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1. TASARIM AÇIKLAMASI 

 

Figür – 1: Merkut. 

MERKUT, Türk mitolojisinde gök yolculuğuna çıkan kamın ruhuna, ilk üç gök katı 

boyunca kılavuzluk eden efsanevi dişi kartal. Cenk ederken, soydaşına yardıma 

koşarken biran olsun gözünü kırpmadan ileri atılan, Gök’e kavuşmak için Acun’a veda 

etmeyi ve de uçmaklığa varmayı onur sayan yiğit erlere yoldaşlık etsin diye 

tasarlanmıştır. (Not; Kam : Şaman , Acun : Dünya, Uçmaklığa varmak : Ölmek) 

Ekibimiz Şubat 2020’de 2 mühendis katılımı ile kurulmuştur. Hava araçları 

teknolojilerini araştırmak ve ilgili sistem, alt sistem komponentlerini geliştirmek 

amacıyla kurulmuş mühendislik ekibidir. 

Ahmet Semih Parlak – Tasarım Mühendisi – Proje Yöneticisi 

Makine Mühendisliği - Uludağ Üniversitesi (2013), Uçak Uzay Mühendisliği YL- İTÜ 

(2018)  

Araştırma Alanı : İnsansız Sistemler, Robotik Teknolojiler, Hava Araçları 

Tecrübe: Havelsan, MakroAero, Altınay Robot Teknolojileri, Alfanorm Mühendislik 

Tasarım, Hexagon Studio, BU-Tech Robot Teknolojileri, Bosch, DMG MoriSeiki 

Refik Alper Tuncer – Tasarım Mühendisi; 

Makine Mühendisliği -Yeditepe Üniversitesi (2013), Uçak Uzay Mühendisliği YL-

İTÜ (2018)  

Araştırma Alanı : CFD, Ön Karışımsız Yanma, Yüksek Basınç Termodinamiği 

Tecrübe: Turkish Technic, Veysel Kutuklu Mak. Sn  
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1.1. Merkut Tasarım Fikri  ve Genel Özellikleri: 

 

Şartnamedeki görev kapsamında 250 kg faydalı yük kapasitesine ve 400 km görev 

yarıçapına sahip olan Merkut 400 km/h hıza çıkabilmektedir. Yüksek irtifa ve sıcaklık 

koşullarında görev icra edebilecek, yüksek hızlı helikopter isterlerini karşılayan 

Merkut, konvansiyonel helikopterlerin yaşadığı problemleri aşmak ve teknolojinin 

getirdiği yenilikler ile klasik helikopter kabiliyet sınırlarını genişletmek için 

geliştirilmiştir. Şartname incelenip görev analizi yapılmış ve bazı çıkarımlarda 

bulunulmuştur. 

 Geometriye bağlı olarak faydalı yük ağrılığı ve hacmi optimize edilmelidir. 

 Yüksek hızlara ve menzile ulaşabilmek için taşıma / sürükleme oranını arttırmak 

gerekir. İleri uçuşa fayda sağlayacak aktüatör ve fazladan taşıma yüzeyleri 

gerekmektedir. Ayrıca araç üzerindeki sürükleme kuvvetinin düşürülmesi faydalı 

olacaktır.  

 Faydalı yük bırakma esnasında güvenilir askı uçuşu kabiliyeti, manevra kabiliyeti ve 

çeviklik gerekmektedir. 

 Faydalı yük yerleşimi ağırlık merkezini etkileyeceği için yük ve komponentlerin 

konumlandırılması üzerine düşünülmelidir. 

 Merkut’ un hızlıca müşteri envanterine girmesi için sistemin geliştirme süresi 

minimum olacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 Hem geliştirme sürecinde gereken harcamalar, hem de direk operasyonel maliyet 

açısından ürünün rekabet edebilir bir seviyede olmasına dikkat edilmelidir. 

Bu bilgiler ışığında öncelikle helikopterde bulunması gereken özellikler belirlenmiş ve 

bu özellikler seçim kriterlerine göre puanlanmıştır. Konfigürasyon ve komponent 

seçimleri yapılırken normalize edilmiş puanlara göre değerlendirilmiştir.  
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Ana kriterlerin puanlandığı tablo ekte verilmiştir. [EK-1] 

1.1.1 Rotor Konfigürasyon Seçimi 

Seçim yapılırken Safety (Emniyet), DOC (Direkt Operasyonel Maliyet), Initial Cost 

(Başlangıç Maliyeti), Cruise Efficiency (Seyir Verimliliği), Size (Boyut), Payload 

Capacity (Faydalı Yük Kapasitesi), Development Time (Geliştirme Zamanı) 

parametreleri dikkate alınmıştır. 

 

Figür – 2: Rotor konfigürasyon matrisi. 

Seyir sırasındaki yüksek hız avantajı ve konvansiyonel helikopterlerin yetersiz kaldığı 

şartlardaki performansı sebebiyle rotor konfigürasyonu için Compound tipi seçilmiştir. 

Seçim aşamasında tilt rotor konsepti ile başabaş kalsada boyut avantajı ve geliştirme 

süresinin varolan teknolojilerle daha kısa olması avantaj sağlamıştır. 

1.1.2. Rotor Hub Seçimi  

Seçim yapılırken Safety (Emniyet), DOC (Direkt Operasyonel Maliyet), Stability 

(Stabilite), Reliability (Güvenilirlik), Cruise Efficiency (Seyir Verimliliği), 

Complexity (Komplekslik), Size (Boyut) parametreleri göz önünde bulundurulmuştur 

 

Figür – 3: Hub konfigürasyon seçimi. 

Seyir sırasında daha az sürükleme kuvvetine sebep olması, az parçadan oluşması, 

karmaşıklığının az olması rijit hub’ı ön plana çıkarmaktadır.  
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Düşük operasyon riski, daha az bakım ihtiyacı ve DOC’ nin düşük olması sebebiyle 

rotor hub konfigürasyonu için “hingeless” (Rigid) tipi seçilmiştir. Ayrıca yüksek 

hızlarda rotor titreşimi açısından avantaj sağlaması görev için olumlu bir özelliktir. 

1.1.3 İniş Takımı Seçimi  

Seçim yapılırken Safety (Emniyet), Ease of Use (Kullanım Kolaylığı), DOC (Direkt 

Operasyonel Maliyet), Reliability (Güvenilirlik), Initial Cost (Başlangıç Maliyeti), 

Cruise Efficiency (Seyir Verimliliği), Size (Boyut) parametreleir göz önünde 

bulundurulmuştur. 

