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Final Tasarım Raporu İçeriği: 

1. Tasarım Açıklaması: 

Şartname de belirtilen görev amaçları ve gereksinimlerinin yerine getirilmesi için 

tasarımın geleneksel helikopter sistemlerinden farklı olması gerektiği için farklı bir 

konfigürasyon üzerinde odaklanarak tasarım yapılmıştır. Görev gereksinimlerin de ön plana 

çıkan yüksek irtifa, yüksek hız ve kargo bırakma senaryosunu yerine getirmek amacıyla 

konfigürasyonlar arasında kıyaslama yapılarak eş eksenli rotor sistemi seçilmiştir. Geleneksel 

helikopter sistemlerinin gerekli irtifaya çıkmak için tek pervane ile yükselmesinde irtifayla 

birlikte güç gereksinimi fazla miktarda artmakta ayrıca asıl sorun geleneksel helikopter 

sistemlerinin ileri hızlanma limitinin şartname de belirtilen gereksinimleri karşılamaktan uzak 

olması. Geleneksel helikopter sistemleri ileri hızlanmayı ana rotor pervanesini bükerek sağlar 

bu da itki gücünde kayba neden olur. İleri hız bu prensiple sınırlandırılır(geleneksel helikopter 

sistemleri 300-370 km/saat hız limiti) . Kargo bırakma sisteminde ön plana çıkan tandem 

rotor sistemi yüksek hız gereksinimini yerine getirmekte yüksek sürükleme alanı ve yüksek 

maliyetleri ayrıca görev kargo yükünün çok fazla olmaması nedeniyle gereksiz bir maliyet 

oluşturuyordu. Aynı şekilde tilt rotor sistemine sahip hibrit araçlarda yüksek maliyet 

içeriyordu. Görev gereksinimlerini yerine getirebilecek uygun konfigürasyon eş eksenli rotor 

sistemi olarak seçildi. Bu rotor sistemi geleneksel helikopterlerde ana rotor sisteminin gövde 

oluşturduğu torku nötrlemek için kullandıkları kuyruk rotoruna ihtiyacı ortadan kaldırır ve bu 

kısma harcanan motor gücünü ana rotora aktararak daha verimli bir güç kullanımının yanı sıra 

yüksek irtifa sağlar. Ayrıca kuyruk rotoru ileri hızlanma hareketine yardımcı olacak şekilde 

yeniden tasarlanarak ileri hızlanma için gerekli itki üretimine katkıda bulunur.    

 



2. Alt Sistemler: 

 

Ana Rotor Sistemi: Rotorun görevi helikopterin havada tutunabilmesini sağlamak ve uçuş 

kumandalarının hareketlerini üzerine bağlı olan rotor pallerine iletmektir. Rotor, bir direk, 

göbek ve rotor bıçaklarından oluşur. Direk, yukarı doğru uzanan ve sürülen ve bazen 

şanzıman tarafından desteklenen içi boş bir silindirik metal şafttır. Direğin üstünde, 

göbek(rotor hub) adı verilen rotor bıçaklarının bağlantı noktası bulunur. Rotor kanatları daha 

sonra göbeğe herhangi bir sayıda farklı yöntemle tutturulur. Ana rotor, helikopterin şaft 

tarafından desteklenen direğine monte edilir. Ana rotor sistemleri, ana rotor kanatlarının 

göbeğe bağlı olarak elde ettikleri serbestlik derecesine göre 3 sınıfa ayrılır :  katı, yarı katı 

veya tamamen mafsallı. 

Tamamen mafsallı: Tam mafsallı rotor sisteminde palaların 3 tip hareket yapmasına 

imkan(flapping, lead-lag,feathering) veren menteşe ve yataklar mevcuttur. Bu rotor sistemi 2 

den fazla pala olan rotorlarda kullanıma elverişlidir.  

Katı; Bir bükülmez(katı) rotor sistemi tam mafsallı rotor sisteminden  mekanik olarak daha 

basittir, ancak yapısal olarak karmaşıktır, çünkü çalışma yükleri menteşelerden ziyade 

bükülme ile emilmelidir. Bu sistemde, bıçak kökleri rotor göbeğine sıkıca tutturulmuştur. 

Rigid rotor sistemleri aerodinamik aracılığıyla tamamen mafsallı sistemler gibi davranma 

eğilimindedir, ancak lead-lag veya flapping menteşelerinden yoksundur. Bunun yerine, 

bıçaklar bu hareketleri bükerek barındırır. Bu yüzden rotor bıçaklarının üretiminde yüksek 

dayanıklılık,sertlik ve yorgunluk direnci olan kompozit malzemelerden üretilirler. Bu 

sistemde bıçaklar flapping ve lead-lag hareketini yapamaz fakat feathering hareketini 

yapabilir. Rigid rotor sistemi semi-rigid sistemler kadar direk darbelere genellikle duyarlı 

değildir, çünkü rotor göbekleri ana rotor çubuğuna sağlam monte edilmiştir. Bu sağlam 



montaj rotor bıçaklarının ürettiği titreşimi direkt olarak gövdeye iletir çünkü titreşimi 

sönümleyecek lead-lag ve flapping serbestlik derecesini veren menteşelerden yoksundur. Bu 

titreşim iletimi gövde üzerinde daha hızlı bir metal yorulmasına yol açar. Bunun önüne 

geçmek amacıyla titreşim sönümleyiciler rotor sistemini gövdeden kısmi olarak ayırarak 

gövde ömrünü uzatır. Rigid rotorun diğer avantajı, rotor göbeğinin ağırlığında ve 

sürüklenmesinde bir azalma ve kontrol girişlerini önemli ölçüde azaltan daha büyük bir 

çırpma koludur.(flapping arm). Karmaşık menteşeler olmadan, rotor sistemi diğer rotor 

konfigürasyonlarından çok daha güvenilir ve bakımı daha kolay hale gelir. Dezavantajı 

türbülanslı veya tozlu havada sürüş kalitesinde düşüşe yol açar. 

Swash Plate :Çalkalama(Swash) plakasının amacı, sabit kontrol girişlerini pilottan rotor 

kanatlarına veya kontrol yüzeylerine bağlanabilen döner girişlere dönüştürmektir. İki ana 

parçadan oluşur: sabit eğik plakası ve dönen eğik plakası.Sabit eğik plakası ana rotor 

direğinin etrafına monte edilir ve bir dizi itme kolu ile döngüsel ve kolektif kontrollere 

bağlanır. Bir antidrive bağlantısı ile dönmekten kaçınılır, ancak her yöne eğilebilir ve dikey 

olarak hareket edebilir. Dönen eğik plakası, tek eğimli bir manşon vasıtasıyla sabit eğik 

plakasına monte edilmiştir. Direğe tahrik bağlantıları ile bağlanır ve ana rotor direği ile 

sürekli ilişki içinde dönmelidir. Her iki eğik plaka tek bir birim olarak yukarı ve aşağı eğilir. 

Swash plakası aynı zamanda kanatçıkların atak açısından sorumludur. Geleneksel helikopter 

tasarımlarında ana rotorda oluşan asimetrik itiş gücünü dengelemek için retreating tarafında ki 

atak açısını arttırırken advancing tarafındaki atak açısını düşürür. Bu sayede asimetriyi 

ortadan kaldırmaya yardımcı olur.  

 

 

 



Koaksiyel Rotorlar:Bir koaksiyel rotor sistemi, aynı eksen üzerine monte edilmiş bir çift 

pervaneli bir rotor sistemidir. Pervanelerin saat yönünün tersi yönde dönmesi anti tork kuyruk 

rotor sistemine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ana dezavantaj koaksiyel rotorların artan 

mekanik karmaşıklığı rotor sistemidir. 

Egzoz sistemi :Tasarlanan sıcak hava tahliye kanalı (ejektör), kuyruk konisi kaplamasının 

sıcak egzoz gazları ile ısınmasını engellemek amacıyla, pala dönüş yönünde 90 derece açı ile 

bükülmüştür ve x eksenine paralel uzanmaktadır. Buna ek olarak, rotorun yarattığı aşağı 

yönlü akıştan (downwash) etkilenmemesi için merkez ekseni etrafında 5 derece döndürülmüş 

ve havayı biraz daha yukarı doğru yönlendirmesi sağlanmıştır. Helikopterde sağlı ve sollu 

olmak üzere ana rotorun alt kısmında yani helikopterin üst kısmında havagirişin arka 

kısmında iki adet egzoz çıkışı yer almaktadır. 

