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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 
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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü

Boy (mm): 2780

Çap (mm): 131

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 19728

Yakıt Kütlesi (g): 4349

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2683

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4250

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 28327

Ölçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 9.42

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 31.9

Stabilite (0.3 Mach için): 1.97

En büyük ivme (g): 8.69

En Yüksek Hız (m/s): 263

En Yüksek Mach Sayısı: 0.79

Tepe Noktası İrtifası (m): 3116

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Cesaroni 8429M2020-P

Motor

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Genel Tasarım

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Burun konisi-550 mm

Ana paraşüt-415 mm

Kurtarma sistemi
150 mm

Aviyonik bölmesi
200 mm

Kurtarma sistemi
150 mm

Görev yükü
170 mm

Görev yükü 
paraşütü
180 mm

Sürükleme 
paraşütü
150 mm

Kanatçık yüksekliği 95 
mm

Motor bölümü 950 mm

Kanatçık  kök kenarı 390 mm

Roket çapı 131 mm

Roket çapı 131 mm

Roketin toplam boyu 2780 mm

Şekil 1: Openrocket-CAD uzunluk şeması
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Operasyon Konsepti (CONOPS)

Zaman İrtifa Hız

Fırlatma – 0 0.00 0.00 0.00

Rampa Tepesi - 1 0.41 6.00 31.74

Burn Out – 2 4.33 712.16 257.31

Tepe Noktası - 3  25.52 3115.3 -0.93

Görev Yükü Paraşütü 
Açılması ve Görev 

Yükünün Ayrılması –
4

25.62 3116.2 -1.85

Marş Paraşütün 
Açılması – 5

26.52 3116.3 -0.8

Ana Paraşütün 
Açılması – 6

139.79 491.1 -21.83

Roketin Yere İnmesi -
7

195.58 0 -8.69

Faydalı Yükün Yere 
İnmesi – 8

417.46 0 -7.35

Tablo 1: Uçuş profili tablosu

Şekil 2: Roketin uçuş süresince yükseklik-zaman grafiği 
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ÖTR - KTR Değişimler - 1

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Değişim Konusu ÖTR’de hangi 
sayfada

ÖTR’de içerik neydi KTR’de içerik ne oldu KTR’de hangi sayfada

Ana gövde kapakçık boyut değişimi 13 30x30 mm 80x60 mm 17, 18

Entegrasyon gövdesi uzunluk 
değişimi

14 450 mm 435 mm 22

Motor gövdesi uzunluk değişimi 14 1280 1225 19

𝐶𝑂2 tüpleri sayısı 20 4 3 33, 35

𝐶𝑂2 tüpleri boyutu 20 12 g 16 g 33, 35

Görev yükü paraşüt rengi 22 Yeşil Kırmızı 38

Ana paraşüt rengi 22 Kırmızı Turuncu 38

Sürükleme paraşütü rengi 22 Turuncu Kırmızı 38

Roketin toplam boyu 4 2830 2780 4, 17, 19, 21

Tablo 2: ÖTR-KTR değişim tablosu-1
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ÖTR - KTR Değişimler - 2

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Değişim Konusu Yeni İçerik Konusu KTR’deki içerik detayı KTR’de sayfa numarası

Tablo 3: ÖTR-KTR değişim tablosu-2

• Yeni içerik eklenmemiştir.
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Uçuş Benzetim Raporu (UBR)
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• Uçuş benzetim raporu .pdf formatında sisteme yüklenmiştir.

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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• Kütle bütçesi .xlsx formatında sisteme yüklenmiştir.

Kütle Bütçesi
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Örnek Kütle Bütçesi

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Roket Alt Sistem Detayları 
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Burun Konisi Mekanik Görünüm
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Şekil 3: Burun konisi CAD görüntüsü Şekil 4: Burun konisi teknik çizimi
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Burun Konisi – Detay 
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(KTR)

Özellik Kapsam

Tasarım
Yüksek aerodinamik performans ve yüksek stabilite sağladığı için tasarım olarak power serisi
seçilmiştir.

Malzeme Bilgileri
Kompozit üretiminde sıkça kullanılan cam elyaf yüksek dayanım ve hafiflik avantajları dolayısıyla
burun konisi malzemesi olarak seçilmiştir. Burun konisinin epoksi reçine ile cam elyafı [0/90,+45/-
45] birleştirilerek oluşturulacak kompozitle üretilmesine karar verilmiştir.

Üretim Yöntemleri

Düşük üretim maaliyeti ve seçilen malzemenin üretim gereksinimlerini karşıladığından üretim
yöntemi olarak elle yatırma seçilmiştir. Elle yatırma ile üretim için öncelikle PLA malzemesi ile üç
boyutlu yazıcıdan kalıp basılacaktır. Daha sonra bu kalıp epoksi-cam elyaf kompozitiyle kaplanacak
ve burun konisi üretimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Burun konisinin dayanımını arttırmak için
kalıptan çıkarıldıktan sonra iç yüzeyine camtozu-epoksi karışımı ile güçlendirilme yapılacaktır. Elle
yatırma yöntemi hassas bir işlem olsa da burun konisinin daha pürüzsüz bir yapısı olması için
zımparalanacaktır. Samsun Üniversitesi kompozit atölyesinde üretilecektir.

Tablo 4 : Burun konisi malzeme bilgileri ve üretim yöntemi 
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Burun Konisi – Detay 
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Malzeme  özellikleri

Yapısal

Young modülü 2.141e+10 Pa Termal genleşmenin
izotropik sekant katsayısı

1.688e-05 1/°C

Poisson’s ratio 0.31450 En yüksek gerilme 
mukavemeti

2.505e+08 Pa

Bulk modülü 1.9236e+10 Pa Gerilme dayanım gücü 2.505e+08 Pa

Kayma modülü 8.1438e+09 Pa Yoğunluk 1857 kg/m³

Termal İzotropik termal iletkenlik 0.46280W/m·°C Sabit basınçta özgül ısı 1069 J/kg·°C

Elektrik İzotropik direnç 6.771e+13 ohm·m

Tablo 5 : Epoksi-Cam elyaf kompozit malzeme özellikleri[1]

Kullanılacak olan cam elyaf seçiminde, gerilme dayanım gücünü her yönden en yüksek seviyeye çıkaracak olan 0/90,+45/-
45 yarı izotropik lamine dokuma tipine sahip cam elyaf tercih edilmiştir.
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Kanatçık Mekanik Görünüm
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Şekil 5: Kanatçık CAD  görünümü Şekil 6: Kanatçık teknik çizimi
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Kanatçık – Detay 
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Özellik Kapsam

Tasarım Tasarımda ok açılı kanat kullanımına karar verilmiştir. Ok açılı kanat tasarımı ses altı hızlarda yüksek 
aerodinamik özelliklere sahip olması sebebiyle ok açılı kanat modeli kullanılmasına karar verilmiştir.

Malzeme Bilgileri

Kanatçık tasarımında karbon fiber kompoziti kullanmak maruz kalınacak aerodinamik kuvvetlere karşı
daha fazla dayanım sağlayacaktır. Kompozit üretiminde sıkça kullanılan karbon fiberler yüksek dayanım
ve hafiflik avantajlarına da sahiptir. Kanatçığın epoksi reçine ile karbon fiber kumaşı [0/90,+45/-45]
birleştirilerek oluşturulacak kompozitle üretilmesine karar verilmiş.

Üretim Yöntemleri

Kanatçığın aerodinamik yüzeylerinin yapısı uçuş için kritik öneme sahip olduğundan dolayı hassas bir
üretim süreci gerektirmektedir. Hassas üretim gereği vakum infüzyoz tekniği ile üretilecektir. Üretim
için öncelikle kontroplak kullanılarak lazer kesimle kanatçıkların kalıpları oluşturulacaktır. Daha sonra
kalıbın altına ve kalıbın üstüne epoksi-karbon fiber kompoziti kat kat dizildikten sonra vakum işlemiyle
epoksi-karbon fiber kompozitin kalıbın şeklini alması sağlanacaktır. Kanatçıklar 24 saat vakum altında
bırakıldıktan sonra vakumlama işlemi sona erecek ve fazla kısımlar hassas bir şekilde kesilip kanatçığa
son şekli verilecektir. Samsun Üniversitesi kompozit atölyesinde üretilecektir.

Tablo 6 : Kanatçık malzeme bilgileri ve üretim yöntemi 
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Kanatçık – Detay 
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Malzeme  özellikleri

Yapısal

Young modülü 4.343e+10 Pa
Termal genleşmenin

izotropik sekant katsayısı
1.271e-05 1/°C

Poisson's ratio 0.33500
En yüksek gerilme 

mukavemeti
4.598e+08 Pa

Bulk modülü 4.3869e+10 Pa Gerilme dayanım gücü 4.594e+08 Pa

Kayma modülü 1.6266e Pa Yoğunluk 1525 kg/m³

Termal İzotropik termal iletkenlik 1.5410 W/m·°C Sabit basınçta özgül ısı 1019 J/kg·°C

Elektrik İzotropik direnç 0.0040780 ohm·m

Tablo 7: Epoksi-Karbon fiber elyaf kompozit malzeme özellikleri [1]

Epoksi- karbon fiber kompozitinin ayrıntılı malzeme özellikleri tablo 7’de detaylı bir şekilde verilmiştir. Malzeme özelliklerine
bakıldığında seçilen malzemenin yapısal analizler sonucunda kanatçığın maruz kaldığı maksimum kuvvetlere karşı dayanım
sağladığı görülmektedir.



Herkese Açık | Public

Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm
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Şekil 7: Ana gövde CAD görseli Şekil 8: Ana gövde teknik çizimi
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm
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Şekil 9: Aviyonik kapak CAD görüntüsü Şekil 10: Aviyonik kapak teknik çizimi
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm
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Şekil 11: Motor gövdesi CAD görseli Şekil 12: Motor gövdesi teknik çizimi
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

Hafif olduğu ve yüksek dayanıma sahip olduğu için roket gövdesi malzemesi olarak cam elyaf
seçilmiştir. Kanatçığın epoksi reçine ile cam elyafı [0/90,+45/-45] birleştirilerek oluşturulacak
kompozitle üretilmesine karar verilmiş. Epoksi - cam elyaf kompozitinin ayrıntılı malzeme özellikleri bir
sonraki yansıda bulunan tablo 9 ‘da detaylı bir şekilde verilmiştir.

Üretim Yöntemleri

Üretilecek olan ana gövdeler tasarlandığı boyutlarda birebir istendiği için üretim boyunca daha kontrol
edilebilir, daha hassas bir yöntem olan elle yatırma yöntemi üretim yöntemi olarak seçilmiştir. Elle
yatırma ile üretim için öncelikle istenilen boyutlarda silindir pvc borular temin edilerek kalıp olarak
kullanılacaktır. Daha sonra kalıbın dışı yağlanıp üzerine gövdenin istenen kalınlığa ulaşmasına yetecek
kadar epoksi-cam elyaf kompozit malzemesi sarılıp kurumaya bırakılacaktır. Kuruma tamamlandıktan
sonra kalıbın şeklini alan gövdeler daha pürüzsüz bir dış yüzey için zımparalanacaktır. Zımpara işlemi
tamamlandıktan sonra montaj delikleri açılacaktır. Samsun Üniversitesi kompozit atölyesinde
üretilecektir.

Tablo 8 : Gövdenin malzeme bilgileri ve üretim yöntemi 
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Malzeme  özellikleri

Yapısal

Young modülü 2,141e+10 Pa Termal genleşmenin
izotropik sekant katsayısı

1,688e-05 1/°C

Poisson’s ratio 0,31450 En yüksek gerilme 
mukavemeti

2,505e+08 Pa

Bulk modülü 1,9236e+10 Pa Gerilme dayanım gücü 2,505e+08 Pa

Kayma modülü 8,1438e+09 Pa Yoğunluk 1857,0 kg/m³

Termal İzotropik termal iletkenlik 0,46280W/m·°C Sabit basınçta özgül ısı 1069,0 J/kg·°C

Elektrik İzotropik direnç 6,771e+13 ohm·m

Tablo 9: Epoksi-Cam elyaf kompozit malzeme özellikleri [1]

Malzeme özelliklerine bakıldığında roketin gövde parçalarının yapılan analizler sonucu görülen maruz kaldığı kuvvetler
karşısında yeterli dayanıma sahip olduğu görülmektedir. Alt sistemlerin uzunluklarının değişmesi sonucunda gövdelerin de
uzunlukları değişmiştir.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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Şekil 13: Entegrasyon gövdesi CAD görseli Şekil 14: Entegrasyon gövdesi teknik çizimi
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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Şekil 15: Motor bloğu CAD görseli Şekil 16: Motor bloğu teknik çizimi

Şekil 17: Mapa sabitleme bloğu CAD görseli Şekil 18: Motor bloğu teknik çizimi
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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Şekil 19: Mapa sabitle duvarı (burun) CAD görseli Şekil 21: Mapa sabitle duvarı (burun) teknik 
çizimi

Şekil 22: Merkezleme yüzüğü teknik çizimiŞekil 20: Merkezleme yüzüğü CAD görseli
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

Entegrasyon gövdesi Motor bloğu (motor) ve mapa 
sabitleme blokları

Mapa sabitleme duvarı 
(burun)

Motor merkezleme yüzükleri

Hafif ve yüksek dayanıma sahip
olduğu için motor gövdesi ve
entegrasyon gövdesi malzemesi
olarak cam elyaf seçilmiştir.