 

Figür – 4: İniş takımları konfigürasyonu 

Helikopterin ana görevi olan seyir uçuşu için dış gövdede sürükleme kuvvetini 

yükseltecek geometriler dezavantaja sebep olur. Bu sebeple sabit iniş takımı ve 

kızaklar geri plana düşmektedir. İniş takımı konfigürasyonu için “retractable” tipi 

seçilmiştir.  

 

Figür – 5: Merkut’ un taşınması 
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Merkut’ un tasarımı yapılırken ulaşımı kolay ve zahmetsiz olması hedeflenmiştir ve 

harp sahasına hava, kara ve demir yolu ile rahat ulaştırılabilecek şekilde araç 

boyutlandırılmıştır. Operasyon öncesi, sırası ve sonrasındaki ihtiyaçlar gözetilerek 

entegre lojistik destek (ELD) kapsamında gereksinimler göz önüne alınmıştır.   

Çok amaçlı kullanım için geliştirilen kargo bölmesi ve insanlı / insansız operasyon 

kabiliyeti, yeni nesil asimetrik muharebelerde müşterek operasyon gerçekleştirebilmek 

için gereken esnekliği kullanıcılarına sağlamaktadır. Sonuç olarak Merkut, coaxial 2 

ana rotora, itici pervaneye ve sadece inişte kalkışta kullanılan 2 adet ön gövdede ve 1 

adet arka gövdede bulunan iniş takımlarına sahiptir.  

1.2. Özgün Yönleri 

 

Merkut, mürettebat, faydalı yük, menzil yönlerinden görev esnekliklerine kolaylıkla 

uyum sağlayabilmektedir. Lojistik haricinde ISR, SAR, SİHA görevleri de icra 

edilebilir. Fly-by-wire kontrol sistemi, çoklu-yedekli kontrol mimarisi sayesinde 

emniyetli bir uçuş sağlar. Opsiyonel SATCOM, EO/IR gimbal sistemi gibi alt 

sistemleri sayesinde riskli görevlerde insansız uçuş yapabilecektir.  

Coaxial rotor sayesinde ileri uçuşlarda klasik helikopterlerin yaşadığı “retreating blade 

stall” problemi ortadan kaldırılmıştır. Arka kısımdaki itici pervane gövde üzerinde 

temiz (lowered-induce) bir hava akışı sağlamakta ve ileri uçuşta artan parazitik 

sürükleme kuvvetini karşılayarak ana rotorların ileri uçuş sırasındaki yükünü 

azaltmaktadır. Coaxial rotorları sayesinde daha küçük çaptaki rotorlar ile daha fazla 

faydalı yük kaldırılabilmektedir. Yalnızca iniş ve kalkış sırasında açılan ve uçuş 

sırasında gövdeye saklanan iniş takımları sayesinde “wetted area” azaltılmış ve yüksek 

hızda ihtiyaç duyulan güç düşürülmüştür. Böylelikle daha karmaşık, hantal ve 

maliyetli itki sistemlerinden kaçınılmıştır. 
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Titreşimli bir platform olan helikopterde özellikle yüksek hızlarda güvenlik ve konfor 

problemi yaşanmaması için pilot koltuğunun altına aktif gürültü ve titreşim kontrol 

ünitesi eklenmiştir. Herhangi bir kaza ya da kırım anında riski minimize etmek için 

çarpışmaya dayanıklı yakıt sistemi (CFRS) kullanılarak kaza veya sert iniş sonrası 

yakıt kaçaklarının dışarı sıçramasını, patlamayı ve yangını önlemesi ön görülmüştür. 

Çok amaçlı kargo bölmesi sayesinde sadece erzak ya da mühimmat ikmali için değil 

aynı zamanda yaralı tahliyesi, arama kurtarma görevleri için de kullanılabilmektedir. 

Navigasyon sisteminde GNSS haricinde INS, ADS-B ve görsel navigasyon 

bulunmaktadır. Uydu sisteminde yaşanacak bir müdahale ya da arıza durumunda 

uydudan bağımsız navigasyon yeteneği sayesinde kritik zamanlarda görevin sorunsuz 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  

Merkut’ un yan kısmında bulunan ve kargo bölmesine açılan yükleme kapağı, alt 

kısmında bulunan yükleme kapağı ve içindeki 2 adet vinç ile operasyon sırasında 

gereken hızlı yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylıkla icra eder. 

1.3. İniş Kalkış ve Seyir Uçuşu: 

 

Helikopter yapısı gereği yüksek manevra kabiliyetine sahiptir, coaxial rotorlar 

sayesinde rotor çapları küçültülmüş ve anti-tork sistemine duyulan ihtiyaç ortadan 

kaldırılmıştır, böylelikle kuyruk pervanesiz yapısı ile çarpma-takılma riski 

azaltılmıştır. Helikopterin tüm fazlardaki kontrolü, istenirse kokpit içindeki pilot 

tarafından manuel olarak sağlanmakta istenirse de kontrol ünitesi tarafından otomatik 

olarak gerçekleştirilmektedir. Kokpit içerisindeki “cyclic” ile “swashplate” 

mekanizması hareket ettirilerek yunuslama ve yatış açısı, 2 adet “pedal” sayesinde eş 

eksenli rotorların devri kontrol edilerek anti-tork mantığı ile sapma açısı, “collective” 

kumanda kolu ile pal hücum açıları değiştirilerek taşıma kuvveti kontrol edilir.  
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İniş takımları, iniş kalkış esnasında açıkta, seyir ve dolanma uçuşunda ise gövde içinde 

bulunur. Kalkış, iniş ve askı uçuşu esnasında 2 ana rotor helikopteri havada tutmakta, 

arkadaki itici pervane çalışmamaktadır. Seyir uçuşunda ise parazitik sürükleme 

kuvvetinin harcadığı kadar gücü itici pervane, geri kalan gücü ise 2 ana rotor 

karşılamaktadır. Böylelikle ana rotor üzerindeki yük hafiflemekte ve ileri uçuşta 

helikopterin maruz kalacağı ekstra titreşim problemi, rotor üzerindeki şok 

dalgalarından kaynaklanan taşıma kuvveti farklılıkları ve güç kayıpları engellenmiştir. 