Hava girişi: Her tarafta bir adet olmak üzere toplam iki hava girişi motorun ön kısmında, 

pervanenin alt kısmında bulunmaktadır. Bu yapılandırma hem motorun hava gereksinimini 

hem de motor bölgesi hava dolaşımını sağlayan birleşik bir yapıdır (bölmeler “plenum” 

duvarı ile birbirlerinden ayrılmıştır). Motor hava alığı ile motor bölgesi hava alığı arasında bir 

yönlendirme kanatçığı bulunmaktadır.Gövde üzerindeki yapısal parçalar olup sıcak havanın 

tahliyesini sağlarlar. 

 Kuyruk Rotoru: Helikopterde yer alan kuyruk rotoru itki kuvveti oluşturarak hız konusunda 

destek oluşturmaktadır. Tek rotorlu helikopterde ana rotorun neden olduğu kendi etrafında 

dönmesini engellemek amacıyla antitork görevi üstlenirken çift rotorluda bu görev eş eksenli 

rotor tarafından yapılmaktadır. Kuyruk rotor aynı zamanda pilotun helikopteri döndürmesi 

kısmında yardımcı olmaktadır.Ana rotor tarafından sabit bir oranla döndürülen kuyruk rotoru, 

ana rotorun ürettiği döndürme momenti etkisine karşı yönde bir moment üretir. 

 



Rotor göbeği (hub) : Palaların, ana rotor şaftına bağlanmasını sağlayan sistemdir.  

Paller : Paller, mümkün olduğunca hafif ve direngen malzemeler kullanılarak yapılır. Paller 

belli bir devir hızında dönerek gerekli olan kaldırma kuvvetini üretirler. 

 

Güç Aktarma Organları : Motorlarda üretilen döndürme momenti, güç aktarma organları 

vasıtası ile ana rotora, kuyruk rotoruna ve güç gereksinimi olan tüm diğer alt sistemlere 

iletilir. Motorun ürettiği tahrik gücü, güç iletim sistemi hattı üzerinden palalara ulaşmaktadır. 

Ve güç iletim sistemi, palalara etkiyen aerodinamik kuvvetlerden doğrudan etkilenmektedir, 

güç iletim sistemini etkileyen bir diğer konu ise titreşimlerdir. 

Gearbox(şanzıman); Motorun aksesuar şanzımanı, helikopterin çok sayıda bileşenini sürmek 

için gerekli tüm dişlileri barındırır. Aksesuar şanzımanına N1 ve N2 türbin tekerleklerine 

bağlı bağımsız miller üzerinden güç sağlanır. N1 kademesi, türbin döngüsünü tamamlamak 

için gerekli bileşenleri tahrik ederek motorun kendi kendini idame ettirmesini sağlar. N1 

aşaması tarafından tahrik edilen ortak bileşenler kompresör, yağ pompası, yakıt pompası ve 

marş / jeneratördür. N2 kademesi, ana rotor ve kuyruk rotoru tahrik sistemlerini ve 

jeneratörler, alternatörler ve klima gibi diğer aksesuarları tahrik etmeye adanmıştır. 

Güç aktarma sistemi; Güç aktarma sistemi normal uçuş koşullarında gücü motordan ana 

rotor, kuyruk rotoru ve diğer aksesuarlara aktarır. Güç aktarma sisteminin ana bileşenleri ana 

rotor şanzıman, kuyruk rotorlu tahrik sistemi, debriyaj ve serbest tekerlek ünitesidir. Serbest 

tekerlek ünitesi veya otomatik döndürme kavraması, ana rotor aktarımının otomatik döndürme 

sırasında kuyruk rotoru tahrik milini tahrik etmesini sağlar. Güç aktarma sisteminin bir 

parçası olduğundan, şanzıman serbest dönüş sağlamak için onu yağlar. Helikopter 

şanzımanları normalde kendi yağ kaynaklarıyla yağlanır ve soğutulur. 

Ana Rotor Şanzımanı; Ana dişli kutusu, gücü motorlardan pervanelere aktarmalıdır, böylece 

kuyruk dişli kutusu manevra kabiliyetine ve kontrole yardımcı olur. Dişli kutusu 



montajlarındaki tüm kritik parçalar titreşime, yüksek basınca ve sıcaklığa dayanıklı olacak 

şekilde tasarlanır.  Ana rotor şanzımanının temel amacı motor çıkış devrini optimum rotor 

devrine düşürmektir. 

          

Figür 1 : iki motorlu güç aktarma sistemi         Figür 2: ana dişli kutusu  

 

Helikopter güç iletim sistemlerinin genel özellikleri aşağıdaki gibidir : 

 Şaftlar : Güç iletim sistemleri öncelikle mümkün olduğu kadar dayanıklı ve hafif 

tasarlanmalıdır.Bu 

nedenle, güç iletim sistemlerinde bulunan şaftlar, çap ile et kalınlığı arasında yüksek orana 

sahip, “içi boş mil” şeklinde ve burulma, dikey ve eksenel yönden gelen kuvvetlere göre 

sonsuz ömür dikkate alınarak tasarlanmaktadır. 

Dişliler : Helikopterlerde güç iletiminde kullanılan dişliler, yüksek performanslı ve yüzeyleri 

sertleştirilmiş dişlilerdir. Yüzey kalitesi en az 20 rms ve mümkünse daha kaliteli olarak 

işlenen dişliler, maksimum yükte çalışırken, sınırsız ömürde, güvenlik faktörü en az 0.999 

olacak şekilde tasarlanırlar. Dişlilerin çalışma esnasında problem çıkarmasındaki en büyük 

nedenlerden biri dişlilerin yataklanmasıdır.Yataklamalardaki esnemeler yüzünden, diş 

profilindeki bozulmalar problem 

oluşturacağından, paralel şaftlardaki kademeler düz dişliler ile sağlanmaktadır. Üzerine gelen 

dikey yüklerin bir kısmını eksenel yüklere çeviren helis dişliler, fazladan eksenel yönde de 

esnemelere yol açacağından bu dişlilerin kullanımı, düz dişlilere nazaran büyük bir avantaj 

getirmiyorsa kullanılması tavsiye edilmez. Birbirlerine açı ile montajlanan şaftlar arasındaki 



kademe, konik dişliler ile sağlanır. Planet dişliler ise devrin düşük ve momentin yüksek 

olduğu çıkış mili ile bir önceki mil arasında kademe olarak konulur. 

Yataklar : Helikopter güç iletim sistemlerinde kullanılan yataklardan, bakım çalışmasına 

girmeden önce en az 30000 saat çalışabilmeleri beklenmektedir. Bütün kritik yataklar 

maksimum 

güvenilirliğe göre tasarlanmaktadır. 

Kavramalar : Güç iletim sistemlerinin artık vazgeçilmez bir parçası haline gelen tek yönlü 

kavramalar, motor ile güç aktarma sistemi arasında bulunan ve motor arızası durumunda 

motor ile güç aktarma sistemini birbirinden ayıran güç aktarma organıdır. 

Fren sistemleri : Fren sistemleri yer operasyonlarında, motor çalışmıyorken helikopter 

rotorunun sabit kalmasında, motor yavaşlayıp durduktan sonra, rotorun kendi halinde 

yavaşlaması uzun olacağından, daha hızlı yavaşlama sağlamak için kullanılır. 

Yağlama sistemleri : Motorun yataklarını ve diğer ekipmanları yağlayan sistemdir. Yağ 

pompası, yağ filtresi, yağlama hatları, yağ soğutucusu, yağ deposu, karter vb. ekipmanlardan 

oluşur. Helikopterlerde kullanılan yağlama sistemi, birbiri üzerinde kayan elemanların 

sürtünmesini azaltmak (dişliler, yataklar) ve güç iletim sistemini soğutmak için kullanılır. 

Egzoz soğutma sistemi; 

Türbine gelen sıcak gazların ısısı kompresörlerden gelen soğuk hava ile ayarlanır. Sonrasında 

gazlar iki aşamalı serbest türbinden geçer. Yanma gazları kullanıldıktan sonra bir egzoz çıkışı 

ile dışarı atılır. 

Yanmış gazların dışarı atılmasını egzoz soğutma sistemi sağlar.  

