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1. Tasarım Açıklaması: 

 

Projenin temelinde, sivil ve askeri şartlarda hedeflenen lokasyona en hızlı şekilde faydalı yük 

taşınmasını sağlayacak yüksek hızlı helikopter modelinin tasarlanması yer almaktadır. 

Gerçekleştirdiğimiz helikopter tasarım çalışmasında, gelecek dönemlerde döner kanatlı hava 

araçlarında oluşabilecek ihtiyaçlar düşünülerek modelimizde birçok farklı konfigürasyon göz 

önüne alınmıştır. Ayrıca, tasarlamış olduğumuz helikopterin yerli ve milli teknolojilerimiz ile 

donatılacağı göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda, helikopter tasarımı tanımlanan görev 

şartlarında faydalı yükü hedefe, yüksek seyir hızı ile ulaştıracak şekilde yapılmıştır. Helikopter 

tasarımına ait genel görünüm “Şekil 1” de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Helikopter Genel Görünümü 
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Gerçekleştirmiş olduğumuz helikopter tasarımında, tek kişilik yüksek seyir hızlı araç olması 

hedefiyle minimal boyutlarda bir araç tasarımı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Tek bir pilot 

için gerekli minimum hacim ile birlikte görev tanımında verilen kargo hacmi ve tercih edilen 

itki sistemlerinin minimum hacimleri belirlenerek tasarım oluşturulmuştur. Buna ek olarak, 

aerodinamik sürtünme katsayısının oldukça düşük seviyede kalması hedefiyle yumuşak formlu 

bir ön gövde yapısı oluşturulmuştur. Tasarımımız kuyruk bölümünde çift kuyruk yapısı 

oluşturulmuştur. Bu yapı merkezinde pervane sistemi ile birlikte çift dikey ve tek yatay stabilize 

bileşenlerinden meydana gelmektedir.  

Hava aracı tasarımımızın ölçülerini minimum seviyede tutmak amacıyla, Eş Eksenli Rotor ( Co 

– Axial Rotor) sistemi tercih edilmiştir. Co-Axial Rotor sistemi ile hava aracının havada askı 

konumunda daha dengeli kalması ile birlikte bu sistem ile birlikte hava aracında kuyruk 

rotoruna ihtiyaç duyulmamaktadır, bu nedenle tasarımda minimalist boyut isterimizi 

sağlamaktadır. 

Hava aracımızın tanımlanan görev doğrultusunda yüksek seyir hızlarına ulaşması amacıyla ek 

güç sistemine ihtiyaç duymaktadır. Tasarımımızda ileri yönlü hareket için gövdenin arka 

bölümünde sabit bir pervane bulunmaktadır. Bu sistem kalkıştan sonra pilotun kontrolünde 

devreye girecektir. 

Tasarımımızın ana güç ihtiyacının karşılanmasında turboşaft motor olarak ülkemizin savunma 

sanayii firmalarından TEI tarafından geliştirilmiş olan TS 1400 helikopter motorundan 2 adet 

kullanılması öngörülmüştür. Motorların teknik verileri değerlendirildiğinde hava aracının 

istenen güce sahip olduğu kabul edilmiştir. 

Helikopter tasarımımız benzeri nitelikte diğer helikopterler ile karşılaştırıldığında gövde 

tasarımı ile birlikte çift kuyruk yapısı tasarımsal olarak özgün kabul edilebilir. 
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2. Alt Sistemler: 

 

SGR-Tech takımı olarak gerçekleştirmiş olduğumuz helikopter tasarımında alt sistemler 9 ana 

başlık halinde aşağıda yer alan maddeler halinde açıklanmıştır. 

2.1. Kokpit Bölümü:  

Kokpit tasarımında ortalama pilot vücut ölçüleri referans alınarak tasarlanmıştır. Kokpit 

görünümü ve bölüm yerleşimi  “Şekil 2” ve “Şekil 3” de verilmiştir. 