2. ALT SİSTEMLER 

 

Figür – 6: Merkut alt sistemleri kırılımı 

2.1.İtki Alt Sistemi 

Yüksek güç / ağırlık oranı, yüksek irtifa ve sıcak hava performansı sebebiyle turboşaft 

motor kullanılmıştır. Tek motor yerine daha düşük güçte ve güvenilirliği kanıtlanmış 

motorlardan çift halinde kullanılması uygun görülmüştür. Yapılan boyutlandırma ve 

performans hesaplarına göre elde edilen güç miktarı baz alınarak seçilen motor, ilk 

aşamada piyasada hazır bulunan (COTS) LHTEC CTS800’dür. İlerleyen zamanda ise 
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aynı performansı sağlayacak, T129 ve T625 projelerinde de kullanılması hedeflenen  

TS1400 ismiyle TEI tarafından yerlileştirilen muadil turboşaft motor ile ikame 

edilecektir. TS1400 sayesinde ihracatta lisans engeliyle karşılaşılmayacak, çok amaçlı 

kullanılacağı için proje maliyetleri ve riski bölünecek, bakım problemi 

yaşanmayacaktır. Coaxial rotorlara çift turboşaft motor ve ana dişli sistemi aracılığıyla 

güç verilmektedir. İtici pervane sisteminde ise güç ana dişli sisteminden çıkan şaftlar 

vasıtasıyla gövdenin arka kısmında yeralan kavrama ve dişli sistemine ulaştırılmakta 

ve itici pervane tahrik edilmektedir. Turboşaft motorun yakıtını taşıyan çarpışmaya 

dayanıklı tanklar (CFRS) hacimce 2’ye bölünmüş ve helikopterin arka ve ön kısmına 

dengeli olarak yerleştirilmiştir. Görev süresine göre ek yakıt tankı kargo bölmesine 

yerleştirilebilmektedir. Ana rotorların hücum açıları, yönelimleri swashplate 

mekanizması ile kontrol edilmektedir.  

  

Figür – 7: TEI – TS1400 / LHTEC CTS800 turboşaft motoru spesifikasyonu 

Motorun ilk çalıştırılması ve faydalı yüklerin kullanacağı enerji APU ünitesi 

tarafından sağlanmaktadır. 
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Figür - 8: Merkut alt sistemlerin yerleşimi 

2.2. İniş Takımları Alt Sistemi 

2 adet ön gövde, 1 adet arka gövdede olmak üzere 3 adet retractable iniş takımı 

kullanılmıştır. Tekerlere bağlanan oleopnömatik şok emiciler sayesinde helikopterlerin 

zorlu arazide sert inişlerde ihtiyaç duyduğu darbe emme fonksiyonunu yerine 

getirebilmektedir. 

    

Figür – 9: Merkut iniş takımları. 

2.3. Kontrol Sistemi 

Merkut, “Fly-by-wire” kontrol sistemine sahiptir. Çoklu-yedekli kontrol mimarisi 

sayesinde emniyetli bir görev ve uçuşa olanak sağlar. Kokpit içerisinde cyclic, 

collector, pedallar ve kullanıcı ekranları ile pilot tarafından kontrol edilebilmektedir.  

Ayrıca kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak kalkış, seyir, iniş kontrolü mümkün 

olmaktadır.  
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Figür – 10: Merkut kontrol şematiği. 

Uçuş güvenliği için çok katmanlı konum belirleme sistemleri kullanılmıştır. Uydu 

temelli GNSS/INS, ADS-B, görsel navigasyon. Seçilen GNSS tek uyduya bağımlı 

değildir, 4 uydu sistemini (Navstar GPS (ABD), GLONASS (Rusya), Galileo (AB), 

Compass/Beidou (Çin)) desteklemektedir. Tüm bunlara rağmen sadece GNSS 

sistemine güvenilemez çünkü GPS Jamming/Spoofing gibi yasadışı faaliyetler çok 

yaygındır. GPS konum hassasiyeti, %95 olasılıkla 6 metrenin altındadır. Bu hassasiyet 

VFR uçuş için yeterlidir ancak IFR uçuş ve otonom çalışacak sistem için daha yüksek 

hassasiyetli ölçüm gereklidir. Bu sebeple GNSS, INS ve Görsel navigasyon 

sisteminden gelen data EKF (Extended Kalman Filter)’den geçirilip füzyon edilerek 

daha düşük maliyetle daha yüksek bir hassasiyet elde edilir. Bunun yanında TUSAGA 

Aktif sistemi ve GNSS sinyal düzeltmesi (RTK) alarak data doğruluğunu 

artırabilmektedir. GNSS sistemi için tüm bu özellikleri destekleyen ve dahili INS 

içeren Ublox ZED-F9K modülü seçilmiştir. Ayrıca INS/GNSS blokları, görsel 

navigasyon verileri ile desteklenerek Merkut’a uydudan bağımsız yön bulma kabiliyeti 

kazandırılmıştır. Helikopterde kamera olarak boyutlarının küçüklüğü ve 

çözünürlüğünün yüksek olması sebebiyle “board level” tipi Basler seçilmiştir. 

Ataletsel sensörlerde fiziksel yapıları gereği deterministik ve olasılıksal olmak üzere 2 

ana hata kaynağı bulunur. Sabit kayma hatası, orantı katsayısı hatası ve eksenel 
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kaçıklık hatası nispeten düzeltilmesi daha kolay olan deterministik hatalar iken sabit 

kayma kararsızlığı, orantı katsayı kararsızlığı ve rasgele sensör gürültüsü olasılıksal 

hatalardır. Bu hata türleri hem ivmeölçerde hem de gyro’ da bulunurken, gyro’da ek 

olarak deterministik olan ivmeye bağlı sabit kayma hatası da görülür. Eğer 

sensörlerden gelen datalar işlenir ve filtrelenerek tümleşik kullanılırsa bu hatalar 

kısmen giderilir ve daha doğru sonuçlar elde edilir.  

 

Figür – 11 : INS Sistemi 

GNSS sisteminin doğruluğunu artırmak için RTK sinyalleri dışında ülkemizde 

altyapısı olan ve makul bir ücret karşılığı abone olunabilen TUSAGA-Aktif yer 

istasyonu temelli sinyal düzeltme sistemi kullanılarak GNSS güvenirliliği 

artırılmaktadır. 

 

Figür – 12: TUSAGA- Aktif sistemi yer istasyonları 

Merkut, üzerinde bulunan ADS-B in/out transponderi ile kendi pozisyon, hız, 

irtifa bilgilerini yer istasyonuna ve diğer araçlara iletebilir (V2X Haberleşme). Başka 
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araçlardan ve yer istasyonundan  gelen hava trafik verileri ve hava durumu gibi önemli 

verileri rota planlamasında aktif olarak kullanabilir. ADS-B sistemi önümüzdeki 

yıllarda uçan bütün araçlarda kademe kademe yasal zorunluluk haline gelecektir. Hava 

trafik verimliliğini artırdığı gibi çarpışma engelleyici vazifesi de bulunmaktadır. 