Planet dişli grubu bulunmayan eş eksenli sistemler  her motorun ürettiği moment için  iki ayrı 

spiral konik dişli grubu ile kademelendirilmektedir. Momenti bölecek şekilde tasarlanan 

dişli kutulara “Split Torque Gearbox” (momenti ayıran veya dağıtan dişli kutuları) 

adı verilmektedir. Dişli kutusunda bulunan her üç kademedeki dişli sıraları, burulma yönünde 



direngenliği düşük, esnek şaftlarla (torsional flexible splined quill shafts) bağlanmıştır. 

Böylelikle motordan gelen momentin düzgün şekilde dağılımı sağlanır. 

 

İlk iki kademede spiral konik dişli çifti kullanılmıştır. Üçüncü kademede ise zıt 

yönlerde çalışan planet dişli sistemi kullanılmıştır.Motor girişi, kavrama ve içteki şaft birinci 

kademe olarak belirlenmiştir.Bu modele eş merkezli şaftlardan ortadaki şaft eklenerek ikinci 

kademe oluşturulur.Eş merkezli şaftların en dışında bulunan şaft sisteme eklenmek üzere 3. 

kademe belirlenir.  Helikopterlerin güç iletim sistemleri sabit devirde çalışan sistemlerdir. 

Motorun ısınması ve soğuması dışında gerçekleşen her uçuş rejiminde, motorun devri ve 

motora bağlı güç aktarma zincirindeki şaftların devri sabittir. 

Ana rotora giden zincirde,birinci kademeki dişli takımında spiral konik dişli çifti, ikinci 

kademede ise 

düz dişli çifti, üçüncü kademede de düz dişlilerden oluşan planet dişli takımları 

kullanılmıştır.Kuyruk rotoruna giden zincirde, birinci kademede 93 derece açılı konik dişli 

çifti, ikinci kademede düz dişli çifti, üçüncü kademede bulunan kuyruk dişli kutusunda ise 

konik dişli çifti kullanılmıştır 

.Fly-by-wire: Manüel uçuş kumandalarını elektronik bir arayüz ile değiştiren gelişmiş uçuş 

kumanda sistemidir. Bu sistemde uçak pilottan bağımsız bilgisayar kontrollü basit bir yapay 

zekaya sahiptir. Bu görev bilgisayarı, hız, irtifa, hava durumu, uçağın donelerini, ağırlığı ve 

pek çok önemli veriyi (data) sayısal ortamda harmanlayarak uçağa en güvenli uçuşu sağlar. 

 İNİŞ TAKIMI 

 

İniş takımları, kanatların ve burnun altında olmak üzere dikme ve ona bağlı tekerleklerden 

oluşur.Ana iniş takımları, iniş yapan helikopterin, piste ilk dokunan parçalarıdır. Bu nedenle 

iniş sırasında yaşanan çarpışma sebebiyle ağır baskılara dayanıklı olarak tasarlanmıştır.Burun 

https://tr.wikipedia.org/wiki/U%C3%A7u%C5%9F_denetimleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektronik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_zeka
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_zeka


iniş takımları helikopterin yerdeki hareketlerini yöneten parçalardır. Ana iniş takımları kadar 

dayanıklı değildir. 

Ana İniş Takım Dikmeleri arka amortisör dikmeleri ana (main) iniş takımı olarak 

isimlendirilir. Ana Helikopter yükünü bu dikmeler taşır.Burun Dikmesi Burundaki iniş takımı 

dikmesi helikopteri yerde dengede tutmak ve istenilen yöne hareket etmesini sağlamak amacı 

ile helikopterin burun kısmına yerleştirilmiştir. 

Yer Rezonansı 

Bazı helikopterlerde, ileride değinilecek olan yer rezonansı tehlikesinin görülmemesi için, iniş 

sisteminin yeterli derecede sönüm sağlayan sönümleyici elemanlara sahip olması gereklidir. 

Sönüm elemanları gövde-iniş sistemi arasında bulunmalıdır ve olası bir yer rezonansı 

durumunda sistemin kararlı olmasını sağlamalıdır. Helikopter iniş sistemlerinin enerji 

sönümleme özellikleri; iniş sisteminin yüksekliğinin artırılmasıyla, artmaktadır. Ancak 

helikopter iniş sistemlerinin yüksekliklerinin artırılması dinamik yuvarlanma (dynamic 

rollover) denilen bir durumun oluşma ihtimalini de artırmaktadır.Dinamik yuvarlanma 

helikopterin bir tekerin veya bir kızağın çevresinde yaşanır. Bu durum birçok sebepten oluşsa 

da tek kızağın veya tek tekerin çevresinde dönüş yapmaya zorlayabilecek olan; iniş sisteminin 

çamurlu, karlı arazide dengesiz olarak sıkışması; dalgalar üstünde sallanan bir gemiye iniş, 

askıda taksi (hover taxi) manevrası sırasında iniş sisteminin bir engele çarpması, eğimli 

araziye talimatlara uymayarak yapılan iniş kalkış gibi etmenler başlıca sebeplerdir.  

Tekerlekli iniş takımları tasarım isterlerine göre, gövde içerisine hidro-mekanik kontrol 

sistemleri ile çekilebilirler. Bu durumda hidrolik sistemin enerji ihtiyacı ve bakım isterleri 

karşılanmak durumundadır. Bizim helikopterimiz orta sınıf helikopter olduğu için katlanabilir 

tekerlekli iniş takımı seçilmiştir.İniş takımının içeriye çekilebilir olması helikopterin uçuşu 

sırasında ortaya çıkan sürüklenmeyi azaltmaktadır. İçeri çekilebilen iniş takımları hem 

çıkılabilecek olan en yüksek seyir hızını artırmak hem de daha verimli bir uçuş sağlamaktadır. 



Başlıca iniş takımı elemanları kapaklar, dikmeler, damperler ve landing gears 

tekerleklerdir.İniş takımları, havada aerodinamik yapıyı tamamlamak amacıyla açılır-kapanır 

şekilde tasarlanmıştır. Kendilerine ait kompartımanları vardır. Aerodinamik yapıyı temin 

edecek kapaklar helikopter gövdesine bağlıdır.  

Nokta yüklerine ve toplam ek yüklere ait detaylar  

 

      

Figür 3                                                                        Figür 4 

 

 

 

 

Figür: 5                                                                  Figür 6 

 

 

    



MOTOR: LHTEC T800 turboşaft motoru helikopterimizde iki adet ana rotorun alt kısmında 

yani helikopterin üst kısmında yer almaktadır. Motor kısmı sayesinde pervanelerin dönüş 

gücü için gerekli enerji ihtiyacı sağlanmaktadır. Turboşaft motorlar prensip olarak diğer 

motorlarla aynıdır, sadece şaftın pervane yerine ana ve kuyruk pallerini döndürmesi kısmında 

diğerlerinden ayrılır. Bu motorlar rotor hızındaki gerilimler ve termal çevrimden dolayı 

zaman ömürlüdür.LHTEC T800, döner kanat uygulamaları için bir turboşaft motorudur. 

Rolls-Royce ve Honeywell'in ortak girişimi olan LHTEC (Hafif Helikopter Türbin Motor 

Şirketi) tarafından üretilmektedir. Ticari ve ihracat versiyonu CTS800'dür.  

Özellikleri (T800-LHT-801) 

 Genel özellikleri: Tür: turboşaft Süre: 31.5 inç (0.80 m) Kuru ağırlık: 315 pound (143 kg),  

Bileşenler: Kompresör: 2CFHP   Türbin : 2HP, 2PT 

Performans: Maksimum güç çıkışı: 1563 shp (1166 kW) 

Özgü yakıt tüketimi : ~ 0.459 Ib / hp / sa (279 g / kW / h)                                                                                                        

Yakıt Tipi : Aviation Kerosene (Havacılık gazyağı) :Tasarlanan bu helikopterin yakıtı 

olarak aviation kerosene ( havacılık gazyağı) kullanılacaktır.Parafin, lamba yağı ve kömür 

yağı (eski bir terim) olarak da bilinen gazyağı, petrolden elde edilen yanıcı bir hidrokarbon 

sıvıdır. Havacılıkta yakıt olarak yaygın bir kullanıma sahiptir. QAV-1 olarak da bilinen 

havacılık gazyağı, saf jet, turboprop veya turbofans gibi türbin motorları ile donatılmış  

helikopterler tarafından kullanılan yakıttır. Gazyağlarının termal stabilitesi, hava taşıtının 

performansını garanti eder. Daha istikrarlı olduğu için QAV-1, planlanan bakım servisi 

arasındaki sürenin artırılmasına izin vererek helikopter sahipleri için maliyetleri azaltır. 