 

Şekil 2: Kokpit Görseli 
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Şekil 3: Kokpit Kesit Görünümü 

2.2. Helikopter Güç İtki Sistemi:  

Helikopter güç birimi Turboşhaft motorlar, dişli kutusu, Co-Axial rotor ve gövde arkasında 

bulunan propeller (Pervane) sistemlerinden oluşmaktadır. Helikopter tasarımında TEI 

tarafından üretilmesi planlanan TS1400 motorlarından 2 adet kullanılması ön görülmüştür. 

Motor şarftları doğrudan dişli kutusuna bağlı olup ordan hareket, ana rotor ve pervane sisteime 

iletilmektedir.  

Helikopter üzerinde Co-Axial rotor sistemi helikopterin  düşey ve yatay yönlerinde hareketini 

sağlar iken gövde arkasındaki konumlandırılmış ana pervane(propeller ile) yatay yönlü hareket 

sağlanmaktadır. Gövde arkasında bulunan pervane sistemi, helikopterin görev tanımında 

istenen yüksek seyir hızı kabiliyetini sağlamak amacıyla yerleştirilmiştir. 



 

7 

 

Motorlar, dişli kutusu Co-Axial rotor sistemi ve ilgili motor grubu bileşenleri helikopterin üst 

bölümünde rotor merkez ekseni helikopterin merkezi ile çakışacak şekilde konumlandırılmıştır. 

Güç grubunun üst bölümde ayrılması ve toplanması ile bakım ve olası onarım durumunda daha 

erişim açısından daha efektif olacağı ön görülmüştür. Güç grubuna ait görünüm ve yerleşimine 

ait görseller “Şekil 4”, “Şekil 5”  ve “Şekil 6” da verilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Helikopter Güç İtki Sistemleri Yerleşimi 
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Şekil 5: Helikopter Güç İtki Sistemleri Yerleşimi 

 

Şekil 6: Helikopter Güç İtki Sistemleri Görünümü 
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2.3. Kargo Yükleme Bırakma Mekanizmaları:  

Hava aracımızın tasarımında aracımızın yüklü ve yüksüz durumlarında mevcut ağırlık 

merkezinin sapmaması amacıyla faydalı yük tam orta eksende (helikopterin rotor merkezi de 

aynı eksende konumlandırılmıştır) konumlandırılmıştır. Şartnamede tanımlanan görevin 

başarılı ile tamamlanması amacıyla hava aracımızın yükleme ve yük bırakma işlemi için iki 

farklı sistem oluşturulmuştur. Helikopter yerde iken yükleme ve yük indirme için yukarı doğru 

açılan yan kapaklar ile doğrudan kargo bölümüne işlem gerçekleştirilebilmekte olup, havadan 

yükleme ve yük indirme işlemleri içinde hava aracının alt bölümünde kapaklar bulunmaktadır. 

Bu kapaklar açılarak vinç sistemi yardımıyla kontrollü yük çekme ve bırakma işlemleri 

kolaylıkla sağlanabilmektedir. Kargo bölümü ve kargo kapaklarının görünümü “Şekil 7”, 

“Şekil 8” ve “Şekil 9”  de verilmiştir. 

 

Şekil 7: Kargo Alanı, Yan Kapılar ve Yük 
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Şekil 8: Kargo Bırakma, Alt Kapak 

 

Şekil 9: Kargo Görünümü 
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Kargo yerleşimi için kargo hacmi 2 metre küplük bir yük referans alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamında istenen kargo hacim değişiminin helikopter alanına etkisi konusunda ise 

helikopterimizin kargo bölümü taban alanı 3 metre kare olup 1 metre yüksekliğe kadar yük 

kabul edilebilmektedir, gerek duyulması halinde üste konumlandırılmış olan yakıt tankı 

çıkartılarak faydalı için içerideki maksimum kabul edilebilir hacim 3780 litre olarak 

belirlenmiştir. Bu sınıra kadar helikopterimizde herhangi bir tasarımsal değişiklik yapmadan 

faydalı yük sınırı yükseltilebilmektedir. Helikoptere yüklenen faydalı yük yükleme alanında 

oluşturulacak raylı mekanizma ile yük sürekli dikey merkez sınırında tutulmakta olup yüksek 

seyir ile hız sırasından helikopter üzerinden herhangi bir düzensiz oluşumunu engellemektedir. 