Tasarlanan araçta Stratus’un ADS-B in/out kiti seçilmiştir.  

 

Figür – 13: Merkut navigasyon kiti 

Kokpit içerisindeki ivme ölçer-mikrofon çifti sayesinde gürültü ve titreşim seviyesi 

ölçülerek, koltuk altındaki aktüatörler ile anlık ters genlikte hareket verilerek titreşim 

ve gürültü sönümlenmekte ve pilotun görev sırasında olumsuz koşullardan 

etkilenmesinin önüne geçilmektedir. 

2.4. Kargo Sistemi 

250 kg yük kapasitesine sahip helikopterde 1 x 1 x 2.5 m3’lük hacim bulunmaktadır. 

Kargo bölmesi tasarlanırken fonksiyonellik ön planda tutulmuştur. Ağırlık merkezine 

yakın ve rotor hizasında konumlandırılmıştır. Yükleme için helikopterin sol yanındaki 

kapak ve rampa kullanılır, askı uçuşundayken yükü bırakmak için ise helikopterin alt 

kısmındaki kapak kullanılır. Kargo bölmesinde yükü taşımak için tek eksende hareket 

edebilen elektrikli vinç sistemi ve çelik halatlı sapanlar kullanılır. Kargo bölmesine 2 

adet europalet sığacak şekilde düşünülmüştür ayrıca yaralı taşıma görevi için 2 sedye 

sığabilmektedir. Menzilin arttırılması, uçuş süresini uzatmak gibi değişiklikler için 

0.25 m3’ lük ekstra yakıt tankı da yerleştirilmiştir.   
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Figür – 14: Payload mekanizması. 

2 adet olan vinç sistemi, tek eksen lineer gantry ve bunun üzerine yerleştirilmiş 

redüksiyonlu elektrikli motordan oluşan makara sisteminden oluşmaktadır. 250 kg 

kütlesindeki faydalı yük, bu sistem sayesinde 50 ft yükseklikten 1 dakika içerisinde 

bırakılmaktadır. Havadan indirme sırasında yüke herhangi bir zarar gelmemesi için 

yere değme hızının  5 ft/s’ den az olması hedeflenmiştir, bu sebeple limitlenmiş yük 

yere değme hızın olan 4 ft/s’ ye göre güç hesabı yapılmıştır. 

 𝑃 =  
𝑚𝑔ℎ

𝑡
 (1) 

 𝑉𝑜𝑟𝑡 =  
ℎ

𝑡
=  

50

60
= 0.833

𝑓𝑡

𝑠
 = 𝟎. 𝟑𝟏𝟏 𝐦/𝐬 (2) 

 
𝑃𝑜𝑟𝑡 = 250 ∗ 9,81 ∗ 0,311 = 𝟕𝟔𝟑 𝐖 

(3) 

 
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝟏. 𝟐𝟏 𝒎/𝒔 

(4) 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 250 ∗ 9,81 ∗ 1,21 = 𝟐𝟗𝟔𝟖 𝐖   

(5) 

Sürtünme, elektrik vs. kayıplar göz önüne alınıp güvenlik payı bırakılırsa ve de 2 tane vincin 

toplam yükü çekeceği hesap edilirse: 
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𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠 ∗  

𝐺ü𝑣𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑃𝑎𝑦𝚤

𝑉𝑖𝑛ç 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
= 2968 ∗ 

1.5

2
= 𝟐. 𝟐𝟐𝟔 𝐤𝐖 

(6) 

 𝜔 =
𝑉

𝑟
=  

1.21

0.06
= 20.166

𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 𝟏𝟗𝟑 𝐫𝐩𝐦 (7) 

Redüksiyon oranı, 

 
𝑖 =  

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑛𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛
=  

3450

193
= 𝟏𝟖 

(8) 

 

Figür – 15: Merkut kargo kapakları 

2.5. Kokpit 

Kokpit boyutlandırılması yapılırken ANSUR %95 insan modeli kullanılmıştır. Görüş 

açısı ayarlanırken zorlu manevralar düşünülmüş ve pilotun durumsal farkındalığını 

olabildiğince artırmak amaçlanmıştır. Yine insan modeli baz alınarak ergonomik 

şekilde cyclic, collector, pedal yerleşimleri yapılmış ve uygun “dashboard” tasarımı 

üzerinde durulmuştur.  

 

Figür – 16: Merkut kokpit yerleşimi 
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3. PERFORMANS VE HESAPLAMALAR  

3.1 Boyutlandırma Yöntemleri ve Hesaplama Metodları 

3.1.1 İlk Boyutlandırma Hesaplamaları 

Helikopterin brüt ağırlığının hesaplanması için Required Fuel Method (RFM) 

yönteminden yararlanılmıştır. RFM metodu ilk ağırlık değerini ve boş ağılık – MTOW 

oranını kullanarak iterasyon ile MTOW’ u, boş ağırlığı ve yakıt ağırlığını hesaplar. 

Merkut’ un kullandığı RFM yöntemi [9], bu prensipten yola çıkarak modifiye 

edilmiştir. Helikopter parametrelerinin yanı sıra, görev içerisindeki segmentler de 

RFM yönteminin içerisine yerleştirilmiştir. Gerekli yakıt miktarı kullanılan yakıt 

miktarına eşit olana kadar iterasyonlar devam ederek MTOW, boş ağırlık ve yakıt 

ağırlığı hesaplanmıştır. Bu modifikasyon ile elde edilen sonuçlar görevin kriterlerini 

sağlayacak helikopterin parametrelerini çok daha sağlıklı bir şekilde hesaplamıştır.  

Benzer sınıflardaki helikopterler trendlerinden yola çıkarak bir benchmark çalışması 

yapılmış ve faydalık yük ağırlığınından yola çıkılarak MTOW ve ağırlık oranları 

bulunmuştur. [EK-2] 

 

Figür – 17: RFM Akış Diyagramı 

 

Kullanılan RFM kodu, programın iterasyonu başarı ile tamamlansa bile hesaplanan 

yakıt ağırlığını tank hacmi ile karşılaştırmaktadır.  
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Benzer şekilde görev segmentlerindeki maksimum güç ihtiyacının ve tırmanma 

isterlerinin sağlanıp sağlanamadığının da takibini yapmaktadır ve aksi durumlarda 

uyarı vermektedir.  