Gazyağı, petrolün fraksiyonel olarak 150 ila 275 ° C (300 ve 525 ° F) arasında 

damıtılmasından elde edilen hidrokarbonlardan oluşan, 0.78-0.81 g / cm3 (0.45-0.47) bir 

https://tr.qwe.wiki/wiki/Thrust_specific_fuel_consumption


karışımla sonuçlanan düşük viskoziteli, berrak bir sıvıdır. oz / cu in) molekül başına tipik 

olarak 10 ila 16 karbon atomu içeren karbon zincirlerinden oluşur. Petrol çözücülerinde 

karışabilir, ancak suda karışmaz. Keroseni oluşturan karışımdaki hidrokarbon uzunluğunun 

dağılımı, tipik olarak kerosen ağırlıklı olarak C9 ila C16 aralığında hidrokarbonlar içermesine 

rağmen, bir dizi C6 ila C20 karbon atomu arasında değişir. Gazyağı parlama noktası 37 ila 65 

° C (100 ila 150 ° F) arasındadır ve kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 220 ° C'dir (428 ° F). [12] 

Gazyağı donma noktası dereceye bağlıdır, ticari havacılık yakıtı °47 ° C (−53 ° F) olarak 

standartlaştırılmıştır. 1-K sınıfı gazyağı −40 ° C (−40 ° F, 233 K) civarında donar. [13] 

Gazyağı yanma ısısı dizel yakıtın ısısına benzer; düşük ısıtma değeri 43.1 MJ / kg (yaklaşık 

18.500 Btu / lb) ve yüksek ısıtma değeri 46.2 MJ / kg ‘dır (19.900 Btu / lb).  

Çevre Sistemleri (Environmental Systems): Helikopter kabininin ısıtılması ve soğutulması 

farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. En basit soğutma şekli ram havasıdır. Bir helikopteri 

soğutmanın en basit yöntemlerinden biri, havanın kokpit ve motor bölmelerinden akmasına 

izin veren kapıları çıkarmaktır. Türbin helikopterleri ısı için hava alma sistemi 

kullanır.Helikopter kabinine verilen ısı miktarı, pilot kontrollü bir hava alma havası karıştırma 

vanası tarafından düzenlenir. 

AVİYONİKLER 

Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri: ANS-510, askeri hava araçlarında kullanılmak üzere 

tasarlanan gömülü küresel konumlama sistemi alıcısı olan navigasyon sınıfı hava ataletsel 

navigasyon sistemidir. ANS-510, ataletsel ölçüm birimi, sistem işlemci birimi, güç kaynağı, 

gömülü GPS alıcısı ve şaseden oluşmaktadır. Gömülü GPS alıcısı aynı anda 10 uyduyu takip 

edebilmekte ve uydu mesafe ölçümlerini, konum ve hız bilgilerini sistem işlemcisine 

aktarabilmektedir. Sistem işlemcisi GPS verisi ve ataletsel ölçüm biriminden gelen ataletsel 

veriyi sıkıca bağlı Kalman filtre mekanizasyonunda birleştirmektedir. ANS-510 üzerinde 



bulunduğu sisteme sürekli olarak doğrusal ivme, doğrusal ve açısal hız, konum ve yönelim 

bilgilerini sağlamaktadır. ANS-510, bütünleşik (Ataletsel+GPS), sadece ataletsel ve sadece 

GPS navigasyon çözümlerini aynı anda sağlayabilmektedir. ANS-510 bütünleşik ve ataletsel 

navigasyon çözümünü tamamlamak için harici barometrik yükseklik verisi 

kullanabilmektedir. 

Boyut ve Ağırlık:; ~ 26cm x 19cm x 15cm (konnektörler dahil) 

Dahili GPS alıcısı ile 6.2 kg’dan az 

CMFD-55 Renkli Çok İşlevli Gösterge: CMFD-55 Çok işlevli Kokpit Merkezi Ekranı Aktif 

Matris Sıvı Kristal Ekran (AMLCD) teknolojisi kullanılarak tasarlanmıştır. Ekran 5" x 5" 

aktif görüntü alanına sahiptir. Sayısal video görüntüleme, sayısal giriş / çıkış işleme 

yetenekleri ile görev bilgisayarı uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. 

Genel Özellikler:2 x Display Port 1.1A Sayısal Video Giriş , 1 x Display Port 1.1A Sayısal 

Video Çıkış ,Geniş Aydınlatma Aralığı , NVIS Sınıf B uyumluluk, Konfigüre edilebilir Bezel 

Tuşları ,Yatay  Dikey Ekran Seçimi,Görev Bilgisayarı Uygulamalarına Uygun,Kompakt 

Tasarım, Entegrasyon Kolaylığı 

Ekran Özellikleri ;Ekran Tipi : Renkli Aktif Matris Sıvı Kristal Ekran,Ekran Alanı : 5.03" x 

5.03" (7.1" Köşe),Çözünürlük : 600 x 600 (her inçte 120 renk grubu),Ekran Rengi : 16.2 

milyon renk,Görüş Açıları : +/- 60° yatay  +/- 40° düşey, Aydınlık Aralığı : 0.03 fL - 300 fL, 

NVIS Uyumluluk MIL-STD-3009, Sınıf B 

Fiziksel Özellikler; Boyut : 161.7 mm (Y) x 161.7 mm(G) x 111.5 mm (D) ,Ağırlık : < 3.25 

kg 

 



KDU-44 Klavye Gösterge Birimi: 4"x4" aktif görüntü alanı ile Aktif Matris Sıvı Kristal 

Ekran (AMLCD) teknolojisi kullanılarak ve "ARINC-739 Multi-purpose Control Display 

Unit" standardıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.KDU-44, aynı standartta belirtilen 

iletişim protokolü sayesinde, sahip olduğu alfanümerik tuş takımı üzerinden girilen tuş 

bilgilerini ARINC-429 standart veri yolu üzerinden bağlı bulunduğu görev ve uçuş yönetim 

sistemlerine sağlar.KDU-44, ayrıca ARINC-429 arayüzü üzerinden görev bilgisayarından 

yine ARINC-739 formatında iletilen uçuş/ seyrüsefer yönetimi, haberleşme yönetimi, silah 

yönetimi ve benzeri bilgi sayfalarını üzerinde bulunan ekranda gösterir. 

Ekran Özellikleri;Ekran Tipi : Renkli Aktif Matris Sıvı Kristal Ekran,Ekran Alanı: 4" x 4" 

Çözünürlük: 480 x 480 (120 PGPI), Ekran Rengi: 262144 renk,İzleme Açıları: +/- 45° yatay  

+/- 60° dikey,Parlaklık Aralığı: 0.04 fL - 160 fL,NVIS Uyumluluk: MIL-L-85762A, Sınıf B 

Teknik Özellikler;Arayüzler: ARINC-429 Haberleşme Veri Yolu, Ayrık Giriş/Çıkış 

Arayüzleri, RS-422 (Bakım Arayüzü), RS-232 (Bakım Arayüzü),Çalışma Gerilimi: 

28VDC,Güç Tüketimi: 40W (Nominal),    80W (Isıtıcı devrede) 

Fiziksel Özellikler; Boyutlar : 190.5 mm (Y) x 146 mm (G) x 114 mm (D),Ağırlık: < 2.5 

kg,Soğutma: Doğal konveksiyon 

El Kumanda Birimleri: El Kumanda Birimi temel fonksiyonu, silah sistemleri, hedefleme 

sistemi, sayısal kayan harita ve çok fonksiyonlu ekran birimlerinin kullanıcı arayüzünü 

oluşturmaktır.El Kumanda Sistemi; yardımcı pilot Sol El Kumanda, yardımcı pilot Sağ El 

Kumanda, Pilot Kumanda ve iki adet Elektronik Kontrol Biriminden oluşmaktadır. Elektronik 

Kontrol Birimi, düşük güç tüketimli, gömülü bir elektronik cihazdır ve temel fonksiyonu el 

kumandaları üzerindeki anahtar pozisyonlarını okuyup seri kanal üzerinden görev 

bilgisayarlarına iletmektir. 