Bloklar yüksek impulsa maruz
kalmaktadır. Yapılan hesaplamalar
sonucu alüminyum 6061-T6
alaşımın yeterli mukavemete
sahip olduğu görülmüştür. İşleme
kolaylığı ikinci seçim unsuru
olmuştur.

Burunda bulunan mapa
sabitleme duvarının maruz
kalacağı kuvvetin düşük
olmasından dolayı
kompozit malzeme tercih
edilmiştir. cam elyaf-
epoksi ile güçlendirilmiş
kontrplak sandviç panel
kullanılacaktır.

Yüzükler eksenel bir kuvvete maruz
kalmamasından ve radyal olarak
büyük bir kuvvet etki
etmemesinden ötürü cam elyaf-
epoksi ile güçlendirilmiş kontrplak
sandviç panel kullanılacaktır.

Üretim Yöntemleri

Elle yatırma yöntemiyle
üretilecektir. Kalıp olarak dış
çapı, üretilecek gövdenin iç
çapına eş pvc borular
kullanılacaktır. Yeterli kalınlığa
ulaşana kadar sarım yapılıp
pürüzsüzlük için zımpara işlemi
yapılacaktır.

Alümimyum 6061-T6 alaşım
talaşlı imalat yöntemiyle işlenip
teknik resimdeki gibi son halini
alacaktır.

Kontrplak plakalar lazer ile
kesilip cam elyaf-epoksi ile
güçlendirilecektir. Sandviç
yapılı kompozit
kullanılacaktır.

Motor merkezleme yüzükleri
burundaki sabitleme duvarında
olduğu gibi aynı yapıda olacaktır.
Kontrplak plakalar lazer ile kesilip
cam elyaf-epoksi ile
güçlendirilecektir. Sandviç yapılı
kompozit kullanılacaktır.

Tablo 10 : Gövde içi yapısal destek parçaları malzeme bilgileri ve üretim yöntemleri 
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Malzeme  özellikleri

Yapısal

Young modülü
2.141e+10
Pa

Termal
genleşmenin
izotropik sekant
katsayısı

1.688e-05 1/°C

Poisson’s ratio 0.31450
En yüksek
gerilme
mukavemeti

2.505e+08 Pa

Bulk modülü
1.9236e+1
0 Pa

Gerilme
dayanım gücü

2.505e+08 Pa

Kayma modülü
8.1438e+0
9 Pa

Yoğunluk 1857.0 kg/m³

Termal
İzotropik termal 
iletkenlik

0.46280
W/m·°C

Sabit basınçta
özgül Isı

1069.0 J/kg·°C

Malzeme  özellikleri

Yoğunluk
2713 kg/m³

En yüksek 
gerilme 
mukavemeti

3.131e+08 Pa

Gerilme 
dayanım gücü

2.592e+08 Pa

İzotropik
termal 
iletkenlik

174.70-18.770
W/m·°C

Sabit basınçta 
özgül Isı

2.41-1179
J/kg·°C

Tablo 11: Epoksi-Cam elyaf kompozit malzeme özellikleri [1] Tablo 12: Alüminyum 6061 T6
malzeme özellikleri [1]
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Motor Bölümü Mekanik 
Görünüm & Detay 
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• Motor, rokete en son olarak montaj edilecektir. Motor gövdesinde merkezleme yüzükleriyle sabitlenmiş olan bir adet
kompozit (karbonfiber-epoksi) motor kundağı bulunmaktadır. Motor gövdesinde 4 adet merkezleme yüzüğü
bulunmaktadır. Merkezleme yüzüklerinin 2 tanesi cam elyaf ve epoksi ile güçlendirilmiş kontraplak parçalardır. Diğer ikisi
ise ray butonu ve motor montajı sonrası motor sabitleyici parçanın vidalanması amacıyla alüminyum seçilmiştir. Yüzükler,
motor gövdesine ve motor kundağına ayrılamaz bir şekilde sabitlenmiştir. Motor, sabitlenmiş motor kundağına
yerleştirilecektir. Sonrasında motorun tamamen sabitlenmesi için en arkada bulunan merkezleme yüzüğüne motor
sabitleyici parça havşa başlı vida kullanılarak montajlanacaktır. Roket motoru, gerektiğinde demonte edilebilmektedir.

Şekil 24: Tamamlanmış montaj CAD görüntüsüŞekil 23: Tamamlanmamış montaj CAD görüntüsü
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• Motor gövdesi, elle yatırma yöntemiyle karbonfiber-epoksi malzemeleri kullanılarak kompozit parça üretilecektir.
• 2 adet merkezleme yüzüğü cam elyaf, epoksi ve kontraplak kullanılarak elle yatırma yöntemi ile üretilecektir.
• 2 adet merkezleme yüzüğü alüminyum 6061 hammaddesi CNC torna tezgahında işlenerek üretilecektir.
• Motor kundağının başlangıç kısmı ile motor bloğu arasında motorun düzgün yerleşmesi amacıyla ‘forward closure tutucu’

parça bulunmaktadır. Parça motor gövdesine ve motor kundağına ayrılamaz şekilde sabitlenmiştir. Motorun oluşturduğu itki
kuvvetini motor bloğuna yayması amacıyla tasarlanmıştır. Cam elyaf, epoksi ve kontraplak kullanılarak elle yatırma yöntemi ile
üretilecektir.

• Motor bloğu, alüminyum 6061 hammaddesi CNC torna tezgahında işlenerek üretilecektir.
• Motor bloğu, motor kundağı, merkezleme yüzükleri, forward closure tutucu parçanın motor gövdesine montajları üretim

aşamasında gerçekleştirilecektir. Motor gövdesi, roket montaj alanına motor hariç bütün parçaları montajlı halde getirilecektir.

Şekil 25: Forward closure tutucu Şekil 26: Motor sabitleyici Şekil 27: Motor kundağı teknik çizimi
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Merkezleme yüzükleri kompozit malzemeden ve alüminyumdan oluşmaktadır. Kompozit yüzükler tasarıma uygun
aralıklarla motor gövdesine geçirilip epoksi reçineye cam tozu takviye edilerek motor gövdesine yapıştırılacaktır. Kompozit
merkezleme yüzükleri kuruduktan sonra motor gövdesine aynı reçine ile yapıştırılacaktır. Alüminyum yüzükler M6 cıvata
ile vidalanacaktır . Cam tozsuz epoksinin gerilme mukavemeti 83 MPa’dır.[2]

Kanatçıklar fin tab kısımlarından motor kundağına epoksi-cam tozu karışımı ile yapıştırılıp birleşim yerlerinin yan
yüzeylerine cam elyaf takviyesi yapılacaktır. Motor kundağına sabitlendikten sonra motor gövdesinin arka kısmından
yuvalarına motor gövdesi ile beraber geçirilip motor gövdesinin yüzeyi ile kanatçıkların birleşim yerlerine epoksi-cam tozu
takviyesi yapılacaktır. Cam tozsuz epoksinin gerilme mukavemeti 83 MPa’dır. [2]

Motor bloğu motor gövdesine 8 adet M6 havşa başlı cıvata ile montajlanacaktır. Cıvataların ve motor bloğunun
dayanımının, yapılan basma testi sonucunda gayet yeterli olduğu gözlemlenmiştir.

• Merkezleme yüzükleri ve motor gövdesi  montajı:

• Kanatçık montajı:

• Motor bloğu montajı:
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Alt sistemlerin montajına aviyonik sistem ile başlanmaktadır. Aviyonik sistem alüminyum bloklarından 4 adet M5 cıvata ile
gövdeye vidalanıp kablo bağlantıları hazırlanır. Sonraki adımda kurtarma sistemlerinin elektronik bağlantıları yapıldıktan her iki
kurtarma sistemi de alüminyum bloklarından 4 adet M5 cıvata ile gövdeye vidalanır. Kurtarma sistemlerinin montajı
tamamlandıktan sonra mapa sabitleme duvarları 4 adet M4 cıvata ile gövdeye montajlanıp simetrik dizim bitmiş olup mapa
sabitleme duvarı ve burun konisi arasına ana paraşüt konularak burun konisi kapatılır. İkinci kısımda ise mapa sabitleme
duvarının arkasına faydalı yük paraşütü ardından faydalı yük yerleştirilir. Motor gövdesine sürüklenme paraşütü konulduktan
sonra iki gövde entegrasyon gövdesinden birleştirilip montaj tamamlanır.
Sistemde sıcak gaz üreteci, piroteknik malzeme kullanılmamaktadır.

• Alt sistemlerin montajı:

Şekil 28: Alt sistem montajı birinci kısım CAD görüntüsü

Şekil 29: Alt sistem montajı ikinci kısım CAD görüntüsü

1123

1

2 12
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• Hakem altimetresi montajı:
Hakem altimetresi atış günü rokete entegre edilecektir. Altimetre uçuş sırasında aviyonik bölümde yer alacaktır. Aviyonik
bölüme gövde üzerinde bulunan kapakçık açılarak yerleştirilip kapakçık kapatılacaktır. Aviyonik bölümde altimetrenin
sağlıklı çalışabilmesi içim hava delikleri bulunup titreşimden olumsuz etkilenmemesi için titreşim emici sünger ile kaplı
haznesine konumlandırılmıştır. Altimetre bölümü şekil 30’ te yer almaktadır.

Şekil 30: Altimetre montajı CAD görseli
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Şekil 31: Kurtarma sistemi mekanik 
görünümü

Ana paraşüt Kurtarma 
sistemi

Şok kordonu

Şekil 33: İkincil ayrılma CAD görünümü

Kurtarma 
sistemi

Şekil 32: Birincil ayrılma CAD görünümü

Görev yükü

Görev yükü 
paraşütü

Sürükleme yükü 

paraşütü

Entegrasyon gövdesi

Roket şok kordonu

Görev 
yükü şok 
kordonu
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• Kurtarma sistemi olarak redüktörlü motor eyleyicili soğuk gaz üreteçli sistem
kullanılacaktır. Üstteki plakanın görevi 16 gramlık üç adet 𝐶𝑂2 tüpünü ve redüktörlü
motoru tutmaktır. Redüktörlü motorun ucunda 8-8 mm’lik kalplin bulunup trapez
mil ile motorun şaftını birbine bağlamaktadır. Trapez mil alt plakayı ve alt plakaya
bağlı olan saplamaları yukarı doğru çekmektedir. Sistemin dış çekerinde yakın
bulunan iki adet destek, alt ile üst plakayı birbirine bağlayıp alt plakanın kendi ekseni
etrafındaki hareketini engel olup düz bir şekilde yukarı doğru hareketini
sağlamaktadır.

• Apogee’ye ulaşıldığında aviyonik sistemden emir gelerek redüktörlü motor
çalıştırılacaktır. Motor saplamaların bağlı olduğu ikinci plakayı yukarı doğru hareket
ettirerek 𝐶𝑂2 tüplerini delip sistemi aktif hale getirecektir. Tüpler sebebiyle oluşan
basınç ayrılmayı gerçekleştirecektir. İkincil ayrılmada ise 500 metreye ulaşıldığında
aviyonik sitemden emir gelip çalışma şeması tekrarlanacaktır. Yapılan hesaplamalara
göre birincil ve ikincil ayrılmada ayrılmanın gerçekleşeceği yüzeylere 9554 N kuvvet
uygulanmaktadır.Şekil 34: Kurtarma sistemi CAD 

görüntüsü
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• Alt plaka ve üst plaka alüminyum 6061-T6 alaşım olup talaşlı imalat ile üretileceklerdir. 6061-T6 alaşımın çekme mukavemeti
276 Mpa [3] olup kesme mukavemeti 207Mpa’dır [3].

• Trapez mil, kaplin ve motor hazır olarak alınacaktır.
• 𝐶𝑂2 tüpleri hazır olarak temin edilecektir.
• Sistemin toplam uzunluğu 150 mm olup 125 mm iç çapa sahiptir

Şekil 35: Alt plaka teknik çizimi Şekil 36: Üst plaka teknik çizimi Şekil 37: Genel tasarım teknik çizimi
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• Kurtarma sisteminin aktivasyonunu 12V 150 Rpm özelliklerine kare flanşlı
redüktörlü motor aktive edecektir. Boşta çektiği akım 650 mA, zorlanma akımı 7
A’dir. Nominal torku 7 kgf/cm’dir. Motorun şaftı 8-8 mm kaplin ile trapez mile
bağlanacaktır.

• Trapez mil olarak T8 ölçülerinde trapez vidalı mil tercih edilmiştir. Sistemi optimize
etmek daha düşük hatveli trapez mil kullanımına gidilmesi düşünülmektedir. Şekil
37’de redüktörlü motorun temsili görseli yer almaktadır.

• 𝐶𝑂2 tüplerinin sayısının dört adetten üç adete düşürülmesinin nedeni piyasada
bulunan standart 12 gramlık 𝐶𝑂2 tüplerinde montaj dişi bulunmamasıdır. Sistemde
basitliği ön planda tutmak istediğimizden dolayı üç adet 16 gramlık 𝐶𝑂2 tüpü
seçimine gidilmiştir. Bu değişim sistemin oluşturacağı itkiyi değiştirmemektedir.

Şekil 38: Redüktörlü motor[4]
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Şekil 39: Birincil ayrılma CAD 
görüntüsü

• Birincil ayrılma apogee noktasında gerçekleşecektir. Kurtarma
sistemi aktifleştiğinde, kurtarma sisteminde yer alan basınçlı
tüpler içindeki hava roketin içine genleşip faydalı yüke kuvvet
uygulayacaktır. Faydalı yük entegrasyon gövdesini iterek
gövdeleri birbirinde ayıracaktır. Gövdelerin ayrılmasıyla faydalı
yük serbest kalarak bağımsız olarak düşecektir. Ayrılan
gövdeler ise şok kordonuna bağlı sürüklenme paraşütünü
gövdeden çekerek dışarı çıkartacaktır.