Bu uyarılara göre programında ilgili parametrelerde değişiklik yaparak ilk ağırlık 

değerlerinde kısmi bir optimizasyon yapılmıştır. Neticede program uyarı vermeyene 

kadar hesaplamalar devam ettirilmiştir. Önemli tasarım paramtrelerine karar verilirken 

aynı zamanda literatür incelenmiş ve yorumlanmıştır. Literatürde disk loading (DL) 10 

– 15 lb/ft2 aralığındadır. Bu tasarımda ileri uçuş hızı isteri yüksek olduğundan askı 

uçuşu sırasında gerekli olacak gücün minimize edilmesi amaçlanmıştır. Blade loading 

(BL) değeri genellikle 0.12 – 0.14 arasında olduğu görülmüştür. Daha yüksek 

değerlerde rotorda akış ayrılmasına sebebiyet vermesidir. BL değeri yükseldikçe 

helikopter ağırlığı azalır ancak rotor için ortalama taşıma katsayısının yükselmesine 

sebep olur ve airfoil seçiminde problem yaratır. Aspect ratio (AR) için beklenen değer 

10 – 20 aralığındadır [5]. Bu sebeple hesaplamalarda AR sürekli izlenmiştir. Uç hız 

seçimi, aerodinamik olarak çok etkili bir parametredir ve airfoil seçiminden genel 

performans etkisine kadar geniş bir kapsamda değerlendirilmiştir. Yüksek uç hızları, 

daha düşük helikopter ağırlığına olanak verir ve stall gecikmesine yardımcı olur, öte 

yandan yüksek uç hızı uçuş gürültüsüne ve sıkıştırılabilirlik kayıplarının artmasına 

sebebiyet verir. Genel trend 0.6 – 0.69 arasındadır.  

 

Figür –18: Merkut Final Fiziksel Parametreleri ve Ağırlık Kırılımı 

 

Radius 1,832 m Wgross 2.060 kg

Chord 0,193 m Wempty 930 kg

Disk Loading 10 Wfuel 800 kg

Blade Loading 0,1 Wpayload 250 kg

Solidity 0,268 Wcrew 80 kg

C_L_avg_hover 0,6 Power Req per engine 945,84 hp

Aspect Ratio 9,49 Number Of Blades 4
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3.1.2 Hesaplama Araçları 

Bu kısımda Merkut’ un performans ve boyutlandırma hesaplarında kullanılan 

formülasyonlar ve kaynakları izah edilecektir. İlgili formüllerin C++ ile yazılan 

programın [14] hangi kısımlarında kullanılacağı da belirtilecektir. 

Askı uçuşu için referans [1], [8]’ de belirtilen temel askı uçuşu denklemleri 

kullanılmıştır. Merkut coaxial rotorlu compound bir helikopter olduğundan her rotorda 

ağırlığın yarısı kadar lift üretildiği varsayılmıştır. Coaxial konfigürasyonda 

indüklenmiş güç ihtiyacı hesaplanırken rotorlar arasındaki etkileşimden dolayı da 

kayıplar mevcuttur. Bu durumdan kaynaklanan kayıplar referans [1]’ te belirtilen 

katsayılar ile denklemlere yansıtılmıştır. Dahat detaylı bir çalışmada induced gücü 

daha doğru hesaplamak için CFD veya coaxial konfigürasyonlar için hazırlanan 

BEMT modellerini kullanmak gereklidir. 

 
𝑃𝑖,ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟 =  𝐵𝑘𝑖𝑛𝑡

𝑇1.5

√8𝜌𝐴
 

(9) 

 
𝑃𝑝,ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟 =  

1

8
𝐶𝑑0𝜌(2𝐴)𝜎𝑈𝑡𝑖𝑝

3    
(10) 

 
𝐶𝑇 =  

𝑊𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠

2𝐴𝜌𝑈𝑡𝑖𝑝
2   

(11) 

 𝐵 = 1 −  √
2𝐶𝑇

2𝑁
 (12) 

 
𝑃ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟 =  𝑃𝑖,ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟 + 𝑃𝑝,ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟 

(13) 

İleri uçuş hesaplamaları da benzer şekilde referans [1], [2] ve [8] kullanılarak 

yapılmıştır. İleri uçuşta parasitic sürükleme kuvvetinden kaynaklanan güç ihtiyacı da 

hesaplamaya dahil edilmektedir. Ayrıca diğer bir önemli hususta sıkıştırılabilirlikten 

kaynaklanan kayıpların hesaplanmasıdır. Bu kayıplar için referans [1]’ te belirtilen 
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Johnson modeli uygulanmıştır. Bu etki matematiksel olarak profil gücü katsayısını 

yükselterek güç hesaplamasını etkilemektedir. Aşağıda ileri uçuşta kullanılan 

performans denklemleri belirtilmiştir. 

 
𝑃𝑖,𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = 𝑘 𝑘𝑖𝑛𝑡  

𝑇2

4𝜌𝐴𝑈𝑓𝑤𝑑
 

(14) 

 𝐶𝑝𝑜 =
1

8
 𝐶𝑑𝑜 𝜎 (1 + 𝐾µ2) (15) 

 
𝑃𝑜,𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = 2𝜌𝐴𝑈𝑡𝑖𝑝

3 𝐶𝑝𝑜  
(16) 

 𝑃𝑝,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑐 =  
1

2
 𝑓 𝜌 𝑈3

 (17) 

İleri uçuş hesaplamalarındaki en önemli parametrenin eşlenik düz yüzey alanı f olarak 

tespit edilmiştir. Parasitik güç ihtiyacı uçuş hızının üçüncü kuvveti ile oranlı 

olduğundan yüksek hızlı helikopter tasarımlarında güç ihtiyacını yüksek miktarda 

etkilemektedir. Figür – 19’ da deniz seviyesinde güç ihtiyaçlarının ileri hıza göre 

dağılımı gösterilmektedir. 

Merkut mühendislik hesapları yapılırken öngörülen f değeri referans [1], [2] ve [3]’ 

ten faydalanılarak 8 ft2 olarak seçilmiştir. Bu değer yapılan analizlerde tekrar 

incelenmiştir ve analiz bölümünde daha detaylı izah edilecektir.  