Genel Özellikler;Gömülü Donanım,Cihaz İçi Test Kabiliyeti,İletim Soğutmalı 

Tasarım,Yedekli Elektronik Kontrol Ünitesi,NVIS Uyumlu Aydınlatmalı El Kumandaları 

Teknik Özellikler;Güç Özellikleri,Besleme: MIL-STD-704A Uyumlu 28VDC,Kısa Güç 

Kesilmeleri için Güç Depolama,Nominal Güç Tüketimi : < 4 

Fiziksel Özellikler;Elektronik Birim Boyutları: 75 mm (Y) x 152 mm (G) x 74 

mm(D),Ağırlık;Elektronik Birim: <1  Kg ,Ko-Pilot Sol El: < 0.9 Kg ,Ko-Pilot Sağ El: < 0.9 

Kg,Pilot: < 1 Kg 

Çok İşlevli Sistem Kontrol Birimi:Çok İşlevli Sistem Kontrol Birimi, kontrol imlecinin 

ekranlar üzerinde hareketini sağlamak amaçlı, biri pilot diğeri ise copilota ait iki bağımsız 

kontrol biriminden oluşur. Birim sayesinde dokunmatik ekranlı sistem kontrolü, hızlı erişim 

ayarlamaları, USB 2.0 arayüzü ile hava aracında veri indirme/yükleme faaliyeti 

gerçekleştirilir. 

Genel Özellikler ;Periyodik İç Test ,Kontrol İmlecinin Ekranlar Üzerinde Hareketi ,Birincil 

Uçuş Verileri İçin Hızlı Ayar Kısayolları ,Kritik Fonksiyonlar İçin Atanmış Kısayol Tuşları 

Çevresel Koşullar; Çalışma Sıcaklığı ve Yükseklik: -40°C / +55°C, 15.000 ft.,Depolama 

Sıcaklığı: -55°C / +85°C 

Fiziksel Özellikler; Boyutlar: 229 mm (Y) x 85 mm (G) x 146 mm (D) ,Ağırlık: <2  

-6Hava Telsizi: ASELSAN'ın Yazılım Tabanlı Telsiz ailesi üyelerinden olan 9681 V/UHF 

Hava Telsizi, 30 -512 MHz bandında anten görüş hattı dahilinde taktik sahada frekans 

atlamalı, kriptolu ve açık ses/veri haberleşmesine imkân sağlar. 9681 V/UHF Hava 

telsizlerinde kullanılan dalga şekilleri yeni teknolojilere göre güncellenebildiği gibi, 

kullanıcının talep ettiği ihtiyaçlara cevap vermek adına yeni dalga şekilleri ve özellikleri de 



cihaza eklenebilmektedir. Bu özelliği sayesinde, 9681 V/UHF Hava Telsizi tek bir donanım 

ile pek çok telsize ait özelliği aynı anda barındırmaktadır. 

IFF Mod 5/S Cevaplayıcı: IFF Mod 5/S Cevaplayıcı Cihazı, günümüz askeri ve sivil 

hava trafik kontrol sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Mod 5/S özelliklerine sahip 

olup, STANAG 4193 Sürüm 3'e uygun olarak Mod 1, Mod 2, Mod 3/A, Mod C, Mod S ve 

kriptolu Mod 4/Mod 5 modlarını desteklemektedir. 

 

IFF Mod 5/S Cevaplayıcı Cihazı, Tersine IFF (STANAG 4722) sorgulamaya uyum 

sağlayabilecek özelliğe sahiptir. Gelişmiş kontrol sistemine sahip olan Cevaplayıcı Cihazı, 

Ethernet, MIL-STD-1553 veriyolu ya da Uzak Komuta Birimi üzerinden kontrol edilebilme 

imkânına sahiptir.  

IP Uzak Komuta Sistemi: IP Uzak Komuta Sistemi (RCS-9661) , IP ağlar üzerinden, 

Aselsan HF ve V/UHF Askeri Telsizlerine ait farklı dalga şekillerinin tüm işlevlerini 

mesafeden bağımsız olarak sağlamaktadır. Sistem, uzaktan tam kontrol ve Telsiz 

haberleşmesi imkânı sunmak üzere özgün olarak tasarlanmıştır. Tüm birimler, ek donanıma 

ihtiyaç duymaksızın,  9661 V/UHF Kara Telsiz Ailesi, 9661 HF Kara Telsiz Ailesi, 9671 

V/UHF ve 9671 HF Deniz Sabit Merkez Telsizlerle uyumludur ve Telsiz üzerindeki tüm 

dalga şekillerini destekler. Mikrotelefon, hoparlör vb. gibi standart aksesuarlar ile Uzak Birim 

üzerinden ses alma/gönderme; PC bağlantı noktası ise Telsiz için kullanılmakta olan veri 

uygulamalarını Uzak Birim üzerinden işletmek için kullanılabilir. 

5 inçlik LCD ekran ve çoklu fonksiyon tuşları içeren RCS-9661, muhabere esnasında 

telsiz operatörlerine daha rahat ve zengin bir kullanıcı deneyimi sunar. Cihazla birlikte 

sağlanan Ethernet bağlantıları dışında, ilave ortam çeviricileri kullanılarak 2 telli kablo ya da 

fiber bağlantılar kurmak da mümkündür. Farklı platformlarda kullanılabilirlik amaçlı, sistem 

AC ve DC güç girişlerini desteklemektedir. 



Kargo yükleme ve bırakma sistemi: Helikopter, aktif kontrollü yük taşıma sistemleri ile 

atılan yükün uçuş planlaması yapılarak otonom şekilde önceden koordinatları girilmiş hedef 

noktasına ulaştırılması için rüzgar, sürat, yükseklik, basınç ve yön tespiti gibi anlık verilen 

işlenmesini sağlayan ekipmanlar içermektedir. Aktif kontrollü paraşütlü yük taşıma 

sistemimiz Ram Air tipi paraşüt sistemi, Güdüm, Kontrol ve Navigasyon Sistemi(AGU) ve 

Faydalı yük taşıma sistemi olmak üzere 3 ana kızımdan oluşur. Ram Air tipi paraşüt 

sisteminin en önemli özelliği insanlı ve insansız kullanılabilme özelliğine sahip olmasıdır. 

Aktif kontrollü paraşüt sistemine ait kanopinin ortalama ağırlığı 30 kg ve yüzey alanı 95 m^2 

olarak belirlenmiştir. Askı, yön ve fren ipleri için düşük uzama katsayısı özelliğine sahip 

olması nedeniyle MIL-C-7515 standardı tercih edildi. Bu standarttaki iplerin taşıma kapasitesi 

725 kg. olup, uzama katsayısı % 1 - 

1,5 oranındadır. Bizim taşıyacağımız yük miktarıda 250 kilogramdır bu nedenle yaptığımız 

tercih yükün kargolamsı esnasında problem oluşturmayacaktır. Güdüm, Kontrol ve 

Navigasyon Sistemi(AGU)’nin inişte meydana gelebilecek kırılma,parçalanma durumlarına 

karşı dış yüzeyde bir bütün olarak mukavemeti yüksek olan kompozit alaşım, bağlantı 

mekanizmalarında ise paslanmaz çelik kullanılması dayanıklılık açısından 

uygun olacaktır.  Paraşüt ile yük arasında bağlantı kuran kolonların irtibatlandırılması 

amacıyla yan yüzlerde toplamda 4 adet bağlantı mekanizması, riserların AGU’in ağırlığını 

taşıması amacıyla da 2 adet sabit bağlantı mekanizması monte edilecektir. Kargo bu koşullar 

doğrultusunda helikopterin kargo bölümüne yerleştirilecektir. Herbir kargo hacmine göre ayrı 

odacıklara yerleştirilirmiştir ve kargoların alt kısımlarında kızaklı bir system yer almaktadır, 

bu sayede kargolar bulundukları yerden ayrılıp atılacakları esnada açılacak kapıya  kadar bu 

kızak sistemi ile ulaşır. Ardından airdropping olarak adlandırılan bir system ile kargo 

belirtildiği gibi 3500 metre yükseklikten aşağı doğru bırakılır. Airdrop sistemi; helikopterin 

kargo tipi ve bırakılacağı yüksekliğe bağlı olarak üçe ayrılır. Düşük hız airdropping 



sisteminde bırakılacak kargo hasas veya ağırdır yani yükün yavaşca bırakılması 

gerekmektedir. Bu nedenle yere çok yakın bir yerden bırakılması gerekmektedir. Yüksek hız 

airdropping sisteminde hasas içerikli ürün olmadığı ve hızlı iletimi sağlanması gerektiğinden 

yerden biraz daha yukarda yük bırakılmaktadır. Bizimde helikopterde kullandığımız tür 

budur. Çünkü belirtilen 3500m yük bırakma sınırı 250 kg yükü atmak için idealdir. Son olarak 

üçüncü tür free fall airdropping bu sistemde paraşüt olmadan yükü bırakma söz konusudur. 