• İkincil ayrılma sürüklenme paraşütü açıldıktan sonra 500
metredeyken gerçekleşecektir. Kurtarma sistemi aktif olunca
roketin içine genişleyen hava burun konisini iterek burunu
serbest bırakacaktır. Serbest kalan burun şok kordonu ile ana
paraşütü gövdeden çıkartıp kurtarma başarıyla
tamamlanacaktır.

Sürükleme 
p. şok 

kordonu

Görev yükü, şok 
kordonu ve paraşütü

Sürükleme 
paraşütü

Ana paraşüt

Kurtarma 
sistemi

Kurtarma 
sistemi

Ana paraşüt şok kordonu

Şekil 40: Birincil ayrılma 
temsili gösterim

Şekil 41: İkincil ayrılma CAD 
görüntüsü

Şekil 42: İkincil ayrılma 
temsili gösterim
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Paraşüt Malzeme Renk Geometri
Çap
(m)

Kubbe 
Deliği 

Çapı(m)
Kapalı Boyut(Çap-Uzunluk) Paraşüt Alanı (𝑚2) Paraşütün kütlesi (g)

Sürükleme Ripstop naylon Kırmızı Altıgen 1.1 0.11 11cm-15cm 0.95 71

Ana Ripstop naylon Turuncu Altıgen 2.5 0.25 10cm-41.5cm 4.91 342

Görev yükü Ripstop naylon Kırmızı Altıgen 1.5 0.15 11cm-18cm 1.77 129

Tablo 13: Paraşüt Özellikleri Tablosu 

Kurtarma sisteminde toplamda 3 adet paraşüt bulunmaktadır. Paraşütlerin hepsi altıgen geometriye sahiptir. Altıgen yapı
tercih edilmesinin nedeni iğlerin birbirine dolanma riskini en aza indirmektir. Paraşütlerin her biri 3 mm çapındaki paracord
ip ile kilitli karabinaya bağlanacaktır. Kilitli karabinalar şok kordonuna takılmış olup paraşütler ile bağlı olduğu bileşen
arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır. Şok kordonuyla açılma esnasındaki şoku azaltmak planlanmaktadır. Tüm paraşütler özel
olarak sipariş verilip ripstop naylon kumaştan terzide diktirilecektir. Ripstop naylon kumaşın tercih edilmesinin sebebi
yırtılmaya karşı dirençli olması ve esneme yapmamasıdır. Sürüklenme paraşütü kırmızı, ana paraşüt turuncu ve görev yükü
paraşütü kırmızı renktedir.
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D= 
8𝑚𝑔

𝜋𝜌ℎ𝑎𝑣𝑎𝐶𝑑 𝑉2

Denklem 1: 
Paraşüt Çap
Denklemi[5]

Şekil 43: Paraşüt 
Çapı Gösterimi 

Hız hesabı için Denklem 2 kullanılmıştır. Tablo 13 ’teki
veriler formülde yerine yazılarak hız bilgisi elde edilmiştir.
Değişken irtifadaki yoğunluklar dikkate alınmıştır. Roket,
kurtarma sisteminin 2. aşamasında ana paraşüt ve
sürüklenme paraşütü birlikte ineceği için ana paraşüt ve
sürüklenme paraşütünün alanları toplanarak formülde
ilgili alanda kullanılmıştır.

m: kütle (m)
g: yer çekimi ivmesi (9,81m/s²)
ρ: Havanın yoğunluğu (kg/𝑚3) 
𝐶𝑑: Genel sürüklenme katsayısı (0.8)
A: Paraşütün alanı (𝑚2)

𝑉 =
2𝑚𝑔

ρ𝐶𝑑𝐴

Paraşütler için gerekli çap  hesabı Denklem 1  ile hesaplanarak 
hesaplanan çap Şekil 43’te belirtildiği gibi açılmış olan 
paraşütün dairesel çapıdır. İrtifa ile değişen hava yoğunluk 
verileri hesaplamalara dahil edilmiş olup veriler uluslararası 
atmosfer modelinden alınmıştır. Hesaplama sonuçları Tablo 13’ 
te yer almıştır. Kubbe deliğinden kaynaklı olan alan kaybı, 
paraşütün alanına oranla küçük bir değer olduğu için yok 
sayılmıştır.

Denklem 2: Paraşüt 
Hız Denklemi[5]

D: Paraşütün çapı (m)
m: Roketin kütlesi (kg)
𝜌ℎ𝑎𝑣𝑎: Havanın 
yoğunluğu (kg/𝑚3) 
𝐶𝑑: Genel sürüklenme 
katsayısı (0.8) 
𝑉2: Düşüş hızı (m/s)
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Roket ve görev yükü birbirinden bağımsız kurtarılacaktır. Toplamda iki adet bağımsız unsur kurtarılacaktır. Paraşütlerin
üretimi özgün olup terzide diktirilecektir.

• Roket içerisinde birinci ve ikinci bilgisayarda birer adet olmak üzere toplamda iki adet GPS ve telemetri vericisi
bulunmaktadır. Her iki bilgisayar da uçuş sırasında ve sonrasında yer istasyonuna GPS verisini ve üzerlerinde bulunan
sensör verilerini gönderecektir. Birinci bilgisayarda NEO7M GPS’i, Xbee Pro S3B telemetrisi, içerisinde jiroskop ve
ivmeölçer bulunan MPU9250 IMU sensör kartı, BME280 ve LPS25H barometreleri ve Teensy 4.0 bulunmaktadır. İkinci
bilgisayarda ise Arduino Mega Mini kontrolcüsü, içerisinde jiroskop ve ivmeölçer bulunan MPU6050, BME280 ve
LPS25H barometreleri, NEO6MV2 GPS’i ve Xbee Pro S3B telemetrisi bulunmaktadır.

• Görev yükü üzerinde bir adet GPS ve bir adet telemetri verici bulunmaktadır. Uçuş sırasında ve sonrasında telemetri ile
GPS, basınç, sıcaklık, nem verileri yer istasyonuna iletilecektir. Görev yükü üzerinde; içerisinde basınç, nem, sıcaklık
sensörü bulunan BME280 bulunmaktadır. Telemetri olarak Xbee Pro S3B bulunup okunan verileri SD karta
kaydedilecektir. Kontrolcü olarak Arduino UNO kullanılacak ve sistem üzerinde buzzer bulunacaktır.
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Paraşüt Sistemi
Paraşüt Alanı

(𝑚2) 

Açık 
çap 
(m)

Paraşüt Sisteminin
Taşıyacağı Kütle (kg)

Paraşüt
Sürükleme
Katsayısı

İneceği İrtifadaki 
Hava 

Yoğunluğu(kg/𝑚3)
Düşüş Hızı (m/s)

Sürükleme 
Paraşütü

0.95 1.1 19.60 0.8
0.8973 [1]

21.78

Ana Paraşüt 4.91 2.5 19.60 0.8
1.064[1]

8.57

Görev Yükü
Paraşütü

1.77 1.5 4.39 0.8
0,8973[1]

7.4

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Tablo 14: Paraşüt Performans Tablosu

• Düşüş hızları; sürükleme paraşütü için 500 metre irtifadaki havanın yoğunluğu, ana ve görev yükü paraşütü için ineceği
konumdaki yoğunluk baz alınarak yapılmıştır. Yoğunluk değerleri Uluslararası standart atmosfer modelinden alınmıştır.
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Şekil 44: Görev yükü CAD görüntüsü Şekil 45: Görev yükü ölçülerinin gösterimi (m)
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Bilimsel görev yükünün içerisinde basınç, sıcaklık, nem ve konum
verilerini 5 Hz frekansla elde etmek üzere bir adet konum belirleme
sistemi bulunacaktır. Bu sistemin içerisinde bulunan Neo-7M gps
modülü ile alınan konum verileri, Xbee Pro S3B telemetrisi ile anlık
olarak yer istasyonuna iletilecektir. Bilimsel görev yükünün toplam
ağırlığı 4200 g olarak belirlenmiştir.

Roket tepe noktasına ulaştığı anda aviyonik sistemlerden gelen komut üzerine birincil kurtarma sistemi aktifleştirilecektir.
Burun ile ana gövde birbirlerinden ayrılıp bilimsel görev yükü, marş paraşütü ile beraber roketten ayrılacaktır. Elde edilen
veriler hem SD kart üzerine kaydedilecek hem de yer istasyonuna RF modülü ile gönderilecektir. Anlık konum yer istasyonu
tarafından gözlemlenebilecektir. Basınç sensörü sayesinde elde edilecek irtifa verisi ile görev yükünün yere iniş yaptığı
gözlenecektir. Kurtarma ekibi, yer istasyonu tarafından elde edilen koordinatlarla bilimsel görev yükünü bulunduğu konumdan
alacaktır.

Şekil 46: Görev Yükü Bilgisayarı Diagramı

Bilimsel görev yükünün içerisinde konum belirleme sisteminden
bağımsız olarak çalışacak şekilde bir adet aksiyon kamerası
bulunacaktır. Bu kamera ile bilimsel görev yükünün uçuş sırasındaki
görüntüleri kaydedilecektir. Bu görüntüler ile bilimsel görev yükünün
uçuş sırasındaki durumları gözlemlenebilecektir.



Herkese Açık | Public

Kurtarma Sistemi Prototip Testi

445 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

• İki adet kurtarma sistemi prototip testi yapılacaktır.
Birinci testte  kurtarma sistemindeki eyleyicinin başarılı bir şekilde 𝐶𝑂2 tüplerini açıp açamayacağı test edilecektir. Bu testin 
amacı eyleyicinin 3 adet tüpü açacak yeterlilikte olup olmadığını  görmektir. 
İkinci test 3 adet 𝐶𝑂2 tüpünün roketin burnunu ayırıp ana paraşütün açılmadığı görülecektir. Testin amacı tüplerin  yeterli 
kuvveti oluşturup oluşturmadığını görmektir. İlk testte başarısız olunması halinde tüp sayısında artışa gidilecektir.  Test için
geçmiş yıllarda yarışmaya katıldığımız gövde ve burun kullanılacaktır.

• İki adet paraşüt testi yapılacaktır. 
Birinci testte paraşüte 4kg’lık kütle bağlanıp 5 metre yükseklikten serbest bırakılacaktır. Kütle şok kordonuna şok kordonu 
paraşüte bağlıdır. Bu testte paraşütlerin ve şok kordonunu ilk açılma anında oluşacak gerilmeye dayanımı sınanacaktır.
İkinci testte paraşütlere kütlerler bağlanılarak serbest bırakılacaktır. Roket içerisinde kapalı durumda bulunan paraşütlerin
açılıp açılmadığı gözlemlenecektir. İkinci test yapılmış olup şekil 48 ve 49’da test fotoğrafları yer almaktadır.

Şekil 47: Kurtarma sistemi test düzeneği Şekil 48: Paraşüt testi fotoğrafı-1 Şekil 49: Paraşüt testi fotoğrafı-2
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Şekil 51: Kanatçık Toplam DeformasyonŞekil 50: Kanatçık Sınır Koşulları Şekil 52: Kanatçık von-Mises Gerilim Sonucu

• Statik yapısal analizi ANSYS programının Mechanical APDL bileşeni kullanılarak yapılmaktadır. Kanatçığa FEM kurallarına göre
uygun mesh atılmıştır. Eleman boyutu 2 mm olup hex-dominant methodu uygulanmıştır. Kanatçığın rokete sabitlendiği
yüzeylere sabit destek verilmiştir. Parça yüzeyine etki eden kuvvet, ivme ve basınç dağılımları belirtilmiştir. Uygulanan kuvvet
ve basınç verisi 3 boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri sonucundan alınmıştır. İvme verisi Openrocket
programından alınmıştır. Von mises yöntemine göre eşdeğer gerilim ve toplam deformasyon incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlara bakıldığında parçanın maksimum gerilim değeri malzemenin akma mukavemetinin çok altında olduğu için parçada
kalıcı deformasyon oluşmayacağı gözlemlenmiştir. Kanatçık, uçuşa elverişlidir.
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Şekil 53: Burun Konisi Sınır Koşulları Şekil 54: Burun Konisi Toplam Deformasyon Şekil 55: Burun Konisi von-Mises Gerilim 
Sonucu

• Statik yapısal analizi ANSYS programının Mechanical APDL bileşeni kullanılarak yapılmaktadır. Burun konisine FEM kurallarına
göre uygun mesh atılmıştır. Burun konisinin konik kısmının eleman boyutu 3 mm, omuz kısmının eleman boyutu 5 mm olup
tetrahedron methodu uygulanmıştır. Burun konisinin omuz kısmına sabit destek verilmiştir. Parça yüzeyine etki eden kuvvet,
ivme ve basınç dağılımları belirtilmiştir. Uygulanan kuvvet ve basınç verisi 3 boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri
sonucundan alınmıştır. İvme verisi Openrocket programından alınmıştır. Von mises yöntemine göre eşdeğer gerilim ve toplam
deformasyon incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında parçanın maksimum gerilim değeri malzemenin akma
mukavemetinin çok altında olduğu için parçada kalıcı deformasyon oluşmayacağı gözlemlenmiştir. Burun konisi, uçuşa
elverişlidir.
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Şekil 56: Entegrasyon 
Gövdesi Sınır Koşulları

Şekil 58: Motor Bloğu Sınır Koşulları

Şekil 57: Entegrasyon Gövdesi 
von-Mises Gerilim Sonucu

Şekil 59: Motor Bloğu von-Mises
Gerilim Sonucu

• Statik yapısal analizi ANSYS programının Mechanical
APDL bileşeni kullanılarak yapılmaktadır. Parçalara FEM
kurallarına göre uygun mesh atılmıştır. Parçaların rokete
sabitlendiği yüzey veya yüzeylere sabit destek
verilmiştir. Parçaların yüzeyine veya yüzeylerine etki
eden kuvvet, ivme ve basınç dağılımları belirtilmiştir.
Uygulanan kuvvet ve basınç verisi 3 boyutlu hesaplamalı
akışkanlar dinamiği analizleri sonucundan alınmıştır.
İvme verisi Openrocket programından alınmıştır. Von
mises yöntemine göre eşdeğer gerilim ve toplam
deformasyon incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara
bakıldığında parçanın maksimum gerilim değeri
malzemenin akma mukavemetinin çok altında olduğu
için parçalarda kalıcı deformasyon oluşmayacağı
gözlemlenmiştir.