Güç gereksinimleri iterasyon sırasında her görev segmenti için hesaplanmış ve 

maksimum gereken güç iterasyon sonunda program tarafından bildirilmiştir. Bu 

hesaplamalardan da yola çıkılarak motor seçimi yapılmıştır.  
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Figür – 19: İleri hız değişimine göre güç ihtiyacı dağılımı. 

3.2 Performans Analizi ve Yakıt Tüketimi Hesapları 

3.2.1 Yakıt Tüketimi 

Merkut’ un görev icrasındaki bütün uçuş fazları ve bu fazlardaki yakıt sarfiyatı 

kodlama ile hesaplanmıştır. Askı ve ileri uçuş dışında tırmanma ve alçalma uçuşları da 

matematiksel olarak modellenmiş ve her görev segmenti sonucundaki yakıt sarfiyatını 

ve güç gereksinimini hesaplayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca alt sistemlerin güç 

sarfiyatı sebebiyle hesaplanan maksimum güce %10 oranında ekleme yapılmıştır. 

RFM’ deki metodlardan farklı olarak bu fonksiyonlara uçuş süresi de input olarak 

sağlanmaktadır. Uçuş süresi, yakıt sarfiyat oranı ve gerekli güç miktarı kullanılarak 

harcanan yakıt hesaplanabilmektedir. Bu fonksiyonlar ile istenilen görevi temsil eden 

fonksiyonlar sıralı bir şekilde çalıştırılarak yakıt hesaplaması yapılmaktadır. Figür – 

20’ de yakıt harcama kırılımları ve diğer isterler gösterilmiştir. Tırmanma için gereken 

ek güç denklem 18’ de gösterilen şekilde hesaplanmıştır. 
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𝑃𝑐𝑙𝑖𝑚𝑏 =  𝑉𝑐𝑙𝑖𝑚𝑏𝑊𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠  

(18) 

Her görev segmentinin sonunda harcanan yakıt kalan yakıttan çıkartılmıştır. İleri 

uçuşun icra edildiği 3. ve 6. görev segmentleri dışındaki bütün görevler tek seferde 

hesaplanmıştır. Düz uçuşlarda ise yakıt sarfiyatı daha fazla olacağından ve uçuş süresi 

uzun olduğundan 5 farklı iç segmente bölünmüştür ve azalan ağırlığın etkisi hesaba 

yansıtılmıştır. Yükselme ve alçalma segmentlerinde ortalama irtifa ile yoğunluk ve ses 

hızı hesaplanmıştır. 

Görev segmentleri sırasında maksimum uçuş süresi hızı ve maksimum menzil hızları 

referans [1]’ den alınan denklemler kullanılarak hesaplanmıştır. 

 𝑉𝑏𝑒 =  √
𝑇

4𝜌𝐴
(
4𝐾𝐴

3𝑓
)0.25

 (19) 

 𝑉𝑚𝑟 =  √
𝑇

4𝜌𝐴
(
4𝐾𝐴

𝑓
)0.25

 (20) 

 

Figür – 20: Görev segmentlerinde harcanan yakıtlar ve final brüt ağırlık 

Figür – 20’ de verilen datalar incelendiğinde görev icrası tamamlandıktan sonra 

Merkut’ un 18 kg kadar yakıtı kalmaktadır. Kalan yakıt acil durum inişi için yeterli 

olarak kabul edilmiştir.  
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3.2.2 Performans Değerleri 

Tablo – 1’ de Merkut’un maksimum askı irtifası, maksimum uçuş süresi ve maksimum 

menzil bilgileri vb. teknik özellikleri listelenmiştir. Figür -21’de bu hız parametreleri 

grafiksel olarak gösterilmiştir. 

 

Figür – 21: ISA Deniz seviyesindeki hız değerleri 

Referans [1]’ den yola çıkarak, maksimum menzil ve havada uçuş süresi hesaplamaları 

için gross ağırlıktan yakıt ağırlığının yarısı çıkartılarak eşlenik bir ağırlık 

hesaplanmıştır. Bu yeni hesaplanan W’ ve Vbe, Vmr kullanılarak güç hesabı yapılmıştır. 

Daha sonrasında ise denklem 21 ve 22 kullanılarak Merkut’ un menzili ve havada 

kalma süresi hesaplanmıştır.  

 
𝑅 =  𝑊𝑓𝑢𝑒𝑙 [

𝑉

𝑃 (𝑠𝑓𝑐)
]

𝑊′

 
(21) 

 
𝐸 =  𝑊𝑓𝑢𝑒𝑙 [

1

𝑃 (𝑠𝑓𝑐)
]

𝑊′

 
(22) 

 

Tablo – 1: Merkut Performans parametreleri 

Unit SL 3500m

Best Endurance Speed [km/h] 138,2 164,05

Max Endurance [h] 4,75 5,28

Max Range Speed [km/h] 182,15 216,15

MaxRange [km] 743 950

Max Hover Ceiling [km] 6,3
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Minimum askı tavanı hesabı askı gücü ISA + 15o hava şartında kullanılabilir motor 

gücüne eşit olana kadar denenerek asimptotik şekilde hesaplanmıştır. İlgili fonkisyon 

Merkut programına eklenmiştir. 

3.2.3 IGE Performans Hesabı 

IGE performansı için referans [1]’de açıklanan Hayden(1976) metodu kullanılmıştır. 

Matematiksel model oldukça basit olan bu metod deneysel çalışmalardan elde edilen 

verilere eğri uydurma uygulaması yapılarak ile oluşturulmuştur. 

Bu modelde yapılan kabullerden en önemlisi, rotorun profil güç ihtiyacının IGE 

durumundan etkilenmediğidir. Dolayısı ile IGE etkisi sadece induced güç gereksinimi 

Pi için hesaplanmaktadır. Denklem 23, 24 ve 25 kullanılarak PIGE,Hover değeri 

hesaplanmıştır [5]. Tablo-2’de belirli irtifalarda IGE etkisi ve IGE etkisi olmadan 

hesaplanan askı uçuşu güç ihtiyaçları gösterilmiştir. 

 
𝑃 =  𝑃𝑂 + 𝑘𝐺𝑃𝑖,𝐼𝐺𝐸  

(23) 

 
𝑘𝐺 =  

1

𝐴 + 𝐵(
2𝑅
𝑧 )2

 

(24) 

 

𝑃𝑖,𝐼𝐺𝐸 =  𝑃𝑖 (−0.1276 (
𝑧

𝐷
)

4

+  0.7080 −  1.4569 (
𝑧

𝐷
)

2

+  1.3432 (
𝑧

𝐷
)

+ 0.5147) 

(25) 

Genel anlamda z/R oranının 3 ten hazla olduğu durumlarda IGE etkisinin ihmal 

edilebilir olduğu belirtilmektedir. 