Biz paraşüt ile belli koordinatlarda, dengeli bir iniş yapılması adına paraşüt kısmını eklemeyi 

tercih ettiğimiz için bu sistemde bize uygun değildi. 

Esasen kargo taşıma sistemlerinin amacı kargoyu birimlere ayırmak ve bu işlemi 

tamamladıktan sonra, bir noktadan diğer bir varış noktasına konteyner benzeri birimlerle 

götürmektir.. Kargo maliyetleri hesaplanırken genellikle yükün ağırlığı ile birlikte hacim 

olarak kapladığı yer de dikkate alınır. Hafif olan bir kargonun ambalajı büyükse maliyeti 

yüksek olacaktır. Havayolu kargo taşımacılığında uçakların taşıyabilecekleri yüklerin 

ağırlıkları ile ilgili sınırlamalar bulunmaktadır. Bu bakımdan kargo, ağırlık açısından mümkün 

olan en küçük miktara bölünerek taşınmalıdır. Havayolu ile konteyner taşımacılığında pratikte 

karşılaşılan en büyük sorun, havayolu sözleşmeleri (airway bills) hariç, ilgili aracın ya da 

konteynerin yükleme kapasitesinin ölçü birimi üzerindeki tahdittir. Yükleme ordinosinda 

genellikle m³ üzerinden hesaplama yapılmakta ancak ; 1 m³ → 330 kg 1 m³ → 600 kg de 

olabilmektedir. 

 Hacim;2.2 m3  

Alt Ambar LD-2 Tipi 

Konteyner;Hacim;2.4 m3 / 120 ft3  



3. Performans ve Hesaplar: 

Ground effect: Yer etkisi (ground effect), bir hava taşıtının (veya uçabilen canlıların) yere 

veya başka bir yüzeye yakın uçtuğunda uçuş karakteristiklerinin değişmesidir. Bu durum 

genellikle "daha iyi uçabilirlik" olarak tanımlanır. Yer etkisi, en kuvvetli yerden "bir kanat 

açıklığı" yükseklikteki aralıkta hissedilir ve yere yaklaştıkça etki artar. Yer etkisi taşımayı 

artırırken sürüklemeyi azaltır. Yer etkisi altındaki bir taşıt yüksektekine (serbest havadakine) 

nazaran "daha düşük süratte" veya "daha az itme (thrust) gücü ile aynı süratte" uçabilir. 

Kalkışta uçak yer etkisinden kurtulduğunda sürükleme artacağı için helikopter çökme durumu 

ile karşılaşacak, tırmanma performansı düşecek ve sürat azalacaktır.Helikopterler yer etkisi 

ile, her türlü yaklaşma esnasında (iniş pisti, gemi arkası iniş, kıyı ötesi platformlar, bina üstü 

iniş platformları, yamaç veya eğik gemi gibi eğimli yüzeylere iniş vb.) karşılaşılabilir.  

 

Düz yer etkisi 

3 farklı RPM değerinde, plakanın döner kanat sistemine göre mesafesi artırıldıkça, itki 

kuvvetinin 

ve torkun değişimi gözlemlenmiştir. Rotor yer etkisi esnasında düşük güç kullanımıyla 

yüksek itki elde eder. İşte helikopterin yer etkisi yardımıyla kolayca kalkış yapmasının temel 

sebebi budur. 

Eğimli yer etkisi 

Eğimli yüzey durumunda harcanan minimum güç, neredeyse düz yüzeyde harcanan 

maksimum güce eşdeğerdir. İtki trendlerinde , eğimli durumdaki trendin, düz yer etkisi 

durumuna göre düşük olduğu da görüldüğüne göre, eğimli yüzeyde yer etkisinin, bir 

helikopter rotoru için kazançtan çok bir kayıp olduğu söylenebilir. 



 

Autorotation(Otomatik Döndürme) 

Otomatik döndürme, bir helikopterin veya benzer bir uçağın ana rotor sisteminin, rotoru 

tahrik eden motor gücü yerine bir otojiroda olduğu gibi rotor diskinden yukarı doğru hareket 

eden havanın hareketiyle döndüğü bir uçuş durumu olarak tanımlanır. Otorotasyon bu nedenle 

sabit kanatlı bir uçağın kayma uçuşuna benzer. Normal motorlu helikopter uçuşunda, hava 

ana rotor sistemine yukarıdan çekilir ve aşağı doğru boşaltılır, ancak otomatik döndürme 

sırasında, helikopter inerken hava aşağıdan rotor sistemine doğru hareket eder. Otorotasyona, 

hem motor çalışmadığında bile ana rotorun dönmeye devam etmesini sağlayan serbest dönüş 

ünitesi hem de rotor hızını koruyan rölatif rüzgarın aerodinamik kuvvetleri nedeniyle mekanik 

olarak izin verilir. 

bir otorotasyon sırasında helikopter iniyor ve bu nedenle hava aslında bıçağa alttan hafifçe 

yaklaşıyor. Bıçak çok hızlı dönüyorsa, bu açı sığ ve tersine eğilimlidir, eğer bıçak nispeten 

yavaş dönüyorsa açı daha büyüktür.  

Bir otorotasyonun en yaygın nedeni motorun veya tahrik hattının arızalanmasıdır, ancak 

otomatik bir rotasyonda neredeyse hiç tork üretilmediğinden, tam bir kuyruk rotoru arızası 

durumunda otorotasyon da gerçekleştirilebilir. Her iki durumda da, bakım genellikle 

başarısızlığa katkıda bulunan bir faktör olmuştur. Otorotasyondaki iniş oranını çeşitli faktörler 

etkiler: sıra açısı, yoğunluk yüksekliği, brüt ağırlık, rotor rpm, trim ve hava hızı.  

    (otomatik döndürme) 



 

Performans hesapları askı ve yatay hız: Helikopter performans kriterlerini yarışma 

şartnamesinde yer alan isterlere göre belirlenmiştir. Performans hesapları yapılırken öncelikle 

momentum teorisi ve pala elemanı momentum kuramı kullanılır. Helikopterin yerine 

getirmesi gereken ve şartname de belirtilen isterler aşağıda ki gibidir. 

Maksimum irtifa 3500 metre; Minimum ileri hız 400 km/saat ; 250 kg kargo ; Tırmanma 

ve Alçalma hızı 150 m/dk; Tahmini uçuş süresi 3 saat +- 10dk. 

Hesaplamalar yapılırken gerekli isterleri karşılamak adına askı durumunda ki irtifa değeri 

4000m olarak alınmıştır. Helikopterlerin uçuş analizleri 4 farklı durum için yapılır Bu 

durumlar Askı , Tırmanma , Alçalma ve İleri hızlanmadır. Bu kısım da öncelikli olarak askı 

ve tırmanma durumunun hesaplamaları yapılacaktır. Bu iki durum da helikopter dikey 

kuvvetlerin etkisinde olup bu kuvvetler itki, tırmanma durumunda oluşan sürtünme kuvveti ve 

helikopterin ağırlığıdır. Askı durumunda helikopter dikey olarak hareketsiz olup kuvvetler 

dengededir. Tırmanma durumunda ise itki kuvveti helikopter ağırlığı ve sürtünmeden 

büyüktür. Alçalma durumunda ise tam tersi bir durum söz konusudur.  

Helikopterin itki hesaplamasında kullanılan teori ve formüllerin anlaşılması için bu 

formüller de yer alan harf ve simgeler aşağıda verilmiştir.  

A : Rotor diskinin alanı (tek bir rotor için) ; R: Rotor yarıçapı ; r: Rotor diskinin yarıçapı 

Ortak eksenli rotor sistemleri momentum teorisi kullanılarak analiz edilebilir. 

Başlangıç olarak tek rotorlu sistemler için kullanılan teoriyi kullanarak helikopterin askı 

durumu için gerekli olan güç miktarı hesaplanıp aerodinamik kuvvetlerin etkileri gösterilip 

hesaplanacaktır. Daha sonra tek rotorlu helikopterlerin itki ve güç hesabında kullanılan 

formüllerin eş eksenli helikopterler için uyarlaması yapılacaktır. Makalenin sayfa sınırı 

aşılması ve sadece isterlerin karşılandığının gösterilmesi adına helikopterin askı durumu 



hesapları yapılıp gerekli irtifaya mevcut donanımıyla çıkabildiği gösterilecektir. Askı 

durumunda ki helikoptere etki eden kuvvetler ve dengeleri şekil 1 de gösterilmiştir.  