Yapısal/Mekanik Mukavemet 
Analizleri



Herkese Açık | Public

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Analizleri 1/3

485 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Roketin dış akış özelliklerini incelemek için roket üç boyutlu ve iki boyutlu roket ,burun ve kanatçıklar Solidworks programında
modellenmiş ve ANSYS-Fluent ticari yazımıyla dış akış analizi yapılmıştır. Kontrol hacmi her model için model boyutunun 4 katı
önden 6 katı arkadan ve 7 katı yanlardan olacak şekilde dikdörtgenler prizması şeklinde oluşturulmuştur. 𝑦+ değeri için ilk duvar
yüksekliği 1.8e-6 m olarak alınmıştır. Her analiz için sahip olunan mesh kalitesi mesh sayısı tablo 15 de verildiği gibidir. Akış
hacminin her bir sınırı pressure-far-field olarak belirlenmiştir. Analiz yoğunluk tabanlı olarak çözülmüştür. Enerji denklemleri açık
ve hava ideal gaz olarak modellenmiştir. Türbülans modeli olarak duvara yakın alanlar incelendiği için k-𝜔 SST türbülans modeli
seçilmiştir. Giriş hızına roketin uçuş boyunca maksimum mach sayısı olarak hesaplanan 0.79 M girilmiştir. Girişte basınç değeri
hedef hıza ulaştığı irtifadaki basınç değeri olarak ayarlanmıştır. Referans alan her modelin hücum açısı boyunca havayla temas
ettiği kesit alan (3-B analiz) ya da uzunluk (2-B analiz) alınmıştır. Referans uzunluk üç boyutlu analizler için roketin hücum açısı
boyunca havayla temas ettiği kare kesit alanının bir kenarının yarısı alınmış olup, iki boyutlu analizler içinse varsayılan değer
değiştirilmemiştir. Yakınsama kriteri 1e-6 olarak seçilmiş ve bu değere ulaşana kadar iterasyon yapılmıştır.

Model
Ortogonal 
Kalite 2B

Ortogonal 
Kalite 3B

Mesh 
Sayısı 2B

Mesh 
Sayısı 3B

Sürtünme 
katsayısı 2B

Sürtünme 
katsayısı 3B

Roket Min :0.18446 Min :0.13895 198329 3252872 0.58731 0.5132 

Burun Min :0.1764 Min :0.12856 70337 1393772 0.11448 0.0678 

Kanat Min :0.15473 Min :0.147416 277028 423062 0.49998 0.3596 

Tablo 15: 0.79 Mach değerinde yapılan analiz sonuçlarıAnalizler 0° hücum açısında yapılmıştır. 2-dof uçuş
benzetimine verilmesi gereken Mach-cd değerleri
için iki boyutta 16 analiz, burun konisinin üç boyutlu
ve iki boyutlu bir analizi ,roketin üç boyutlu bir
analizi, kanatçığın iki boyutlu ve üç boyutlu birer
analizi yapılmış olup toplamda 21 tane dış akış analizi
yapılmıştır.
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Şekil 60: Mesh dağılımı Şekil 61: Hız dağılımı Şekil 62: Basınç dağılımı

Şekil 64: Hız dağılımı

Şekil 67: Hız dağılımı

Şekil 65: Basınç dağılımı

Şekil 68: Basınç dağılımı

Şekil 63: Mesh dağılımı

Şekil 66: Mesh dağılımı
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2 boyutlu analizlerin yapılması için kullanılan mesh
yapısı, analizler sonucu elde edilen basınç ve hız
konturları yandaki şekillerde verildiği gibidir. En
yüksek hız burun konisinin gövde ile birleştiği
kısımlarda olup en düşük hız ise burun konisinin en
uç kısmında bulunmuştur. Bu değerler ,beklenildiği
gibi durma noktasının burunun uç kısmında
olduğunu göstermektedir. Roketin maruz kaldığı en
büyük basınç değeri burun ucunda görülmüştür.
Ayrıca kanatçığın gövde ile birleştiği yerlerde yüksek
basınç olduğu görülmüştür. Kanatçığın gövde ile
birleştiği bölgelerde cam tozu epoksi karışımı
kullanılarak gövde ile kanatçık arasındaki yapısal
mukavemetin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Yapılan
analizler sonucunda hız arttıkça sürükleme
katsayının da arttığı görülmüştür. Bunun sebebi
kanatçığın arkasında oluşan türbülansın artması
olduğu sonucuna varılmıştır.
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Şekil 69: Mesh dağılımı Şekil 70: Hız dağılımı Şekil 71: Basınç dağılımı

Şekil 73: Hız dağılımı

Şekil 76: Hız dağılımı

Şekil 74: Basınç dağılımı

Şekil 77: Hız dağılımı

Şekil 72: Mesh dağılımı

Şekil 75: Mesh dağılımı
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2 boyutlu analizler sonucu elde edilen sürükleme
katsayısı değerleri 3 boyutlu analizler sonucu elde
edilen değerlere göre daha fazladır. 3 boyutlu
analizlerin yapılması ile roketin arkasında kalan
düşük hızlı ve türbülanslı olan akış ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Benzer şekilde burunun ve kanatçığın
3 boyutlu geometrisin akış üzerindeki etkileri
incelenmiştir. 3 boyutlu analizlerin yapılması için
kullanılan mesh yapısı, analizler sonucu elde edilen
basınç ve hız konturları yandaki şekillerde
görüldüğü gibidir. Akışın durma noktası burnun uç
kısmındadır ve bu noktada yüksek basınç oluştuğu
görülmüştür. kanatçığın gövde ile birleştiği
noktalarda konumsal akış hızı düşüşlerinden dolayı
yüksek basınç oluştuğu görülmüştür.
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1. Aviyonik Sistem

Özgün

İŞLEMCİ IMU KART BAROMETRE GPS TELEMETRİ

Teensy 4.0
MPU9250 

IMU
BME280 ve 

LPS25H
Neo7M 

Xbee Pro 
S3B

Algoritma Parametreleri: İrtifa ve Burun Açısı

Roket gövdesi üzerinden bir anahtar yardımıyla aktifleştirilen 1. aviyonik
sistem, içerisinde bulunan sensörler yardımıyla anlık olarak veriler
kaydedip telemetri ile yer istasyonuna gönderecektir. İçerisinde bulunan
BME280 ve LPS25H barometre sensörleriyle beraber iki sensörün
ortalaması alınarak irtifa verisi bulunacaktır. Barometreler ve MPU9250
tarafından elde edilen irtifa ve burun açısı verileri Kalman Filtresi ile
filtrelenecektir. Filtrelenen veriler algoritmada kullanılacak olup tepe
noktasında ve 500 metrede kurtarma sistemlerini aktifleştirilecektir.

Tablo 16: 1. aviyonik sistem özet

2. Aviyonik Sistem

Özgün

İŞLEMCİ IMU KART BAROMETRE GPS TELEMETRİ

Arduino 
Mega Mini

MPU6050 
IMU

BMP280 ve 
LPS25H

Neo6MV2
Xbee Pro 

S3B

Algoritma Parametreleri: İrtifa, Hız ve Burun Açısı

Roket gövdesi üzerinden bir anahtar yardımıyla aktifleştirilen 2. aviyonik
sistem, içerisinde bulunan sensörler yardımıyla anlık olarak verileri
kaydedip telemetri ile yer istasyonuna gönderecektir. İçerisinde bulunan
BMP280 ve LPS25H barometre sensörleriyle beraber iki sensörün
ortalaması alınarak irtifa verisi bulunacaktır. Barometreler ve MPU6050
tarafından elde edilen irtifa, hız ve burun açısı verileri Medyan Filtresi ile
filtrelenecektir. Filtrelenen veriler algoritmada kullanılacak olup tepe
noktasında ve 500 metrede kurtarma sistemlerini aktifleştirilecektir.

Tablo 17: 2. aviyonik sistem özet



Herkese Açık | Public

Aviyonik – Özet

525 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Kullanılması planlanan iki aviyonik sistem arasında hiçbir bağlantı olmayacaktır. İki uçuş bilgisayarı da birbirlerinden
bağımsız olarak çalışacaktır. İki aviyonik bilgisayarın da kurtarma sistemini tetiklemesi durumunda emri ilk gönderen
aviyonik bilgisayarın komutu uygulanacak ve kurtarma sistemi aktifleşecektir. İki aviyonik bilgisayardan birinin arızalanma
durumuna karşı diğer bilgisayar çalışmasını sürdürmeye devam edecektir. Her iki bilgisayar da özgündür.

Benzerlik Farklılık

İki bilgisayarda da LPS25H barometre sensörü kullanılacaktır ve iki 
bilgisayarda da 2 adet barometre kullanılacaktır.

İki bilgisayarda da kullanılan işlemci, barometre (LPS25H hariç), GPS ve IMU 
kart modülleri birbirlerinden farklı modellerdir.Kurtarma sistemini tetikleyecek parametreler her iki bilgisayarda da IMU 

sensöründen ve barometrelerden alınacaktır. İrtifa ve burun açısı iki 
bilgisayarda da ortak parametredir.

İki bilgisayarın devre kartlarının (PCB) tasarımı takımımız tarafından 
yapılacak olup üretimi Çin menşeili bir firma tarafından yapılacaktır.

1. bilgisayarda kalman filtresi, 2. bilgisayarda ise medyan filtresi 
uygulanacaktır.

İki bilgisayarda da iletişim modülü olarak Xbee S3B Pro kullanılacaktır.
2. bilgisayarda, 1. bilgisayardan farklı olarak hız parametresi de 

kullanılacaktır.

3S 2200 mAh 25C 11.1V lipo pil ve BTS7960B motor sürücüsü her iki 
aviyonik sistemde de ortak olarak kullanılacaktır.

1. bilgisayarda başlangıç verilerinin güvenli bir şekilde yedeklenebilmesi için 
EEPROM kullanılacaktır.

Tablo 18: Aviyonik sistemlerin benzerlikleri ve farklılıkları



Herkese Açık | Public

Aviyonik – 1.Sistem Detay/1

535 Mayıs 2022 Perşembe

Komponent Ürün Adı / Kodu / 
Türü

Kurtarma Algoritmasında Verileri
Kullanılıyor Mu?

Kurtarma Algoritmasında Kullanılan
Verilerin İşlevi

İşlemci Teensy 4.0 
Geliştirme Kartı

1. Sensör MPU 9250 IMU 
Sensörü

Evet Roketin burun açısının en az 60°’lik 
değişiminden faydalanılarak görev yükü 
ve sürüklenme paraşütlerinin açılmasında 
rol alacaktır.

2. Sensör Bosch BME 280 
Barometre Sensörü

Evet Roketin yerden dikey konumu tespit 
edilerek görev yükü paraşütü, 
sürüklenme paraşütü ve ana paraşütün 
açılmasında rol alacaktır.

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Tablo 19: 1. aviyonik sistem devre elemanları
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Komponent Ürün Adı / Kodu / 
Türü

Kurtarma Algoritmasında Verileri
Kullanılıyor Mu?

Kurtarma Algoritmasında Kullanılan
Verilerin İşlevi

3. Sensör Pololu LPS25H 
Barometre Sensörü

Evet Roketin yerden dikey konumu tespit 
edilerek görev yükü paraşütü, 
sürüklenme paraşütü ve ana paraşütün 
açılmasında rol alacaktır.

Haberleşme Modülü Xbee Pro S3B RF 
Modülü

Hayır

GPS Modülü Unblox Neo-7M 
GPS Modülü

Hayır

Tablo 20: 1. aviyonik sistem devre elemanları
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Şekil 78: 1. aviyonik sistem blok diyagramı
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Şekil 79: 1. aviyonik sistem kart tasarımı

1. aviyonik sistem için kart tasarımı şematik olarak Şekil 79’daki gibi yapılmıştır. Yapılan şematiğe uygun devre kartı
tasarımı ise Şekil 80’deki gibi yapılmıştır. 1. aviyonik sistem üzerindeki tüm sensör ve modüller devre kartı üzerine
lehimlenecektir. Yapılan kart tasarımı, takımlara maddi destek sağlandıktan sonra Çin menşeili bir firma tarafından baskılı
devre kartı (PCB) üretilmek üzere sipariş edilecektir. Kullanılacak li-po piller için safe bag kullanılacaktır.

Şekil 80: 1. aviyonik sistem pcb tasarımı
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Parametreler Seçilme Nedenleri

İrtifa
Basınç sensörleri yardımıyla roketin yerden dikey konumu alınarak ana 
paraşütü, görev yükü paraşütünü ve sürüklenme paraşütünü en güvenli 

yolla kurtarma.