2.4. İniş takım Mekanizmaları:  

Helikopter iniş takımları yüksek seyir hızı esnasında helikopter üzerinde yüksek sürtünme 

direnci ve beraberinde türbülans alanları oluşturmaması amacıyla seyir esnasında (kalkış ve iniş 

süreci haricinde) kapalı konumda yani gövde içerisinde kapalı vaziyette bulunacaktır. 

Helikopterde kokpit altında tek tekerli bir iniş takımı bulunmakta olup gövdenin orta 

bölümünün sonunda sağ ve sol tarafta birer tane olmak üzere ikili teker sistemi bulunmaktadır.  

 

Şekil 10: Arka İniş Takımları Mekanizmaları Açık Görünüm 
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Şekil 11: Ön İniş Takımları Mekanizmaları Açık Görünüm 

 

2.5. Ek Güç Sistemi:  

 

Hava taşıtının yüksek seyir hızı için ek güç oluşturmak için gövde bölümünün sonunda 

konumlandırılmış pervane sistemi bulunmaktadır. Bu sistem pilotun sistemi devreye alması ile 

birlikte aktif hale gelecektir. Güç hattı görünümü “Bölüm 2.2” de “Şekil 4” de verilmiştir. 

Pervane sistemine ait görüntü, “Şekil 12” de verilmiştir. 



 

13 

 

 

Şekil 12: Gövde Arkası Pervane Sistemi 
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2.6. Hareket Tahrik Mekanizmaları Bölümü: 

 Helikopterin yüksek hızda karalı hareketi sağlaması ve uçağa benzer dinamik hareket 

göstermesi amacıyla kuyruk bölümünde yönlendirmeyi sağlaması amacıyla ikili dikey ve yatay 

stabilize sistemi oluşturulmuştur. Kuyruk yönlendirme sistemine ait görünüm, “Şekil 13” de 

verilmiştir. 

 

Şekil 13: Hareket Tahrik Mekanizmaları Bölümü 

2.7. Yakıt Deposu: 

Helikopterin tanımlanan görevini yerine getirebilmesi amacıyla 2000 litrelik yakıt tankı 

helikopter içerisinde “Şekil 14” de gösterildiği üzere toplam 3 farklı depodan oluşturulmuştur.  
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Şekil 14: Açık Yeşil Renkle Renklendirilmiş Yakıt Depolarının Yerleri 

 

2.8. Hidrolik Bölümü:  

Helikopter tasarımında bulunan hidrolik sistemler için gerekli hidrolik sıvılarının bulunduğu 

tank helikopterin kuyruk bölümünde konumlandırılmıştır. Hidrolik basınç için gerekli hidrolik 

pompası güç ünitesi içerisinde ana dişli grubuyla bitişik konumdadır. Hidrolik bölümü “Şekil 

15” de verilmiştir. 
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Şekil 15: Hidrolik Bölümü 

 

2.9. Akü ve Şarj Sistemleri: 

Helikopterin genel elektrik ihtiyacı için gerekli elektrik enerjisinin depolanması ve karşılanması 

amacıyla helikopterin kargo bölümünün tabanında akü bölümü oluşturulmuştur. Aküler sürekli 

olarak, dişli kutusu çıkışında ve kuyruk şaftında bulunan elektrik jeneratör sistemleri tarafından 

şarj edilmektedir.  
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Şekil 16: Akü ve Şarj Sistemleri 
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3. Performans ve Hesaplar: 

 

Helikopter tasarımında helikopterin kokpit, kargo bölmesi, motor ve yakıt tankları  boyutları 

minimalist sınırlarda tutularak tasarlanmıştır. Kokpit tasarımında tek bir pilotun ortalama insan 

ölçüleri referans alınarak gerekli ön tasarım oluşturulmuştur. Ön tasarımdaki sınır ve ölçüler 

tek veya iki kişilik savaş helikopterleri incelenerek belirlenmiştir. Kokpit iç alanında, koltuk 

genişliği 510mm, koltuk derinliği 475mm, kokpitin enlemesine oturma alanı genişliği 672mm 

olarak ve iç alan yüksekliği 1250 mm olarak belirlenmiştir.  