Helikopterin itki gücünü ana rotor oluşturur. Ana rotorun gerekli itki gücünü 

oluşturmak için ihtiyacı olan alan ve güç hesaplanıp seçilen donanım belirtilen isterleri 

karşıladığı gösterilecektir. 

T  + ΔT = WG + Dy 

T = itki kuvveti 

Dx = yatay sürtünme kuvveti 

Dy  : düşey sürtünme kuvveti  

WG : Helikopter ağırlığı 

V : yatay hız 

Momentum teorisi ve enerjinin korunumu teorilerinin analiziyle birlikte helikopter 

rotorunun ürettiği itki gücü aşağıdaki formülle bulunabilir. 

𝑇 =  2 ∗ 𝑝 ∗ 𝐴 ∗ (𝑉𝑖 + 𝑉ℎ)2  (1)                       𝑉𝑖 =
√𝑇

2∗𝐴∗𝑝
  (2) 

Askı durumunda dikey hızlanma (Vh=0) olmayacağından direkt olarak Vi değerinin 

karesi alınır. Buradan elde edilen aşağıki denklem ile hover durumunda ki iç akış hızı 

hesaplanabilir.  

Belirlenen irtifa da helikopterin askı durumunda kalabilmesi için gerekli güç aşağıdaki 

eşitlikte ki gibi hesaplanır.  𝑃 = 𝑇 ∗ 𝑉𝑖 = 𝑇 ∗
√𝑇

2∗𝐴∗𝑝
=

𝑇
3
2

√2∗𝑝∗𝐴
 (3)  

Verilen 1 , 2 ve 3 numaralı eşitliklerdeki alan hesabı helikopter pervane uzunluğunu 

yarıçap olarak kabul eden bir daireden ortadaki diskin alanı çıkarılarak hesaplanır. Disk 

alanında iç akış olmadığından itki gücü oluşumuna katkıda bulunmaz.  

Şekil 1 



𝐴 = (𝑝𝑖 ∗ 𝑅2) − (𝑝𝑖 ∗ 𝑟2) 

Helikopterin askı durumunda oluşan  esnemeden doğan alan kaybı bu hesaplamalar da 

ihmal edilmiştir. Rotor alanını kullanılacak olan pervanelerin uzunluğu ile farklı durumlar için 

ihtiyacımız olan iç akış oranını hesaplamak adına matlab programına 2 numaralı eşitliği 

yazdığımız da aşağıdaki grafiği elde ederiz. Hesaplamalar da helikopter ağırlığı 5000 kg 

(49050) olarak ağırlık hesaplama kısmında ki değer baz alınarak yapılmıştır..  

Şekil 2 te görülen ilişki gibi rotor yarıçapı arttıkça 

gerekli olan iç akış hızı düşüyor fakat rotor yarıçapının 

çok fazla olması pervanelerde ki esnemeyi arttırıp, kontrol 

zorluğu, üretim zorluğu, sürtünme kuvveti artışı  vb 

sıkıntılar doğurduğundan 5.5 m lik ortalama bir yarıçap 

baz alınarak iç akış hızı 17.85 m/s olarak bulunacaktır. 

Buna bağlı gerekli güç miktarı 3 numaralı eşitlik kullanılarak hesaplandığında 875540 

W olarak hesaplanıp hp ye dönüştürüldüğünde 1190  hp lik bir güç gereksinimi 

doğmaktadır. Transmisyon vb güç aktarım kısımlarında ki kayıplar %10 olarak 

referans alındığında rotor için gerekli olan güç miktarı 1309 hp olacaktır. Daha sonra 

aynı yükseklikte 400 km/h hıza ulaşabilmek için gerekli olan arka pervane itiş gücü 

hesaplanarak hız ve gerekli irtifa için olan güç değerleri bulunarak toplam güç 

gereksinimi hesaplanır. 

Helikopterin ileri hızlanmasında hem ana rotor hem de bu tasarım için arkadaki 

kuyruk rotoru katkıda bulunur. Her ikisi için ayrı ayrı hesaplama yapmak yerine ileri 

hızlanmadaki sınırları belirleyen ana etken olan hava direnci (drag force) hesaplanarak bu 

hıza ulaşmak için gerekli ana güç hesaplanır. Bu güç ile askı durumunda kalabilmek için 

gerekli olan güç toplanarak toplam güç ihtiyacı hesaplanır. 

Şekil 2: Yarıçap, İç akış  



 P total = P Induced + Pparasite + Pprofile 

  D = 0.5 * p * V^2 * A * Cd  

A: Helikopterin sürtünmeye maruz kalacağı alan ( 3.5m*3.5m* 0,7) ;  

Cd : Sürtünme sabiti ; p: hava yoğunluğu  (4000m ve deniz seviyesi için )  

Verilen değerler girildiğinde helikoptere etkiyen direnç kuvveti 12860N olarak 

bulunur. Arka pervanenin bu kuvveti üretebilmesi için gerekli olan güç miktarı ana rotorun 

itiş formülüyle aynı şekilde hesaplanır. Bu hesaplar(eşitlik 3) yapıldığında gerekli güç miktarı 

ve iç akış hızı sırasıyla 835900 W ve 65.45 m/s olarak bulunur. Bu hesaplamada arka pervane 

için yarıçap 1.5m olarak alınmıştır. Bu durumda gerekli olan güç miktarı 835900 W + 

875540W = 1711440 W olarak bulunur. Bu da 2295 hp lik bir motor gücü gerektirir. 

Helikoptere seçilen 2 adet motorun toplamda 2800 hp’lik bir güç üretimi göz önüne 

alındığında şartname de belirtilen kriterlerin karşılandığı görülmektedir. Aşağıdaki şekilde ve 

verilen güç tüketimi grafiğinde görüldüğü gibi ortak eksenli rotor sistemleri tek rotorlu 

sistemlere göre aynı itiş gücü için her zaman daha az güç tüketmektedir. Bu referansla 

hesaplanan güç değerinin yeterliliği görülmektedir.  

 

Şekil 3 : Tek rotor ve eş eksenli güç kıyaslaması 

 

 

         Hesaplanan gücü üretebilmek için seçilen motorumuz atak projesinde de kullanılan bu 

sayede yabancısı olmadığımız LHTEC-CTS8004A dır. Motor özellikleri aşağıda verilmiştir. 

İsim:  LHTEC-CTS8004A , 



Ölçüler :  86,4 cm* 76,9 cm 

Güç : 1373 hp 

Yakıt tüketimi maksimum güçte : 279 g/kW/h 

Çıkış RPM : 23000 (ouput shaft rpm) 

Verilen özelliklere göre helikopter motorumuz saat başına 1 kW güç için 279 g yakıt tüketimi 

yapmaktadır. Maksimum güçte saatlik yakıt tüketimini aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz. 

Saatlik maximum güç üretimi : 1373 hp (1 hp = 745.7 W ) =  1023846.1 W = 1023.8 kW 

Saatlik maksimum yakıt tüketimi: 1023.8 kW * 279 g =  285.6 kg 

Çift motor için maksimum saatlik tüketim : 571.2 kg 

Görev şartnamesinde helikopterin en yüksek güçte çalışacağı süre 2 saat olarak tahmin 

edilebilir kalkış, dolanma ve iniş esnasında ise helikopter daha düşük performansta 

çalışacaktır. Burada minimum uçması gereken süre 3 saat olarak belirtilmiştir. Performans 

kriterlerini hata payıyla birlikte hesaplamak adına helikopterin 3 saat maksimum güçte 

çalışacağı düşünülerek gerekli yakıt miktarı: 

571.2 kg * 3 saat = 1713 kg olarak hesaplanmıştır. Bu miktarda yakıtı depolamak için 

yaklaşık olarak 2142 Litrelik bir yakıt deposuna ihtiyaç duyulmaktadır. (Jet yakıtı yoğunluğu 

0.804 kg/l olarak alınmıştır. )  

Helikopter ağırlığı hesaplanırken boş ağırlık , faydalı yük(paralı yük) ağırlığı , yakıt 

ağırlığı ve mürettebat ağırlığı toplanarak bulunur. Her bir parçanın ağırlığı ayrı ayrı yazılması 

ve bulunması teorik olarak zor olduğu için daha önce yapılan benzer boyutlardaki 



helikopterlerin iskelet ve parça ağırlıkları ile gövde ağırlığı hesaplanıp daha sonra şartname de 

belirtilen görev özelliklerine göre mürettebat ağırlığı faydalı  yük ağırlığı hesaplanacaktır. 