Burun açısı
Roketin uçuş boyunca sadece tepe noktasında burun açısının en az 60°’lik 
değişiklik göstermesinden dolayı görev yükü ve sürüklenme paraşütünde 

güvenli kurtarma.

Aviyonik sistemin aktifleştirilmesinden sonra irtifanın azalmasından ve burun
açısının 60°’lik değişiminden faydalanılarak sürüklenme paraşütü ve görev
yükü tepe noktasında bırakılacaktır. İlk kurtarma gerçekleştirildikten sonra
irtifa 500 metreye eşit veya daha az ise ana paraşüt açılacaktır ve görev
tamamlanacaktır. Roket rampadayken irtifa verilerinden kaynaklanabilecek
hatalara karşı, yakıt bitimi (burnout) gerçekleşmeden önce kurtarma sistemi
aktifleştirilmeyecektir. Uçuş sırasında yaşanabilecek beklenmedik durumlara
karşı sensörlerden okunan başlangıç verileri EEPROM’a kaydedilecektir. Bu
sayede aviyonik sistemin uçuş sırasında açılıp kapanması gibi durumlarda
kontrolü sağlanacaktır. Sistem algoritması Şekil 81’de gösterilmiştir.

Şekil 81: 1. aviyonik sistem algoritması

Tablo 21: Parametrelerin seçim nedenleri
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Veri Filtreleme: 

1. aviyonik sistemde veri filtreleme yöntemi olarak Kalman Filtresi kullanılacaktır. Kalman Filtresi, durum uzayı modeli ile
gösterilen bir dinamik sistemde, modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin
edilebilen bir filtredir. Bu filtreleme türünün algoritması sayesinde sistemdeki hata modellemeleri ve tanımlanan gürültü en
az düzeye indirilerek doğru ve güvenilir veriler elde edilmesi planlanmaktadır.

𝑋𝑘 = 𝐾𝑘 . 𝑍𝑘 + 1 − 𝐾𝑘 . 𝑋𝑘−1
Denklem 3: Kalman filtresi denklemi[6]

𝑋𝑘 = Hesaplanan kalman değeri
𝐾𝑘 = Kalman kazancı
𝑍𝑘 = Ölçüm sonucu elde edilen değer
𝑋𝑘−1 = Bir önceki hesaplanan Kalman değeri
olmak üzere Denklem 4’te gösterilmiştir.

Kalman Filtresinin Uygulanacağı Veriler

Basınç sensörlerinden alınacak irtifa verileri

IMU sensöründen alınacak açı verisi

Kalman Filtresinin güçlü bir matematiksel denkleminin bulunması ve birçok projede başarılı sonuçlar vermesinin yanında
eldeki verilerle bir sonraki veriyi tahmin edebiliyor oluşu birçok veri filtreleme yönteminden ayrılarak tercih edilme nedeni
olmuştur. Kalman Filtresinin uygulandığı temel denklem, denklem 3 olarak gösterilmiştir.

Tablo 22: Kalman filtresinin uygulanacağı yerler
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Komponent Ürün Adı / Kodu / 
Türü

Kurtarma Algoritmasında Verileri
Kullanılıyor Mu?

Kurtarma Algoritmasında Kullanılan
Verilerin İşlevi

İşlemci Arduino Mega Mini 
Geliştirme Kartı

1. Sensör MPU 6050 IMU 
Sensörü

Evet Roketin burun açısının en az 60°’lik 
değişiminden ve roketin dikey hızın 0 
olmasından faydalanılarak görev yükü ve 
sürüklenme paraşütlerinin açılmasında 
rol alacaktır.

2. Sensör Bosch BMP 280 
Barometre Sensörü

Evet Roketin yerden dikey konumu tespit 
edilerek görev yükü paraşütü, 
sürüklenme paraşütü ve ana paraşütün 
açılmasında rol alacaktır.

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Tablo 23: 2. aviyonik sistem devre elemanları
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Komponent Ürün Adı / Kodu / 
Türü

Kurtarma Algoritmasında Verileri
Kullanılıyor Mu?

Kurtarma Algoritmasında Kullanılan
Verilerin İşlevi

3. Sensör Pololu LPS25H 
Barometre Sensörü

Evet Roketin yerden dikey konumu tespit 
edilerek görev yükü paraşütü, 
sürüklenme paraşütü ve ana paraşütün 
açılmasında rol alacaktır.

Haberleşme Modülü Xbee Pro S3B RF 
Modülü

Hayır

GPS Modülü Unblox Neo-6MV2 
GPS Modülü

Hayır

Tablo 24: 2. Aviyonik sistem devre elemanları
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Şekil 82: 2. aviyonik sistem blok diyagramı
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Şekil 83: 2. aviyonik sistem kart tasarımı

2. aviyonik sistem için kart tasarımı şematik olarak Şekil 83’deki gibi yapılmıştır. Yapılan şematiğe uygun devre kartı
tasarımı ise Şekil 84’deki gibi yapılmıştır. 2. aviyonik sistem üzerindeki tüm sensör ve modüller devre kartı üzerine
lehimlenecektir. Yapılan kart tasarımı, takımlara maddi destek sağlandıktan sonra Çin menşeili bir firma tarafından baskılı
devre kartı (PCB) üretilmek üzere sipariş edilecektir. Kullanılacak li-po piller için safe bag kullanılacaktır.

Şekil 84: 2. aviyonik sistem pcb tasarımı
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Aviyonik sistemin aktifleştirilmesinden sonra irtifa değişiminin sıfıra eşit veya
negatif olması daha sonrasında burun açısının 60°’den büyük olması ya da
dikey hızın sıfır olması durumunda sürüklenme paraşütü açılacak ve görev
yükü tepe noktasında bırakılacaktır. Sürüklenme paraşütü açıldıktan sonra
irtifanın 500 metreye eşit olması veya daha az olması durumunda ana paraşüt
açılacak ve görev sonlandırılacaktır. İrtifanın yakıt bitimi (burnout)
yüksekliğinden önce kurtarma sistemi aktifleşmeyecektir. Sistem algoritması
Şekil 85’te gösterilmiştir.

Parametreler Seçilme Nedenleri

İrtifa
Basınç sensörleri yardımıyla roketin yerden dikey konumu alınarak 
ana, görev yükü ve marş paraşütlerini en güvenli yolla kurtarma.

Hız
MPU6050 IMU kartı üzerindeki jiroskop ve ivmeölçeri tek eksende 

birleştirerek nitelikli hız vektör ölçümü yapılmasına olanak 
sağlaması.

Burun Açısı
Roketin uçuş boyunca sadece tepe noktasında burun açısının en 
az 60°’lik değişiklik göstermesinden dolayı görev yükü ve marş 

paraşütünde güvenli kurtarma.Şekil 85: 2. Aviyonik sistem algoritması

Tablo 25: Parametrelerin seçim nedenleri
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2. aviyonik sistemde veri filtreleme için art arda gelen hız, açı ve irtifa verilerini sıralayıp bu verilerin medyan (ortanca)
değerini alarak oluşan gürültü ve sapmayı en aza indirger bu sebepten dolayı Medyan Veri Filtreleme yöntemi seçilmiştir.
Medyan Filtresinin ana fikri, her girişi komşu girişlerin medyanı ile değiştirerek sinyal girişini komşu girişe göre çalıştırmaktır.
Roket; uçuşu boyunca hava türbülansına, ivme değişimlerine ve yoğun titreşime maruz kalmaktadır. Özellikle 2. aviyonik
sistemde kullanılan barometrik irtifa modülleri, roket motorunun yakıtının bittiği andaki (burnout) oluşabilecek hava
akımından dolayı ani değişime maruz kalır ve sensörden okunan verilerde gerçek değerlerden sapmalar meydana gelir. 2.
aviyonik sistem algoritmasında IMU ve basınç sensörlerinden sağlanacak olan hız, açı ve irtifa verileri filtrelenecektir.
Medyan filtresinin uygulanışı Tablo 26’te gösterilmiş olup Tablo 27’da uygulanacağı yerler belirtilmiştir.

Veri Setinin Medyan Değerinin Bulunması

1) Veri setini büyükten küçüğe sırala.

2) Veri setinin kaç terimden oluştuğunu bul (Terim sayısı = N).

3) Sıralanan veri setinde  (
𝑁+1

2
) değeri sistemin medyanıdır.

Medyan Filtresi Uygulanacak Veriler

Basınç sensörlerinden alınacak irtifa verileri

IMU sensöründen alınacak hız ve burun açısı 
verileri

Tablo 27: Medyan filtresinin uygulanacağı yerlerTablo 26: Medyan filtresi için medyan değerinin bulunması[7]

Veri Filtreleme: 
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Özellikler Xbee Pro S3B

Alma hassasiyeti -110 dBm

Verici güç çıkışı 24 dBm

Boş alan kaybı (6 km) 103 dB

Toplam anten kazancı 18 dBi

Kayıp (kablo, konnektör) 8 dB

Alınan Sinyal Gücü 41.2 dBm

RF Modülü:
Roket ve yer istasyonu arasında iletişim sağlanabilmesi için RF modülü olarak Xbee
Pro S3B kullanılacaktır. Atış alanında diğer takımlar arasında oluşabilecek sinyal
kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışma frekansı 902-928 frekans bandı olarak
kullanılacaktır. Roket üzerindeki iletişim modülerinde frekans bandına uygun
monopol anten kullanılacaktır. Yer istasyonunda ise 15 dBi kazançlı yagi anten
kullanılacaktır. Veriler Xbee üzerinden aktarılacağından dolayı digimesh paketi
kullanılacaktır.

Yer istasyonu:
Yer istasyonu, özgün bir tasarım olacak şekilde C# dili ile yazılacaktır. Roket
tarafından RF modülü ile yer istasyonuna irtifa, basınç, sıcaklık, hız, ivme, nem ve
konum verileri gönderilecektir. Gönderilen veriler anlık olarak yer istasyonunda
grafikler ve tablolar ile görsellendirilecektir. Yer istasyonuna aktarılacak veriler, yer
istasyonundan hakem heyetine aktarılacaktır. Kullanılacak yer istasyonu taşınabilir
olacaktır.

Tablo 28: RF modülleri link bütçesi

Şekil 86: Yer istasyonu veri akışı diyagramı
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Algoritma Testleri:
• Drone Testi: 1. ve 2. aviyonik sistemlerin bir prototipi hazırlanacaktır. Bu prototip bir taşıyıcı yardımıyla FPV drone üzerine

sabitlenecektir. Drone, uçuş sırasında roketin yapacağı hareketlerin benzerini yapmak üzere öncelikle yerden belli bir irtifaya
kadar yükseltilecek daha sonra ise irtifası azaltılacaktır. Sensörlerin ve algoritmanın doğruluğu incelenecektir. Gerekli
görüldüğü taktirde değişimlere gidilecektir.

• Vakum Odası Testi: Aviyonik sistemin prototipi bir kavanoz içerisine yerleştirilecek ve yapay vakum odası oluşturulacaktır.
Vakum makinesi ile içerisindeki basınç önce azaltılıp daha sonra ise arttırılacaktır.

• Veri Filtreleme Testi: Barometre, jiroskop ve ivmeölçer sensörleri bir işlemciye bağlanacak ve gelen verilere filtreleme
uygulanacaktır. Gelen veriler bilgisayar ortamında incelenecektir.

Aviyonik sistemlerin içerisinde bulunan SD kart modülü sayesinde algoritma testleri sonucu veriler incelenecek ve gerekli
görüldüğü taktirde düzenlemelere gidilecektir. Algoritma testleri Samsun Üniversitesi Hangarlarında yapılacaktır.

Şekil 87: Aviyonik test takvimi
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Kart Fonksiyonellik Testleri:
• Sensor Fiziksel Dayanım Testi: KTR aşamasında aviyonik sistemin prototipi bir roket gövdesi içerisine sabitlenecek ve belli bir

yükseklikten bırakılacaktır. AHR aşamasında bu test PCB üzerinde tekrar yapılacaktır.
• Pil Dayanım Testi: Aviyonik sistem Li-Po pile bağlanacak ve pilin batarya süresi test edilecektir. Dayanımı test edilen pillerin

uçuş sırasında yeterliliği incelenecektir.
• Titreşim Testi: Havalı zımpara makinesi kullanılarak PCB üzerine lehimlenmiş sensörlere titreşim testi uygulanacaktır.

Sensörlerin baskı devre üzerindeki sağlamlığı incelenecektir.
• Sıcaklık Dayanım Testi: İrtifanın yükselmesi durumunda sıcaklığın düşmesi öngörüldüğünden dolayı buzdolabına

yerleştirilecek aviyonik sistemlerin sıcaklık üzerindeki dayanımı test edilecektir.

İletişim Testleri:
• Mesafe Testi: Alıcı telemetriye bağlanan anten ile 5 kilometre uzaklıktaki verici telemetri arasında iletişim kurulacaktır. Bu

sayede roket ile yer istasyonu arasındaki bağlantının güvenilirliği test edilmiş olacaktır.
Kart Fonksiyonellik Testleri ve İletişim Testleri Samsun Üniversitesi Hangarlarında yapılacaktır. Testler sonucu sensör ve
modüllerin güvenilirliği incelenecek, gerekli görüldüğü taktirde değişikliklere gidilecektir.
Aviyonik testler, rapor tesliminden (5 Mayıs 2022) sonra yapılacaktır. KTR testlerinin tamamı breadbord üzerine yerleştirilmiş
sensörler ve modüller ile yapılacaktır. Devre kartlarının (PCB) elde edilmesinden sonra testler, devre kartları üzerinde
yapılacaktır.
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Ürün Adet Tahmini Piyasa Adet Fiyatı Toplam Fiyat Tedarik Şekli

Burun konisi (kompozit) 1 1000 TL 0 TL Kendi üretimimiz (Malzemeleri sponsorlar karşılayacak)

Gövde (kompozit) 2 3000 TL 0TL Kendi üretimimiz (Malzemeleri sponsorlar karşılayacak)

Kanatçık 5 1000 TL 5000 TL Kendi üretimimiz

İç yapısallar (araduvar, motor 
kundağı vb.)