Helikopter tasarımında TEI’nin tasarlamış olduğu TS 1400 motorundan 2 adet kullanılması 

öngörülmüştür. Bu motorun teknik verileri kullanılarak temel şartlara uygunluğu incelenmiştir. 

TS1400 motoru deniz seviyesinden 6000 metre yüksekliğe kadar etkin ve stabil çalışmaktadır. 

Bu bağlamda tek motordan elde edilen 1400 beygirlik güç ile helikopterin maksimum ister güç 

seviyesinde olduğu kabul edilmiştir. Helikopter tam yüklü halde ihtiyaç duyulan maksimum 

seyir hızında karşılaşacağı toplam sürtünme ( düz dikdörtgen kutunun 450 kilometre saat ile 

4000 metre yükseklikte seyir ettiği kabul edilmiştir.) kuvvetini yenmek için yaklaşık 1300 

beygir gücüne ihtiyaç duymaktadır.. Bu değer, helikopterin maksimum sürtünme katsayısı ile 

karşılaştığı varsayılarak hesaplanmıştır. 

Helikopterde kullanılması hedeflenen TS1400 motoru ile eşdeğer güç üretip, benzerlik gösteren 

LHEC CTS 800-4A motorunun yakıt tüketim verileri gerçek model helikopterlerden referans 

alınarak helikopter modelimizin tanımlanan görev şartını yerine güvenli şekilde 

gerçekleştirilmesi amacıyla hava aracımızın yakıt tankının kapasitesi olarak 2000 litre olarak 

belirlenmiştir. Bu veri %50’si %70 üzeri performansla uçulan 4 saatlik bir uçuş sonunda güvenli 

sınır değeri olarak depoda %30 yakıt kalacak şekilde hesaplanmıştır.  
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Tasarımda gövde arkasında bulunan ana pervane (propeller) gücünü ana dişli grubundan bir 

şaft vasıtası ile almaktadır. Ana propellerin maksimum güçte çalışması durumunda %30 

seviyelerinde güç tüketmekte olduğu varsayılmıştır. Hidrolik sistem, iniş takım sistemlerindeve 

kapaklarının açılmasında ve kargo kapaklarının açılıp kapanmasında kullanmakta olup, ana 

dişli grubundaki hidrolik pompasının kullanım sırasında maksimum 70 beygir güç kaybına 

neden olmaktadır. 

Helikopter gövde iskeletinde alüminyum alaşım, dış kabuk malzemesi olarak da karbon fiber 

kullanılması öngörülmüştür. Ortalama motor ve itki sistemi ağırlıklarının da hesaba katılarak 

helikopterin boş ağırlığı yaklaşık 1600 kilogram olacağı hesaba katılmıştır. Yakıt ve yağlarında 

dahil edilmesiyle uçuş öncesi yüksüz olarak helikopterin ağırlığı yaklaşık 4000 kilogram 

olacaktır. 
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4. Görseller: 

 

Tasarıma ait görseller “ Bölüm 2” de ayrıntılı olarak verilmiş olup, bu bölümde hava 

aracımızın genel görünümüne ait görseller verilmiştir. 

 

Şekil 17: Helikopter Genel Görünüm 
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Şekil 18: Helikopter Genel Görünüm 

 

Şekil 19: Helikopter Genel Görünüm 
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Şekil 20: Helikopter Genel Görünüm 

 

Şekil 21: Helikopter Genel Görünüm 
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Şekil 22: Helikopter Genel Görünüm 
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Şekil 23 Helikopter Kesit Genel Görünüm 
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5. Değişiklikler: 

 

Helikopter tasarımında ATR de sunulan tasarıma göre aşağıdaki değişiklikler 

gerçekleştirilmiştir: 

• ATR de belirtilen açılır kapanır elektrik motorlu ek güç sistemi kaldırılmıştır. 

•Arka iniş takımı tekrar tasarlanmıştır. 

• Kuyrukta bulunan dikey ve yatay sitablize tasarımları tekrar gözden geçirilmiştir.  

• Kargo alanı içerisinde sabitleme için kanatlar hazırlanmıştır. 

• Co-Axial Rotor yapısına ait tasarımı detaylandırılmıştır.  