 

Tablo – 2: IGE ve OGE Askı uçuşu performansı 

z [ft] IGE Hover [hp] OGE Hover [hp]

18 363,55 367

12 353,7 367,72

6 306 368
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3.3 İtki Gereksinimleri ve Yakıt Seçimi 

Merkut’ un tasarımın en çarpıcı kısımlarından birisi ileri uçuş fazında itki ihtiyacının 

tamamının itici pervane tarafından karşılanmasıdır. Ayrıca Merkut’ un hacminin 

(dolayısı ile de yüzey alanının) de konvansiyonel helikopterlere göre düşük 

olmasından dolayı uçuş sırasında oluşacak sürükleme kuvvetinin de düşük olacağı 

öngörülmüştür. Bu kısım ile ilgili yapılan analizler de bu kabulü ve tasarımı ortaya 

çıkaran anafikri doğrulamıştır. Bu analizler ilgili kısımda daha detaylı izah edilecektir. 

Helikopter’in ileri uçuşta maruz kaldığı sürüklemeyi karşılayacak şekilde itkiyi 

üretmesi amacıyla arka gövdeye itici pervane yerleştirilmiştir. Bu parazitik sürükleme 

kuvveti pervane gücü olarak kabul edilerek, JavaProp [10] programı ile pervane 

tasarımı yapılmıştır. BEMT metodu kullanılarak uygun airfoiller, pervane çapı, dönme 

hızı ve uç hızı belirlenerek blade için twist açısı ve taper optimizasyonu yapılmıştır. 

Ana rotorlarda olduğu gibi pervane tasarımında da giriş parametrelerini seçerken 

karşılaştırmalar yapılmıştır ve verimliliği yükseltecek giriş parametreleri seçilmiştir. 

Pervane üzerinde şok dalgaları ve drag divergence’ a sebep olmamak adına blade tip 

speed 220 m/s olarak limitlenmiştir. Düz uçuş irtifasında (3500m), ses hızı yaklaşık 

326.6 m/s gelmektedir ve bu irtifada blade uçlarındaki hız yaklaşık 0.67 Mach’ a denk 

gelmektedir. Genel olarak helikopter tasarımlarında daha yüksek uç hızından yukarıda 

belirtilen sebeplerden ötürü kaçınılmaktadır. Pervane yarıçapı seçimi yapılırken 

verimlilik, fiziksel  boyutlandırılma ve ağırlık esas alınmıştır. Yarıçap küçüldükçe 

pervanenin verimliliği %50’ lere kadar düşmektedir ve dönme hızı artmakta ancak 

pervane ağırlığı azalmaktadır.  Yarıçap yükseltildiğinde ise pervanenin her dönüşünde 

daha fazla hava iletilmekte, verimlilik artmakta ve dönüş hızı azaltılmaktadır. 

Hesaplama yapılırken yarıçap boyunca blade 3 kesite bölünmüş ve uygun airfoiller 

seçilmiştir. Önerilen airfoilden yola çıkılarak hücum açısı ve twist açısı değiştirilerek 3 
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farklı konfigürasyon denenmiş ve verimliliğin maksimum olduğu konfigürasyon 

seçilmiştir. Pervane final parametreleri Tablo 4’te listelenmiştir. Twist açısının 

mantıklı dağılımının sağlanması için kök kısımda düşük hücum açıları kullanılırken uç 

bölgelere yaklaştıkça arttırılmıştır. 

 

Tablo – 3: Pusher-Propeller Airfoil konfigürasyonu 

 

Figür – 22: Merkut itici-pervane geometrisi 

Pervane optimizasyonu için ileri uçuş parasitik güç ihtiyacı olarak 598 hp (446kW) 

input olarak verilmiş ve tasarım tamamlanmıştır. Program bize aynı itici pervanenin 

üreteceği maksimum itkiyi de vermektedir. Bu veriden yola çıkarak hesaplanan 

sürükleme kuvveti ile karşılaştırma yapılabilir. 

 

Tablo – 4: Merkut itici pervane fiziksel parametreleri 

r/R Set 1 Set 2 Set 3

0 (root) MH 126 MH 126 MH 126

0,33 MH 112 MH 112 MH 112

0,67 MH 114 MH 114 MH 116

1 (tip) MH 120 MH 116 MH 116

Verimlilik 81,9 83,1 86,14

Çap [m] 1,8

Ortalama veter [m] 0,15

Blade Sayısı 6

Katılık 0,318

Airfoil MH 126, MH 112, MH 116

Max. İtki [N] 3340

Verimlilik [%] 86,14

RPM 2334



25 

 

3.4 Aerodinamik Analizler ve Değerlendirmeler 

3.4.1 Sürükleme Kuvveti Hesaplaması ve f Değerinin Optimizasyonu 

İtici pervane hesaplaması yapılırken önceki helikopterlerin empirik verilerine 

dayanılarak gövde parazitik sürüklemesi hesaplanmış ve itice pervanenin 446 KW 

güce ihtiyaç duyacağı belirtilmişti. Helikopterin ana rotor, itici pervane ve EO/IR 

gimbal faydalı yükü çıkarılarak sadece gövde için max. Hızda (400 km/h) ileri uçuş 

için Ansys FLUENT 17.0 ile 3B HAD analizi [11] yapılmıştır. Basınç ve hız alanları 

ekte verilmiştir. [EK-3] 

HAD analizi sonuçlandırılmadan önce çözümün çözüm-ağı bağımsızlığına (grid 

independence) ulaştığından emin olunmuştur. Akış steady olarak çözülmüştür. 

Yakınsama için süreklilik, hız komponentleri ve türbülans parametreleri residual’leri 

1e-5 olarak belirlenmiştir. Ayrıca farklı kesit alanlarındaki massflow da 

karşılaştırılarak süreklilik monitör edilmiştir. 

 Çözümün stabil olduğundan emin olmak amacıyla basınç alanı ve hız alanı 

hesaplamaları için öncelikle birinci dereceden diskretizasyonlar kullanılmıştır. 

Yakınsama sonrasında ikinci dereceden diskretizasyonlar seçilmiş birinci derecenin 

sağlayamadığı hassasiyeti sağlamıştır. 

 Her ne kadar akış kompleks olmasada, yüksek URF değerlerinde istenilen yakınsama 

oranı sağlanamamıştır. Yakınsama oranını yükseltmek için basınç ve momentum 

denklemlerinin URF değerleri düşürülmüştür.  