2 3000 TL 0 TL Kendi üretimimiz (Malzemeleri sponsorlar karşılayacak)

Kurtarma sistemi 3 1000 TL 3000 TL Kendi üretimimiz

Paraşütler, paraşüt ipleri, şok 
kordonu, fırdöndü, karabina

2 4000 TL 8000 TL Satın alınacak

Mini Arduino Mega 2560 Pro -
Teensy 4.0 geliştirme kartları

2 1000 TL 0 TL (Sponsorlar tarafından temin edilecek)

Sıcaklık/basınç/nem sensörleri 2 2500 TL 0 TL (Sponsorlar tarafından temin edilecek)

GPS, anten, aviyonik kart 4 1000 TL 0 TL (Sponsorlar tarafından temin edilecek)

IMU 3 1000 TL 0 TL (Sponsorlar tarafından temin edilecek)

Pil seti 3 1000 TL 0 TL (Sponsorlar tarafından temin edilecek)

TOPLAM 16000 TL

Tablo 29: Bütçe  
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
NO

Açıklama / Gereksinimleri 
Karşılama Metodu

1 3.1.2.

Yarışmaya katılan yarışmacılardan Yarışma Şartnamesi’nde belirtilmiş olan
gereksinimleri karşılayacak bir roket tasarımı yapması, roketi üretmesi ve Yarışma
Komitesi tarafından finalist takımlara sağlanacak roket motoru kullanılarak başarılı bir
şekilde roketin ateşlenip görevini yerine getirecek şekilde uçurulması beklenmektedir.

5
Uçuş profili raporda yer 
almaktadır.

2 3.1.4.
Yarışmaya Orta İrtifa Kategorisi’nde lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile
mezunlar katılabilir.

2
Lisans ve lisansüstü öğrencileri 
katılmaktadır.

3 3.1.6. Farklı öğrenim/öğretim kurumlarından kurulan karma takımlar yarışmaya kabul edilir. 2

4 3.1.9.
Takımlar en az altı (6) en fazla on (10) kişiden oluşmalıdır. Alana en fazla 6 takım üyesi
gelebilecektir.

2

5 3.1.10. Bir takımın üyesi başka bir takımda üye olarak yer alamaz 2
Takım üyeleri başka bir takımda 
bulunmamaktadır.

6 3.1.11.
Her takımın yarışmaya bir (1) danışmanla katılması zorunludur. Takım danışmanı ile
ilgili özellikler ilgili maddede açıklanmıştır

2

7 3.1.12.
Bir takım sadece bir kategoriden başvuru yapabilir. İki farklı kategoriden başvuru
yaptığı tespit edilen takımlar (ve üyeleri) değerlendirilmeye tabi olmadan yarışmadan
elenecektir.

Takım üyeleri başka bir takımda 
bulunmamaktadır.

8 3.1.13. Her takım yarışmaya sadece bir (1) adet roket ile katılabilir 5
Takım tek roketle yarışmaya 
katılmaktadır.

Tablo 30:Konrol listesi

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
NO

Açıklama / Gereksinimleri 
Karşılama Metodu

9 3.1.15.
Yarışmacılar gerekli görülen hesaplamaları, raporları, sunumları ve ilgili diğer
dokümantasyonları Yarışma Komitesinin belirlediği standartlara uygun olarak
hazırlamakla sorumludurlar.

KTR 
yansıları

Tüm yansılar bu koşullar 
gözetilerek hazırlanmıştır.

10 3.1.17.
Uçuş benzetim raporu hem ÖTR hem de KTR aşamalarında hazırlanacak ve teslim
edilecektir

8
KTR aşamasında teslim 
edilmiştir.

11 3.1.20.
Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli Personel Listesi (Takım
Danışmanı dâhil olacak şekilde) hazırlamakla sorumludurlar

68-102

12 3.1.22.
Takımlar, yarışmada görev alacak takım üyeleri ve takım danışmanını tüm
raporlarında (ÖTR, KTR, AHR ve ASDR) listelemekle sorumludurlar.

2 İlgili yansıda yer almaktadır. 

13 3.1.23.
Takımlar, yarışma komitesinin kendilerine sağlayacağı motoru kullanmakla
sorumludurlar.

3 İlgili slaytta yazmaktadır.

14 3.1.24.1.

Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli, aşağıdaki maddelerdeki
tanımlara uyan öğretmenler/akademisyenler veya daha önce yurtiçi ve/veya
yurtdışında düzenlenen roket yarışmalarına katılım sağlamış takımlarına aşağıdaki
maddelere uyan üyeleri veya danışmanları kabul edilecektir.

2
İlgili yansıda yer almaktadır. 
Sisteme danışmanlık belgesi 
yüklenmiştir.

15 3.1.24.7.

Üniversite takımlarında öğretim üyesi/akademisyen danışmanlar Mühendislik ve
Fen Bilimleri alanlarında herhangi bir fakültede görevli akademisyen (araştırma
görevlisi, öğretim üyesi) veya daha önce yurt içi veya yurt dışında roket
yarışmalarına katılım sağlamış herhangi bir alandan akademisyen olmalıdır

2

İlgili yansıda yer almaktadır. 
Sisteme danışmanlık belgesi 
yüklenmiştir.

16 3.1.25. Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır. 2 İlgili yansıda yer almaktadır. 

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
NO

Açıklama / Gereksinimleri 
Karşılama Metodu

17 3.2.1.1.
Takımlar, fırlatma sonrası rokete ait tüm bileşenleri (alt bileşenler ve sistemler dahil)
ve Görev Yükünü tekrar kullanılabilir şekilde kurtarmaktan sorumludurlar.
Kurtarmayı sağlamak için paraşütlerin kullanılması zorunludur.

40,43 İlgili yansılarda açıklanmıştır.

18 3.2.1.2.

Farklı kategoriler için operasyon konseptleri ayrı ayrı belirlenmiş olup roket
bileşenleri Orta,Yüksek İrtifa Kategorisinde iki paraşütle (Şekil 1’de gösterilen Sarı
renkli “Birincil Paraşüt”, yeşil renkli “İkincil Paraşüt”), Lise Kategorisinde ise tek
paraşütle (Şekil 2’de gösterilen Yeşil renkli paraşüt) kurtarılırken Görev Yükü tüm
kategorilerde roket bileşenlerinden farklı bir paraşütle kurtarılacaktır.

36
Şekillerde ve açıklamalarda 
belirtilmiştir.

19 3.2.1.3.
Orta İrtifa ve Yüksek İrtifa Kategorisindeki roketler Şekil 1’de örnek olarak belirtilen
operasyon konseptini icra etmekle yükümlüdürler.

5 Şekillerde belirtilmiştir.

20 3.2.1.4.
Roketler tepe noktasında (apogee noktasında) Görev Yükünü ayırmakla ve birincil
paraşütünü (Şekil-1’deki sarı renkli sürüklenme paraşütü) açmakla yükümlüdürler.

5 Şekilde belirtilmiştir.

21 3.2.1.5. İkincil (Ana paraşüt) paraşüt en erken yere 600 m ve en geç 400 m kala açılacaktır. 5,36 Açıklamada belirtilmiştir.

22 3.2.1.6.
Roket, tepe noktasına ulaşmadan önce herhangi bir ayrılma gerçekleştiremez (Görev
Yükünün bırakılması, paraşütün açılması vb.).

5,36
Açıklamada ve şekillerde 
belirtilmiştir.

23 3.2.1.11.2. Orta İrtifa Kategorisi için M2020 model motor, 3 Tabloda yer almaktadır.

24 3.2.1.14.

Takımların motor ve motora dair herhangi bir alt bileşen için tasarım ya da üretim
yapması kesinlikle yasaktır (Lise, Orta ve Yüksek İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde
motordan çıkacak olan ısı, gaz vb. gibi etkenler roket tasarımını etkileyen faktörler
değildir).

4
Herhangi bir alt bileşen için 
tasarım yapılmamıştır.
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25 3.2.1.15.
Lise, Orta ve Yüksek İrtifa kategorilerinde paralel ya da seri kademeli roket
tasarımları ve küme (İng. cluster) denilen tek gövde içerisindeki çoklu motor
sistemleri yarışma konseptine dâhil değildir

4
Konsepte uygunluğu şekilde yer 
almaktadır.

26 3.2.1.16.

Bütün takımlar roket tasarımlarını TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından
sağlanacak motor için yapacaklardır. TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi
tarafından tahsis edilecek motor dışında başka bir motor dikkate alınarak roket
tasarımı yapılması kabul edilmeyecektir.

3
Tahsis edilecek motor tabloda 
yer almaktadır.

27 3.2.1.20.
Görev yükü roketten bağımsız olarak kurtarılacak olup rokete ait tüm parçalar bir
arada kurtarılacaktır. Hem Görev Yükü hem de söz konusu parçaların konumunu
belirleyen bir sistem (GPS, radyo vericisi vb.) bulunacaktır.

40 Açıklamalarda belirtilmiştir..

28 3.2.1.21.
Takımların “Open Rocket Simulation” menüsüne (Şekil 3) uygun olarak yörünge
benzetimlerini gerçekleştirmesi zorunludur. Open Rocket dosyasına Şekil 3’te
belirtilen simülasyonu eklemeyen takımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Benzetim gerçekleştirilmiştir.

29 3.2.1.22.

Roketler yerden 85°’lik yükseliş açısı ve yarışma hakemleri tarafından hakim rüzgar
yönüne göre tanımlanacak atış istikamet açısı ile fırlatılacaktır. Fırlatma rampası 6 m
uzunluğunda bir raya sahip olacaktır. (Ek-2’de fırlatma rampası ile ilgili teknik resim
paylaşılmıştır.)

Benzetim gerçekleştirilmiştir.
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30 3.2.1.23.

Takımlar Görev Yüklerini “Unspecified Mass” ismiyle girmeyecektir. Görev Yükü
“PAYLOAD” ismi ile adlandırılıp, kütlesi en az 4000 gram (4 kg) ve tek bir parça olarak
girilecektir. Şekil 3 ile verilen “Fırlatma Simülasyonu- Launch Simulation” ekranında
yer alan değerler simülasyona girilmelidir. Bu değerler ile benzetim yapmamış olan
takımlar elenecektir.

31 3.2.2.1. Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır 38,39,41
Açıklamalarda ve şekillerde 

belirtilmiştir

32 3.2.2.2.
Roketin ve parçaların hasar görmemesi için ikincil paraşütle taşınan yüklerin hızı
azami 9 m/s, asgari ise 5 m/s olmalıdır

41 Tabloda belirtilmiştir.

33 3.2.2.3.
Birincil paraşüt ile roketin takla atması önlenmelidir. Bu paraşüt ile roketin düşüş hızı
azaltılmalıdır; ancak düşüş hızı 20 m/s’den daha yavaş olmamalıdır.

41 Tabloda belirtilmiştir.

34 3.2.3.4.

Orta İrtifa kategorisinde tepe noktasında roketten ayrılan Görev Yükü, tepe
noktasından itibaren atmosfere ait basınç, sıcaklık ve nem verilerinin 5 Hz frekansla
(her farklı veri grubundan saniyede 5 veri yayımlanması) yer istasyonuna iletilmesi
gerekmektedir.

43 Açıklamalarda belirtilmiştir.

35 3.2.3.7.
Bilimsel bir görevi yerine getirmeye yönelik Görev Yükleri canlı organizma, aşındırıcı
kimyasal malzeme ve radyoaktif materyal barındıramaz ve çevreye/canlılara zararlı
olamazlar.

43
Çevreye/ canlılara zararlı madde 
bulunmamaktadır.

36 3.2.4.1.
Lise, Orta İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak roketlerin ses altı hızlarda (1
Mach’dan düşük hız) uçmaları gerekmektedir.

4 Şekilde belirtilmiştir.
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37 3.2.4.3.
Roketin tüm parçalarının azamî dış çapları aynı değerde olmalıdır (Kademelerin farklı
çaplara sahip olması ve kademeler arasında çap değişimine izin verilmemektedir.
Rampa yerleşim kısıtları dahilinde Boat-Tail kullanımına izin verilmektedir.)

4
Herhangi bir çap değişi yoktur. 
Şekilde belirtilmiştir.

38 3.2.4.4.
Uçuş kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. Hareketli kontrol yüzeylerine ve aktif kontrol
yapılmasına izin verilmemektedir.

29 Açıklamalarda belirtilmiştir.

39 3.2.4.5.
Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach’taki stabilite değeri 1.5 ile 2.5 arasında
olmalıdır.

4 Şekilde belirtilmiştir.

40 3.2.4.6.
Open Rocket ana tasarım sayfasında 0.3 Mach için stabilite değeri hesaplanmakta
olup takımlar bu değeri dikkate almalıdırlar.

4 Şekilde belirtilmiştir.

41 3.2.4.7.
Rampadan asgari çıkış hızları; Lise Kategorisi için 15 m/s, Orta İrtifa Kategorisi için 25
m/s, Yüksek İrtifa Kategorisi için 30 m/s ve Zorlu Görev Kategorisi için 20 m/s’dir.

