirir. 

Tasarım yapılırken yüksek kaldırma kuvveti ve yüksek itki elde edilmesi hedeflenmiştir. Ana 

rotorun itme ve güç katsayıları, ana rotor ile ilgili geometrik parametreler kullanılarak Tablo 

3.1, Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’te verilen hesaplama araçları kullanılarak hesaplanmıştır. 

Tablo 3.1 Rotor tasarımında kullanılan denklemler. 

Tablo 3.1’deki denklemler kullanılarak yapılan hesaplamaların neticesinde diğer 

aşamada disk alanı belirlenecektir.  Disk alanı belirleyebilmek için bir diskin geometrik ölçüsü 

(yarıçapı) belirlenir. Disk yarıçapının belirlenebilmesi için ilk olarak daha önce üretilmiş olan 

helikopterler incelenmiş ve buradan elde edilen bilgiler doğrultusunda gereksinimleri 

karşılayabilecek bir değer belirlenmiştir. Bu doğrultuda yapılan bu hesaplamalar Tablo 3.2’de 

verilmiştir. 



Tablo 3.2 Disk Yüklemesi belirmede kullanılan denklemler 

         Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’de yapılan hesaplamalar kullanılarak ana rotor gücü ile ilgili 

parametreler belirlenebilir. Güç ve itki hesaplamaları Tablo 3.3’te verilmiştir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tablo 3.3 Güç ve İtki Hesaplamalarında Kullanılan Denklemler 



Yapılan hesaplamalardan sonra MATLAB programı kullanılarak zaman içeresinde 

ağırlık ve güç gereksinimi grafikleri oluşturulmuştur. Grafikler Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 

    

Şekil 3.1 Güç gereksinimi-Ağırlık / Ağırlık-Zaman Grafikleri 

 

3.2 İleri Uçuş Performansı 

Maksimum ileri hız güç gereksinimi, ağırlık minimum olduğunda yani iniş sırasında 

bulunabilir. Kalan güç(kullanılabilir güç) helikopteri ileri yöne çevirebilmek için kullanılabilir. 

İleri uçuş performansı hesaplama denklemleri Tablo 3.4’te verilmiştir. 

Tablo 3.4 İleri Uçuş Performansı Hesaplama Denklemleri 



Maksimum parazit gücü, belirli bir düz plaka alanına sahip tasarlanmış helikopter için 

ileri hızın bir fonksiyonu olarak çizilirse, helikopterin ileri hız grafiği Şekil 3.2 ‘de gösterildiği 

gibi elde edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2 Motor Gücü-Hız Grafiği 

3.3 Dikey Tırmanış Performansı  

Dikey tırmanış performansı ile helikopterin çıkabileceği maksimum irtifa belirlenebilir 

ancak yarışma şartları incelendiğinde çıkılması istenilen maksimum yükseklik 3500m olarak 

belirlenmiştir. MATLAB programı kullanılarak bu yüksekliğe ulaşıncaya kadar güç 

gereksinimi-yükseklik grafiği oluşturulmuştur. Oluşturulan grafik Şekil 3.3’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3 Güç-İrtifa Grafiği 



3.4 Dişli Kutusu Tasarım Boyutlandırması  

Koaksiyel helikopter için tasarlanan dişli kutusunda kullanılan hesaplama araçları Tablo 

3.5, Tablo 3.6 ve Tablo 3.7’de verilmiştir. Solidworks programı kullanılarak çizilen koaksiyel 

dişli mekanizması Şekil 3.4’te gösterilmiştir. 

 

 

  Tablo 3.6 Dişli Materyal Özellikleri 

 

 

 

 

  Tablo 3.7 İkincil Dişli Denklemleri 

Tablo 3.5 Birincil Dişli Denklemleri 

 

 

 

 

 

    

    Şekil 3.4 Koaksiyel Mekanizması 



3.5 Kanat Profili Seçimi 

Pervaneler için kanat profili seçiminde temel olarak dikkat edilmesi gereken bazı 

faktörler vardır. Bunlardan birkaçı; yüksek kaldırma kuvveti katsayısı, düşük sürtünme 

katsayısı, iyi bir denge(stall) davranışı ve düşük atış momenti olarak söylenebilir. Profil seçimi 

yapılırken diğer helikopterler için tercih edilmiş profiller incelenerek seçilen profil ile birlikte 

XFLR5 programında analiz edilmiş ve grafikleri Şekil 3.5’te verilmiştir.  