 Viskozite için karmaşık geometrilerde daha başarılı sonuç veren “realizible k-Ɛ 

türbülans modeli” kullanılmış, duvar yakınındaki davranışlar için “scalable wall 

function“ seçilmiştir. Akışın doğru modellenmesi için 400 km/h ileri uçuş hızı ve 3500 

m irtifadaki havanın yoğunluk, dinamik viskozite ve basınç özellikleri kullanılmıştır. 



26 

 

 Merkut modeli preprocess’i öncelikle akış-duvar etkileşiminin yoğun olduğu silindirik 

dinamik bir ortama daha sonrasında ise serbest akışın yoğun olduğu bir dikdörtgen 

prizma şeklinde statik bir ortama alınmıştır. Sık bir mesh yapısı ile örülmüştür. 

Pervanenin oluşturduğu itki ileri uçuş sürüklemesini yenmelidir ki yapılan f öngörüsü 

doğru olsun. Bu durumun tespiti için maksimum ileri uçuş hızında gövde için yapılan 

HAD analizinde gövde üzerindeki sürüklenme kuvveti 1836 N olarak hesaplanmıştır. 

Fakat hesaplanan sürükleme kuvvetini itici pervanenin ın ürettiği itkiyle direkt 

karşılaştırmak doğru değildir. 

Rotorlar hesaba katılmadığından dolayı Merkut’ un üzerinde hesaplanan sürükleme 

kuvveti eksiktir. Gerçek değerlere ulaşmak için hub ve rotorların da sürükleme 

kuvvetine olan katkısı hesaba katılmalıdır. Fakat bu alt sistemleri drag hesaplamasını 

yapmak çok yüksek hassasiyet isteyen analizler gerektirmektedir. Daha önceki yapılan 

çalışmalarda f değerinin yaklaşık %30’ luk etkisinin ([2][12]) hub ve rotorlardan 

geldiği görülmektedir.  

Dolayısı ile bu benzer trendi hesaba kattığımızda sürükleme kuvvetinin yaklaşık 3kN 

civarında olabileceğini öngörmekteyiz. Pervanenin ürettiği kuvvet (3340 N) daha fazla 

olduğundan burada iyileştirme için hala açık alan olduğu açıktır.  

3.4.2 Rotor Airfoil Analizi ve Airfoil Seçimi 

Ana rotor güç hesaplamaları yapıldığında, pallerin airfoil kesiti için gereken ortalama 

taşıma katsayısı 0,6 olarak belirlenmişti. Askı uçuşu esnasında helikopterin uç ve kök 

hızlarının ortalaması alınmış ve deniz seviyesindeki hava özellikleri kullanılarak 

Reynolds sayısı bulunmuştur. Modern helikopterlerde kullanılan Boeing Vertol VR7, 

Hughes Helicopter HH02, Onera OA212 airfoillerinin bu Reynolds sayısında ve belli 

hücum açılarında 2B aerodinamik analizi yapılmıştır. Analiz XFoil çerçevesinde 
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yazılmış olan XFLR5 programı [13] ile yapılmıştır. XFLR5, airfoil analizi yaparken 

viskoz olmayan irrotasyonel potansiyel akış çözmektedir.  

Farklı hücum açıları ve Re sayılarındaki taşıma, sürükleme ve moment değerlerinin 

yer aldığı grafikler ekte sunulmuştur. [EK-4] 

Modern helikopter airfoillerinin -3° ile 12° arasında hücum açıları için 900000-

1100000 arasındaki Reynolds sayılarında analizleri yapılmış Cl, Cd, Cm, Cl/Cd, alfa 

değişkenlerinın grafikleri çıkarılmıştır. 3 tip airfoil için hücum açısının 5° üzerindeki 

değerleri gereken taşıma katsayısını sağlayabiliyorken, tırmanma esnasında daha 

yüksek hücum açısı değerlerine çıkmak gerekmektedir. Bu esnada Cl/Cd grafiğini 

incelersek 6°  üstünde Vertol VR7’nin sürüklemesinin aniden arttığını ve Cl/Cd 

değerinin tehlikeli biçimde düştüğünü görmekteyiz. Benzer durum HH02 profilinde de 

mevcuttur. Yine bahsi geçen hücum açıları için Cm grafiğine bakılırsa Onera OA212 

profilinin moment değelerinin diğer iki profilden iyi olduğunu ve rotora ekstra yük 

getirmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu analizler sonucunda ana rotor pallerinin 

airfoili olarak Onera OA212’yı kullanabiliriz. Nötr konumda pal açısını nominal 

olarak 5° civarı alırız ve Cl değerlerine göre 12° ‘ye kadar stall’a girmeden hücum açısı 

marjinimizin olduğunu söyleyebiliriz.  

4. GÖRSELLER 

 

 

 

Figür – 24: MERKUT 
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5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

İleriki çalışmalar için önerimiz fuselage yapısının daha optimize edilmesi ve f 

değerinin mümkün olduğu kadar düşürülmesidir. Aynı zamanda pervanenin ürettiği 

kuvvet ile sürükleme kuvveti belirli bir marjinde yaklaşana kadar f azaltılabilir. Bu 

durum MTOW’ un düşmesini sağlayacak ve dah yüksek hızla uçuşa olanak 

sağlayacaktır. 

Aerodinamik anlamda iki ayrı geliştirme önerilmektedir. Birincisi rotorların twist açısı 

optimizasyonu yapılması ve gövde boyunca farklı airfoil’ lerin denenmesidir. İkincisi 

ise, seçilen airfoil’ lerin viskoz analizleri de yapılarak bulunan çıktıların tasarım 

algoritmasına dahil edilmesidir. 

Gövdenin dayanım analizi ve rotorların titreşime olan etkisi de bu çalışmanın ayrı bir 

ayağı olarak değerlendirilmeli, fuselage ve şasi yapısı da bu analizlerin çıktılarına göre 

şekillendirilmelidir.  

Sonuç olarak Merkut’ un geldiği noktada yukarıda belirtilenler haricinde bütün 

isterleri karşıladığı ve üzerine çıktığı görülmektedir. 
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7. EKLER 

EK-1: Seçim Matrisi Değerlendirme Kriterleri 
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EK – 2: Merkut Benchmark ve Trend Çalışmaları  
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EK – 3: Merkut İleri Uçuş 3D-HAD Sonuçları 
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EK – 4: Merkut 2B Airfoil Analizi ve Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