5  Tabloda belirttilmiştir.

42 3.2.5.1.

Roketin iç ve dış basıncı dengeli olmalıdır. Basınç dengesini sağlamak için burun ile
gövde ön bölgesi arasında, aviyonik sistemlerin bulunduğu gövde parçasında ve
gövde arkası ile motor arasındaki gövde üzerinde 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip
asgari üç (3) delik bulunmalıdır.

17,19
CAD görselleri ve teknik 
çizimlerde yer almaktadır.

43 3.2.5.2.

Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem de taşıma/rampaya
yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere dayanıklı olmalıdır. Orta irtifa, Yüksek
İrtifave Zorlu Görev Kategorilerinde takımlar roketlerin maruz kalacağı kuvvetleri
analizler ve hesaplar ile göstereceklerdir.

Tasarımlar gereksinimleri 
karşılayacak şekilde yapılmış 
olup mekanik testler yapılmıştır. 
Raporlarda istenilmediğinden 
dolayı eklenmemiştir.
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44 3.2.5.3.

Aerodinamik yüzey (gövde, kanatçık, burun) malzemesi olarak PVC, sıkıştırılmış
kağıt/kraft ve PLA kullanılamaz. Aerodinamik yüzeylerde ve roket içerisinde
mukavemet gerektiren yerlerde sağlamlığı testler ve analizler ile kanıtlanmamış,
tasarım raporlarında belirtilmemiş malzemelerin kullanılması durumunda takım
elenecektir.

12,13,15,17
,20,21,45,4

6,47

Kullanılacak malzemeler 
tablolarda belirtilmiş olup 
analizler ilgili yansılarda 
bulunmaktadır.

45 3.2.5.4.

Kullanılacak mapaların (İng. eye bolt) tek parça ve dövülmüş çelikten imal edilmiş
olması gerekmektedir. Büküm mapalarının kullanımına izin verilmeyecektir. Bu kural
mapa yerine kullanılabilecek veya mapa ile benzer kuvvetlere maruz kalabilecek her
parça için de geçerlidir.

Şartnameye uygun mapalar 
kulanılacaktır.

46 3.2.5.5.

Burun omuzluğunun diğer gövdeye girecek kısmının gövde dış çapının en az bir
buçuk (1.5) katı olması gerekmektedir. Entegrasyon gövdelerinin entegre
edilecekleri gövdelerin her ikisine de gövde dış çapının en az (0.75) katı kadar
girmesi beklenmektedir. Bu duruma uymamak diskalifiye sebebidir. Örnek burun
omuzluğu Şekil 4’te ve örnek entegrasyon gövdesi Şekil 5’te gösterilmiştir.

4,11,22
Şekillerde, teknik resimlerde 
belirtilmiştir.

47 3.2.5.7.

Kaydırma ayakları, gövdenin yapısal olarak güçlendirilmiş bölgelerine takılmalıdır. Bir
rokette asgari iki (2) adet kaydırma ayağı bulunmalıdır. Bunlardan bir tanesi motor
bölgesinde, motorun ağırlık merkezi ile gövde sonu arasında olmalıdır. Roketin
ağırlık merkezi iki kaydırma ayağının arasında olmalıdır.

4
Kaydırma ayakları alüminyum 
bloklara vidalanacaktır. Şekilde 
yer almaktadır.
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48 3.2.5.9.

Roket kesit alanında çıkıntı yaratan ve roketin yapısal/aerodinamik bütünlüğünü
bozacak parçaların (bu kapsamda sadece sensör, anten ve kamera gibi zarurî
elemanlara izin verilecektir) roketin yanması bittikten sonra kütle merkezinin
ilerisinde yer alması sağlanacak şekilde önceden sabitlenmiş olmalıdır.

4
Çıkıntı yaratan bir unsur 
bulunmamaktadır. Şekilde yer 
almaktadır.

49 3.2.5.10.
Uçuş bilgisayarı ve görev yükündeki tüm anahtarlar roketin nozülünden azami 2500
mm mesafede olmalıdır (Şekil 6).

4 Şekilde yer almaktadır.

50 3.2.5.11.
Roket motoru, bütün gövde bağlantıları tamamlandıktan sonra gerektiğinde
demonte edilebilir bir şekilde montajlanmalıdır.

27,28
Şekillerde ve açıklamalarda yer 
almaktadır.

51 3.2.6.1.
Rokette bulunan ayrılma ve kurtarma sistemleri uçuş kontrol bilgisayarı tarafından
yönetilir.

33,57,63
Şekillerde ve açıklamalarda yer 

almaktadır.

52 3.2.6.2.
Roketlerin uçuş boyunca telemetri verilerinin yer istasyonuna aktarılmasını sağlayan
haberleşme bilgisayarı bağımsız olabileceği gibi Uçuş Kontrol Bilgisayarına da
entegre görev yapabilir

55,56,61,62
Açıklamalarda ve şekillerde 
belirtilmiştir.

53 3.2.6.6.
Ticari uçuş kontrol bilgisayarında konum belirleme ve haberleşme sistemi
bulunmuyorsa takımların ayrıca haberleşme bilgisayarı geliştirmesi zorunludur.

28, 29
Özgün sistem kullanılacaktır. 
Açıklamalarda belirtilmişir.

54 3.2.6.7.

Orta irtifa kategorisinde en az iki (2) uçuş kontrol bilgisayarının kullanılması
zorunludur. Bu uçuş kontrol bilgisayarlarından en az bir (1) tanesinin özgün uçuş
kontrol bilgisayarı olması zorundadır. Kullanılan uçuş kontrol bilgisayarlarından en az
bir (1) tanesinin haberleşme bilgisayarı özelliklerini taşıması gerekmektedir.

51

Her iki bilgisayar özgün olup her 
ikisi de haberleşme özelliği 
taşımaktadır. Açıklamalarda yer 
almaktadır.
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55 3.2.6.9.
Sistemde kullanılan uçuş kontrol bilgisayarlarının arasında herhangi bir elektriksel 
veya kablosuz bağlantı olamaz

52,56,62
Açıklamalarda ve şekillerde 
belirtilmiştir.

56 3.2.6.10.
Kullanılan uçuş kontrol bilgisayarları birbirinden tamamen bağımsız olmalıdır. Her 
bilgisayarın kendisine ait işlemcisi, sensörleri, güç kaynağı, kablolaması olmalıdır

51,52,56,62 Şekillerde yer almaktadır.

57 3.2.6.11.
Kullanılan uçuş kontrol bilgisayarları, ayrılma sistemi eyleyicisine birbirinden 
bağımsız hatlar ile bağlanmalıdır

56,62 Şekillerde yer almaktadır.

58 3.2.6.12.
Uçuş kontrol bilgisayarları ve/veya bağlı oldukları sistemlerden biri kısmen veya 
tamamen bozulsa bile diğeri roketin kurtarma işlevlerini aksaksız ve durmaksızın 
yerine getirmelidir.

51,52 Açıklamalarda yer almaktadır

59 3.2.6.13.
Uçuş kontrol bilgisayarlarında en az iki (2) adet sensör bulunmalıdır ve uçuş kontrol 
algoritmasında bu sensörlerden gelen veriler kullanılmalıdır.

51,52,53,54
,55,56,57,5
9,60,61,62,

63

Şekillerde ve açıklamalarda yer 
almaktadır.

60 3.2.6.14.
Bütün uçuş kontrol bilgisayarında en az bir (1) adet basınç sensörü olmak 
zorundadır.

51,56,62 Şekillerde yer almaktadır.

61 3.2.6.15.
Uçuş kontrol bilgisayarında iki (2) adet basınç sensörü kullanılması durumunda 
kullanılan sensörlerin birbirinden farklı olması gerekmektedir (Farklı uçuş kontrol 
bilgisayarlarında kullanılan sensörler birbirleri ile aynı olabilir).

51,52,56,55
,61,62

Şekillerde ve açıklamalarda yer 
almaktadır.

62 3.2.6.16.
Uçuş kontrol algoritmasında GPS’den gelen veriler ile ayrılma sistemi 
tetiklenmemelidir.

57,63
Şekillerde kullanılmadığı 
görülmektedir.
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63 3.2.6.18.

Eğer eyleyici tek ise, ana ve yedek uçuş bilgisayarı tarafından kontrol edilmelidir. Bu
eyleyici sistemler kontrolsüz bir şekilde çalışmamalıdır (Örneğin sistemin açılışı ve
kurulumu) ve istemsiz olarak kurtarma sisteminin aktive edilmediğinden emin
olunmalıdır.

56,62
Kart tasarımı gereksinim göz 
önüne alınarak tasarlanmıştır

64 3.2.6.19. Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma gelmemelidir
Tasarım gereksinim göz önüne 
alınarak yapılmış olup AHR 
sürecinde test edilecektir.

65 3.2.6.20.
Bütün takımların, roketlerinden ve faydalı yüklerinden anlık olarak veri alan bir yer
istasyonuna sahip olması gerekmektedir.

65 Açıklamalarda yer almaktadır.

66 3.2.6.21.1.
Roketlerin kurtarılmasına çıkılması için rokete ait konum verilerinin yarışmacı yer
istasyonuna anlık olarak iletilmiş olması gerekmektedir.

65 Açıklamalarda belirtilmiştir.

67 3.2.6.22.
Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere düşeceği göz önüne alınmalı ve
alıcı-verici antenlerin menzili roketlerin uçuş yörüngesi dikkate alınacak şekilde
seçilmelidir.

65 Tabloda mesafe yer almaktadır.

68 3.2.6.23.
RF modülünün gücü değerlendirilerek link bant genişliği bütçesinin yapılması ve ilgili
tasarım raporlarında sunulması gerekmektedir.

65 Tabloda yer almaktadır.
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69 3.2.6.24.

Roket üzerindeki aviyonik alt sistemler ve sensörler uçuş esnasında maruz
kalacakları titreşim, basınç ve şok gibi etkiler altında görevlerini rahatlıkla yerine
getirmelidir. Bu kapsamda gerekli koruyucu önlemler alınmalı, tasarım doğrulama
aşamasında ilgili testler gerçekleştirilmeli ve sonuçları ilgili tasarım raporlarında
sunulmalıdır.

45,46,47,48
,49,50

CFD ve yapısal analizler

70 3.2.6.26.

Uçuş kontrol bilgisayarlarına dışarıdan erişilebilir (Örneğin gövde üzerinden
erişilebilir anahtar bulunmalıdır) bir şekilde güç verilebilecek şekilde tasarım ve
üretim yapılmalıdır. İpli, şöntlü veya rokete dışarıdan tornavida vb. aletler
kullanılarak sistemlerin başlatılmasına izin verilmeyecektir

42,43
CAD görselinde anahtar yer 
almaktadır.

71 3.2.6.28.
Görev Yükü içerisindeki elektronik devrelere de roket gövdesi üzerinde yer alacak
uygun anahtarlarla güç verilebilecek şekilde tasarım ve üretim yapılmalıdır.

42,43
CAD görselinde anahtar yer 
almaktadır.

72 3.2.6.29.

Sisteme güç sağlayan her türlü güç kaynağı (akü, pil , süperkapasitör vb.) ile
besledikleri ilk devreler arasında mekanik açma/kapama anahtarı (Ing. on/off
switch) bulunacaktır. Mekanik anahtar vasıtasıyla bağlantı kesildiğinde güç besleme
elemanının herhangi bir sistem elemanıyla (LED göstergeler, güç çeviriciler,
regülatorler de dahil olmak üzere) bağlantısı olmayacaktır.

55,61 Diyagramlarda yer almaktadır.

73 3.2.6.30.
Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların “Li-Po Safe Bag” kullanmaları
gerekmektedir.

56,62
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74 3.2.6.32.
Kullanılacak piller roketin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve yeterince dolu
olmalıdır

Atış alanına gereksinim göz 
önüne alınarak gidilecektir.

75 3.2.6.33.
Uçuş algoritmalarında ayrılma sekanslarını tetikleyecek asgari iki kriter
belirlenmelidir

57,63 Şekillerde belirtilmiştir.

76 3.2.6.34. Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veriler esas olmalıdır. 57,59,60,63

77 3.2.6.35.
Sensörlerden okunan veriler doğrudan kullanılmamalı ve herhangi bir hatalı okuma
ya da sensör hatası durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gibi durumlar için
alınacak önlemler (filtreleme vs.) ilgili tasarım raporlarında detaylı anlatılmalıdır.

58,64
Şekillerde ve açıklamalarda 
belirtilmiştir.

78 3.2.6.36.

Özgün uçuş bilgisayarları ve tüm uçuş algoritmaları takım üyelerinin kendi özgün
tasarımları olmalıdır. Takım üyeleri özgün sistemler ile ilgili detayları açıklayabilmeli
ve özellikle uçuş algoritmalarını değiştirebilecek yetkinlikte olmalıdır. Tasarımlarının
özgün olmadığı tespit edilen takımlar diskalifiye edilecektir.

57,58,59,60
,63,64

79 3.2.6.37.
Kullanılacak ticari uçuş kontrol bilgisayarlarının EK-7’de yer alan listedeki ürünlerden
(Yarışma Komitesi tarafından onaylanmış olan ürünler) seçilmesi gerekmektedir

51,52,55,61 Her iki bilgisayar da özgündür.

80 3.2.7.3.
Tasarım, üretim ve test süreçleri için planlamalar ve risk azaltma çalışmaları
yapılmalı ve ilgili tasarım raporlarında bu çalışmaların yapıldığı sunulmalıdır.