Boş ağırlık hesaplanırken ana iskelet, rotor,  kuyruk rotoru, dengeleyiciler, aviyonik 

sistemler, iniş takımları, itki sistemleri, güç aktarma sistemleri vs tüm dahili elemanlar 

hesaplanır. Tasarımımız da yer alan helikopter için benzeri boyutlardaki örneklerinden yola 

çıkılarak 1.8-2.5 ton aralığında olduğu görülüp boş gövde ağırlığı 2.3 ton olarak alınmıştır. 

 

Toplam Ağırlık = Boş ağırlık(2300 kg)  + Mürettebat(90 kg) + Yakıt ağırlığı(1700) + Paralı 

Yük(250 kg) =  4340 kg 

         Burada hesaplanan ağırlığımız şartnamede ki görev ağırlığımız olup maksimum görev 

ağırlığı değildir. Performans hesaplarında 5tonluk bir ağırlık baz alınmış olup minimum 

isterlerin karşılanması için fazla ağırlığa göre hesap yapılmıştır.  

Kokpit Boyutlandırılması 

İnsanlar oldukça farklı boyutlarda olabildiklerinden , kokpit dizaynı esnasında ölçüleri biraz 

geniş almayı uygun görmekteyiz.Aşağıdaki görselde ayakta duran kış elbiseli pilotun 

ölçüleridir. 



  

 

 Koltuk Ölçüleri 

Koltuk uzunluğu değişimi : ( + - 15 cm ) 

Bacak uzunluğu değişimi : (+ - 20 cm) 

Koltuk göz mesafesi değişimi : (+ - 12 cm) 

Retreating Blade Stall 

Geri çekme bıçağının ileri uçuşta durma eğilimi, günümüzün tüm helikopterlerinde 

doğaldır ve ileri hızlarını sınırlandırmada önemli bir faktördür. Bir rotor kanadının durması 

bir helikopterin yüksek hız potansiyelini sınırlar. Geri çekme bıçağının (hız yönünden 



uzaklaşan bıçak) hava hızı, ileri hız arttıkça yavaşlar. Bununla birlikte, geri çekme bıçağı, 

ilerleyen bıçağa eşit miktarda bir kaldırma kuvveti üretmelidir. Bu nedenle, geri çekme 

bıçağının hava hızı, ileri helikopter hızı ile azaldıkça, rotor disk alanı boyunca kaldırmayı 

eşitlemek için bıçak atak açısı artırılmalıdır. Bu açı artışı devam ettikçe, bıçak yüksek bir ileri 

hızda durur. 

 

Bu, içteki geri çekme bölümlerinin kaldırma kaybını telafi etmek için dış geri çekme 

bıçağı kısımlarında daha fazla kaldırma gerektirir. Ters akış alanında, bu bıçak bölümünün 

dönme hızı helikopter hava hızından daha yavaştır; bu nedenle hava, arkadan hava folyosunun 

ön kenarına akar. Negatif durma bölgesinde, hava folyosunun dönme hızı helikopter hava 

hızından daha hızlıdır, bu nedenle hava bıçağın arka kenarına doğru akar. Bununla birlikte, 

nispi kol ve indüklenen akış nedeniyle, bıçak çırpma pozitif bir saldırı açısı üretmek için 

yeterli değildir. Negatif kaldırma alanındaki bıçak çırpma ve dönme hızı, pozitif bir saldırı 

açısı üretmek için yeterlidir, ancak kayda değer kaldırma üreten bir dereceye kadar değildir. 

Bıçak duraklarına girdikten sonra, ilk etki genellikle helikopterin gözle görülür bir 

titreşimidir. Bunu yuvarlanma eğilimi ve burnun yükselme eğilimi takip eder. Yükselme 

eğilimi, sarkaç etkisinden dolayı yarı-yarı rotor sistemlerine sahip helikopterler için nispeten 

önemsiz olabilir. Döngüsel çubuk ileri doğru tutulursa ve kolektif aralık azalmazsa veya 

arttırılırsa, bu durum ağırlaşır; titreşim büyük ölçüde artar ve kontrol kaybolabilir. Bıçak 

durmasına yol açan koşullara aşina olarak, pilot bu koşullar altında uçarken fark etmeli ve 

düzeltici önlem almalıdır. Geri çekilme bıçağı durma koşullarına yaklaşmanın en önemli 

uyarıları şunlardır: Anormal titreşim ,Burnun eğilmesi, Helikopterin durma tarafı yönünde 

dönme eğilimi. Yüksek ileri hava hızlarında çalışırken, aşağıdaki koşulların bıçak durakları 

oluşturması muhtemeldir: Yüksek bıçak yükleme (yüksek brüt ağırlık) ,Düşük rotor RPM 

,Yüksek yoğunluklu yükseklik ,Dik veya ani dönüşler .Türbülanslı hava Uçuş koşullarının 



bıçak durması muhtemel olacağı, aşırı manevra yaparken dikkatli olunmalıdır. Dik dönüş 

veya çekme gibi ani bir manevra, tehlikeli derecede ağır bıçak durmasına neden olabilir. 

Helikopterin uçak kontrolü ve yapısal sınırlamaları tehdit edilecektir. Bıçak durması normalde 

hava hızı yüksek olduğunda meydana gelir. Bıçak duruşunu önlemek için, pilotun şu 

durumlarda normalden daha yavaş uçması gerekir: Yoğunluk yüksekliği standarttan çok daha 

yüksek olduğu ,Maksimum ağırlık yüklerinin taşınması ,Şamandıralar, dış mağazalar, silahlar, 

hoparlörler, projektörler, askı yükleri vb. türbülanslıdır. Pilot bıçağın durmasından 

şüpheleniyorsa, muhtemelen sıralı olarak oluşmasını önleyebilir: Gücü azaltma (kolektif 

aralık) ,Hava hızını azaltma, Manevra sırasında "G" yüklerini azaltma ,Devir sayısı üst 

sınırına kadar artan RPM hızının kontrol edilmesi ,Pedal triminin kontrol edilmesi kontrolü 

kaybeder. Helikopter şiddetle yükselecek ve sola dönecektir. Bu durumda tek düzeltici eylem, 

durak süresini kısaltmak ve kontrolü yeniden kazanmak için daha önce belirtildiği gibi 

prosedürleri uygulamaktır. 

4. Görseller: 

 

Görsel : Alt sistemlerin yerleşimi 

 



 

Görsel: Helikopter Boyutları yanal

 

Görsel: Helikopter boyutları önden 



 

 



 

 

5. Değişiklikler: 

- Helikopter boyutları kargo bölmesi hacmi, yakıt tankı hacmi  motor ve rotor sistemi boyutları 

göz önüne alınarak yeniden boyutlandırıldı.  

- Kargo bırakma kapağı ara tasarım raporundan sonra tekrar yan tarafa alındı. Yan tarafa alınma 

gerekçesi arkaya konulduğunda kuyruk rotoruna giden transmisyon sistemi dolayısıyla 

boyutlarının küçük olması bununda kargo hacminde sınırlandırmaya gidilmesi gerekiyordu bu 

yüzden yan tarafa alındı.  

- İniş takımları yüksek hızlarda sürükleme alanının düşürülmesi için katlanabilir geliştirildi.  

- Rotor bıçaklarına sweep eklendi ayrıca burulma miktarı arttıldı. Sweep eklenmesi gövdeye 

iletilen titreşim miktarının azaltılması ve gövde ömrünün uzatılması sebebiyle yapaldı. 

Burulma ise pervane boyunca olan itki gücü merkezi ve ağırlık merkezi ikilisinin daha dengeli 

bir noktada buluşması amacıyla yapıldı.  

- Ana rotor sistemi tam mafsallı sistemden rigid rotor sistemine geçildi. Geçiş sebebi tam 

mafsallı rotor sisteminde iki pervane arası boşluğun çapın 0.2 si kadarı olacak şekilde olması 

ve bunun sürüklenme alanını arttırarak dolayısıyla verim düşüşüne sebeb olması. Rigid rotor 

sistemi ise pervanenin drag ve lead-lag hareketini kısıtladığı için bu boşluğu düşerebilmemize 

olanak sağlıyor.  

- İki pervane arasına drag kuvvetini azaltabilmesi için airfoil şekline sahip bir parça eklendi. 

 

  