Şekil 3.5 Kanat Profilleri Karşılaştırma Verileri 

Yapılan araştırma ve analizler sonucunda kanat profili St. CYR 172(Royer) seçilmiştir. 

Bunun yanı sıra pervane uçlarında winglet kullanılacağından dolayı winglet için simetrik kanat 

profilleri incelenmiş olup S2055 kanat profili kullanılması tercih edilmiştir. Şekil 3.6‘da 

profiller gösterilmiştir. 

 

     Şekil 3.6 Pervane Profilleri 

 



3.6 Gövde Analizleri 

 Tasarlanan helikopter gövdesi için ANSYS programı kullanılarak yapılan analizler sonucunda gövde aerodinamik yapısının uçuş 

verimliliğinin yüksek olduğunu sonucu çıkarılmıştır. Basınç ve hız grafikleri incelendiğinde hava ile ilk karşılaşılan burun kısmında hava hızının 

sıfır, basıncın ise maksimum olduğu gözlemlenmektedir. 



3.8 Yakıt Tipi Tercihi ve Yakıt Tankı  

 Ana rotorda kullanılmak üzere 2 adet LHTEC CTS800 4A turboşaft motor kullanılması 

planlanmaktadır. Motor kataloğu incelendiğinde kullanılması önerilen 3 tip yakıt tipi vardır. Bu 

yakıtlar; 

-MIL-DTL-5624, Grades JP-4 and JP-5 

- MIL-DTL-83133C, Grade JP-8 

- ASTM D-1655, Jet A or Jet A1, or Jet B. 

Yapılan araştırmalar sonucunda MIL-DTL-83133C, Grade JP-8 yakıtı kullanılmasına 

karar verilmiştir. JP-8'in parlama noktası, JP-4'ün -18 °C' lik parlama noktasına kıyasla daha 

yüksek ve güvenli olan 38 °C'dir. JP-5'in parlama noktası ise daha da yüksektir (>60 °C) fakat 

bununla birlikte maliyeti de yüksektir.  

      

 

 

Tablo 3.8 JP-8 Yakıtı Özellikler 

 

 



Şekil 3.7 JP-8 Yakıtı 

 

Motorun özellikleri dikkate alınarak yapılan çalışmalarda JP-8 yakıtı için 1200 kg yakıt 

ağırlığı belirlenmiştir. Yoğunluk değerleri ile yapılan çalışma sonucunda yakıt tankının 1500 lt 

hacminde olması hesaplanmıştır. Yakıt tankları Faz A ve Faz B olmak üzere her iki motor için 

2 ayrı tank olarak kullanılacaktır. 

Görev profili dikkate alındığında helikopterlerden yaklaşık olarak 1200 km menzile 

sahip olmaları beklenilmektedir. Tasarlanan sistemde kullanılan yakıt miktarı ile yapılan 

hesaplamalarda helikopterin ortalama 1700 km menzile sahip olduğu görülmektedir. Seyir 

hızında yapılan uçuşlarda yaklaşık olarak 3,4 saat havada kalabilme süresine sahip olmakla 

birlikte ortalama bir helikopter uçuş hızında yani 250km/h hızında ise 6,7 saat havada 

kalabilmektedir. 

 

 

 



3.9 Ağırlık Analizi 

 Helikopter için yapılan ağırlık analizleri Tablo 3.9 ve Tablo 3.10’da listelenmiştir 

 

 

 

 

 

Tablo 3.9 Boş Ağırlık Analizi 

  

  

 

 

 

Tablo 3.10 Toplam Ağırlık Analizi 

           Yapılan ağırlık analizleri sonucunda helikopter kalkış ağırlığı maksimum 3211.82 kg 

(7 080.85 lb)  olarak belirlenmiştir. Bu durumda ana rotor pallerine minimum 31507.95N 

kaldırma kuvveti üretilmesi gerekmektedir. Tasarımda kullanılan ana rotor sistemi için yapılan 

hesaplamalarda helikopterin minimum güç kullanıldığında 4412.82 kg(4834.61 lb), 43289.76N 

kaldırma kuvveti ürettiği belirlenmiştir.  



         Bunun yanı sıra kuyruk motorlarından elde edilecek itki hesaplandığında 286.96 kg 

(628.264 lb)  yani 2815.077 N itki kuvveti üretilmektedir. 

         Ana rotor ve kuyruk motorları için yapılan bu hesaplamaların doğrulanması amacıyla itki 

hesaplama programından yardım alınmış ve bir motordan elde edilen itki değerleri 

hesaplanmıştır. Şekil 3.8’de ise bu sonuçlar gösterilmiştir. Verilen sonuçlar yalnızca 1 er motor 

dikkate alındığında ulaşılan sonuçlardır. Tasarımda her iki bölümde de 2 motor 

kullanılmaktadır. 

     Şekil 3.8 Ana Motor ve Kuyruk Motoru İtki Hesaplamaları 

3.10 Güç Kayıp Hesaplaması 

          Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen ağırlık ve boyutlandırma parametreleri dikkate 

alınarak helikopter için güç gereksinimleri ve güç kayıpları hesaplanmıştır. İletim sisteminde 

meydana gelen güç kayıplarının temel sebebi dişlilerdir. Güç kayıplarının belirlenebilmesi için 

kullanılan denklemler Tablo 3.11’de verilmiştir. 

Tablo 3.11 Güç Kayıp Hesaplamaları 



3.10 Performans Sonuçları ve Görev Özeti  

    Tablo 3.12 Performans Değerleri 

 

Tablo 3.13 Görev Planlaması 

 



4- Görseller 

Helikopter Genel Görünümü 

 



 

Yük Alma-Bırakma Senaryosu 

 



Kokpit Boyutlandırmaları 



 

Teknik Resim 



Kesit Görünüm (Cutaway) 

 



5-Değişiklikler 

Ara tasarım raporundan sonra yapılan çalışmalar doğrultusunda temel olarak 3 bölümde 

değişiklikler yapılmıştır Bu değişiklikler; 

1-Ana rotorda kullanılmak üzere 1 adet LHTEC CTS800 4A turboşaft motor eklenmesi; 

Koaksiyel tasarıma sahip olan helikopterin ilk tasarımında bu bölümde iki farklı dişli 

kutusu tasarlanması ve böylece iki pervaneyi istenildiği durumlarda farklı devir hızlarında 

döndürebilmek hedeflenmiştir. Ancak daha fazla mekanizma karmaşasına sebebiyet 

verdiğinden dolayı bu sistem yerine bir motor daha eklenerek dişli kutularının bu şekilde 

çalıştırılması uygun görülmüştür. 

2-Kuyruk motorlarında kullanılmak üzere redüktör eklenmesi; 

Kuyrukta kullanılması düşünülen motorlar 7000 RPM değerine sahiptir. Bu bölümde 

kullanılması planlan pervaneler 8 palli ve 6.61 in pitch değerine sahiptir. Bu değerler dikkate 

alınarak yapılan pervane uç hızı hesaplamalarında mach sayısının ses hızı mach sayısından fazla 

olduğu belirlenmiştir. Burada oluşacak sorunu düzeltebilmek amacıyla 3:1 oranında bir 

redüktör kullanılması tercih edilmiştir. Bu durumda kuyruk pervanelerinde uç hızı maksimum 

0.6 mach olmaktadır. 

3-Helikopter boyutlandırmasında yapılan küçültmeler; 

Helikopterde kullanılması düşünülen tüm sistemler CAD programında yerleştirildiğinde 

helikopterde istenilenden daha fazla bir boşluk olmasından ve bu durumun ekstra ağırlığa 

sebebiyet vermesinden dolayı helikopter boyutlandırmaları %30 oranında küçültülmüştür.



Ek 1: 

Tasarım Karşılaştırmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek 2: 

Tasarım Kodları 

            

Tasarım Hedefleri 

 

 

 

Giriş Verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şekil 1: Güç-Ağırlık-Zaman Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şekil 2:Reynolds Sayısı Aralığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: İleri Hız Grafiği 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Güç-İrtifa Grafiği 

 

 

 

 

 

 

 



Çıkış Verileri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