Çalışmalar yapılmış olup KTR 
aşamasında içeriğin sunulması 
istenmemiştir. Raporlarda 
istenilmesi durumunda 
sunulacaktır.

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
NO

Açıklama / Gereksinimleri 
Karşılama Metodu

81 3.2.7.4.
Tasarım, üretim, entegrasyon ve atış günlerinde güvenliği tehlikeye atacak unsurlar
belirlenmeli, gerekli tedbirler eksiksiz planlamalı ve icra edilmelidir.

Çalışmalar yapılmış olup KTR 
aşamasında içeriğin sunulması 
istenmemiştir. Raporlarda 
istenilmesi durumunda 
sunulacaktır.

82 3.2.7.5.
Fırlatma, uçuş ve kurtarma aşamalarında sistemin güvenliğini tehlikeye atacak
risklerin varlığı önceden listelenmeli ve risk azaltıcı tedbirler planlanıp icra
edilmelidir.

Çalışmalar yapılmış olup KTR 
aşamasında içeriğin sunulması 
istenmemiştir. Raporlarda 
istenilmesi durumunda 
sunulacaktır.

83 4.2.1.
Takımlar, Ön Tasarım Raporunda (ÖTR) temel olarak yaptıkları tasarımların teknik
gereksinimleri tamamıyla (eksiksiz) karşıladığını ortaya koymak ve ispatlamakla
yükümlüdürler.

Takım ÖTR aşamasını geçmiştir.

84 4.2.2.
Teknik gereksinimlerin karşılandığının kanıtlanması için Gereksinimleri Karşılama
Matrisi (İng. Compliance Matrix) oluşturulacak ve ilgili tasarım raporlarının EK’inde
ayrıca sunulacaktır

85 4.2.3.

Sistem ve alt sistem seviyesinde, kıyaslamaya/karşılaştırmaya tabi tasarım kriterleri,
malzeme ve üretim için en iyileme (optimizasyon) seçimleri yapılmak suretiyle amaç
fonksiyonuna ulaşılmasına (hedef irtifaya ulaşmak) yönelik olarak tüm
gereksinimlerin optimizasyonu yapılmalı ve getiri-götürü analizleri paylaşılmalıdır.

ÖTR aşamasında yapılmış olup  
nihai tasarımlar belirlenmiştir. 
KTR şablonunda 
istenmemektedir.

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
NO

Açıklama / Gereksinimleri 
Karşılama Metodu

86 4.2.4.
Takımlar, kullanmayı planladıkları sistemler için de getiri-götürü analizi yapmak (İng.
trade off), karara esas kriterleri (vazgeçilmez ve opsiyonel kriterler) listelemek ve
yapılan seçimleri nedenleriyle birlikte ÖTR’de sunmaktan sorumludurlar.

Takım KTR aşamasındadır.

87 4.2.5. Tasarımın mimarî bileşenleri, arayüzler de dahil olmak üzere tanımlanacaktır
Tüm yansılar bu koşullar 
gözetilerek hazırlanmıştır.

88 4.2.7.
ÖTR’de takımların üretmeyi planladıkları roketin genel hatlarıyla CAD tasarımını
tamamlamış olmaları ve sistemlerini bu tasarım üzerinden detaylı bir şekilde
anlatmaları gerekmektedir.

Takım KTR aşamasındadır.

89 4.2.8.
Malzeme seçim kriterlerinin ve söz konusu seçimlerin sistemle uyumluluğunun
raporda yer alması beklenmektedir.

12,13,15,16
,20,21,26,3

5,38,

90 4.2.9.
TEKNOFEST Yarışma Komitesi tarafından takımlara sağlanacak sıcak gaz üretecine
esas olacak ön analizler (basınç, sıcaklık vb. etkileri) ÖTR’de sunulmalıdır.

37
Sıcak gaz üreteci 
kullanılmayacaktır.

91 4.3.1.
Takımlar, Kritik Tasarım Raporunda (KTR) tasarımlarının nihaî üretim, entegrasyon ve
test aşamalarına geçmeye hazır olduğuna dair gerekli gerekli analiz ile testleri
yapmaktan ve sunmaktan sorumludurlar.

25,29,30,3
1,44,45,46,
47,48,49,50

92 4.3.2.
Takımların tasarladıkları roketin şartnamede verilen araç gereksinimleri ile görev
başarım kriterlerini eksiksiz sağlayacağına yönelik tüm kanıtlar eksiksiz olarak
Yarışma Komitesine sunulacaktır.

16,21,45-50

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
NO

Açıklama / Gereksinimleri 
Karşılama Metodu

93 4.3.3. 

ÖTR’de ilk versiyonu sunulacak Hata Modları ve Etkileri Analizine yönelik olarak
takımlar tasarım süreci sonunda bu analizi son haline getirmiş olmaları
gerekmektedir (Tasarlanmış olan roketle ilgili tüm yapısal, akışkanlar dinamiği, uçuş
algoritması yeterlilik vb. analizleri tamamlanmış olmalıdır. Böylece, seçimi yapılmış
olan malzemeler, üretim yöntemleri, roket ve bileşenlerinin uçuş koşullarına
dayanıklılığı ve uçuş algoritmasının uygunluğu kanıtlanmış olmalıdır).

ÖTR aşaması geçilmiştir.

94 4.3.4.
Benzetim süreçleri iteratif olup, roket tasarımının geçirdiği aşamalar neden-sonuç
ilişkileriyle birlikte KTR’de sunulmalıdır.

UBR’de paylaşılmıştır.

95 4.3.5.
Detaylı Bilgisayar Destekli Tasarımların (İng. CAD), kullanılan CAD programı
üzerinden entegrasyon videolarının hazırlanması gerekmektedir. Raporda yazan ya
da yazmayan her detay CAD tasarımında gösterilmeli ve anlatılmalıdır.

4,11,14,17,
18,19,22,23
,24,27,30,3
1,32,33,36,

42

96 4.3.7. 
Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin nerede, nasıl ve hangi
malzemeler ile üretileceğinin bilgisi detaylı olarak verilmelidir.

68

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
NO

Açıklama / Gereksinimleri 
Karşılama Metodu

97 4.3.8.
Zaman, üretim ve test planlarının hazırlanmış olması gerekmektedir (Planların
içeriğinde hangi hafta hangi üretimlerin yapılacağı, hangi tarihlerde bileşenlerin test
edileceği gibi detaylı bilgilere yer verilmelidir).

44,66,67
Şekillerde ve açıklamalarda yer 
almaktadır.

98 4.3.9.
Tasarımın üretilebilir olduğunun kanıtlanması ve analiz/test sonuçlarının TEKNOFEST
Roket Yarışması Komitesine sunulması gerekmektedir.

45-50
Şekillerde ve açıklamalarda yer 
almaktadır.

99 4.3.10. 
KTR’de belirtilen her kriter ve tasarım detayının yarışmada kullanılacak sistem/alt
sistem/bileşen için kullanılacağı değerlendirilecek ve Yarışma Komitesi bu
doğrultuda geri bildirimlerde bulunacaktır.

10-31

100 4.3.11.
TEKNOFEST Yarışma Komitesi tarafından takımlara sağlanacak sıcak gaz üretecine
esas olacak nihaî analizler (basınç, sıcaklık vb. beklentileri) KTR’de sunulmalıdır.

37
Piroteknik malzeme 
kullanılmayacaktır. 

101 4.3.12.
Raporu destekleyici “.ork” uzantılı Open Rocket dosyaları da rapor ile birlikte teslim
edilmelidir.

.ork uzantılı dosya

102 4.3.13.
Takımların KTR’de istenilen tüm bilgileri ilgili bölümlerde sunmaları beklenmektedir.
Raporun yanlış yerlerine eklenmiş bilgiler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KTR 
yansıları

103 4.3.14. 
KTR değerlendirme sonuçlarına göre finale kalan ve maddi destek almaya hak
kazanan takımlar Yarışma Takviminde belirtilen tarihte duyurulacaktır.

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
NO

Açıklama / Gereksinimleri 
Karşılama Metodu

104 4.3.15. 

KTR’de sunulmak üzere TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından istenilen
bilgiler, analiz ve değerlendirmeler Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun ve rahat
anlaşılır ve takip edilebilir şekilde raporda sunulmalıdır. Bu şartı yerine getiremeyen
takımlar için raporun ilgili bölümünde gerektiğinde %20 (yüzde yirmi) nispetinde
puan eksiltmesi uygulanacaktır.

KTR 
yansıları

105 4.3.16.

Takımların sunacağı KTR’nin TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından etkin
ve verimli değerlendirilmesi için “Giriş Kriterleri” (Entry Criterias) bulunmaktadır.
Takımların KTR’de sunmaları beklenen çıktıların Giriş Kriterlerine uyması
beklenmektedir. Aksi halde KTR hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Eğer
“Giriş Kriterleri” sağlanmışsa, KTR için “Çıkış Kriterleri” (Exit Criterias) dikkate
alınarak hakemler tarafından değerlendirme yapılacaktır. Giriş ve Çıkış Kriterleri
tasarım raporları şablonları ile birlikte duyurulacaktır.

KTR 
YANSILARI

106 4.3.17. 
Sistem üzerinde bulunan ve bataryalar tarafından beslenen tüm elektronik
bileşenler anahtarlama devre şematiklerini içerecek şekilde KTR’de belirtilecektir

55,56 Şekilelrde belirtilmiştir.

107 4.6.2.
Uçuş Benzetim Raporları ÖTR ve KTR raporlarından ayrı olarak, bu raporlarla eş
zamanlı “iki” (2) defa gönderilecektir

8
KTR aşamasında rapor teslim 
edilmiştir.

Tam Karşılamaktadır Kısmen Karşılamaktadır Karşılamamaktadır

2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon 
Tanımı

Hata Türü
Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-1 Cıvata
İki parçayı 
birbirine 
bağlamak

Cıvatanın 
paslanması

Yüksek 
neme 
maruziyet

Depola
ma
Taşıma

Cıvatanın 
mukavemeti
nin azalması

Roketin yapısal 
bütünlüğünü 
yitirmesi

Görsel 
Muayene 

Rokette 
kullanılan 
cıvataların 
korozyona 
dayanıklı 
malzeme ile 
kaplanması

Nem testi 
yapılması

İkinci bir 
bağlantı 
elemanının 
aynı yapısal 
parçaların 
bağlantısı için 
kullanılması

7

HT-2
Uçuş 
Bilgisayarı

Uçuş 
verilerinin 
analiz edilmesi 
ve görev 
komutlarının 
oluşturulması

İşlemci arızası

Yüksek 
titreşim ve 
şok 
seviyeleri

Uçuş

UB 
yazılımının 
çalıştırılama
ması

Görev adımlarının 
başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilemem
esi

Telemetre 
verileri

Uçuşta 
beklenen 
titreşim ve şok 
seviyelerinde 
çalışabilecek UB 
seçimi

Uçuş öncesi yer 
testleri

Yedek UB 
kullanımı

10

HT-3 Batarya
Aviyoniklere
güç 
sağlanması

Arayüzde
temassızlık 
sonucu 
bataryanın 
güç aktarımı 
yapamaması

Montaj 
hatası ve 
uçuş 
titreşimi

Uçuş

Rokette 
bulunan 
aviyoniklerin
çalışmaması

Görev 
komutlarının 
üretimememesi ve 
roket ile iletişim 
kurulamaması

Aviyonik
güç 
kontrolü 
ve 
Telemetre 
verileri

Kilit 
mekanizmalı 
konektör seçimi

Uçuş öncesi yer 
testleri

Besleme hattı 
yedeklenmesi

7

HTEA
Hata Türleri ve Etkileri Analizi

Tablo 31: Hata türleri ve etkileri analizi tablosu
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(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon 
Tanımı

Hata Türü
Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-4

Faydalı 
Yük 
Ayırma 
Mekaniz
ması

Faydalı 
Yük'ün
istenen 
koşullarda 
sistemden 
ayrılması

İstemsiz Faydalı 
Yük ayrılması

Hatalı 
sinyal 
iletimi

Uçuş

Faydalı 
Yük'ün yanlış 
irtafada 
sistemden 
ayrılması

Yanlış irtifada 
Faydalı Yük 
ayrılması sonucu 
kurtarma 
işleminin 
başarısız olması

Telemetre 
verileri

Faydalı Yük 
ayrılma 
koşullarının uçuş 
algoritmasında 
birkaç defa 
kontrol edilmesi

Algoritma hata 
koşullarının 
yerde test 
edilmesi

Hatalı ayrılma 
sonrası Faydalı 
Yük'ün sistem 
dışına nominal 
bir şekilde çıkıp 
paraşütün 
açılmasına 
olanak verecek 
şekilde 
yerleştirilmesi

7

HT-5 Kablo

Elektrik 
enerjisini 
kaynaktan 
alıcıya iletir

Kablo dolaşıklığı
Yanlış 
kablolama 

Uçuş

Kablo 
dolaşıklığının 
paraşütlerin 
açılmasını 
engellemesi  

Roketin yapısal 
bütünlüğünü 
yitirmesi

Görsel 
Muayene 

Sistem 
yerleştirildikten 
sonra doğru 
sistemleri 
çalıştırıp 
çalıştırmadığının 
kontrol edilmesi

Paraşüt açılma 
testleri

Montaj 
esnasında 
kabloların 
bağlantı 
kontrollerinin 
detaylı bir 
şekilde 
yapılması

10

HTEA
Hata Türleri ve Etkileri Analizi
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(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon 
Tanımı

Hata Türü
Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-6 Yay

Farklı 
amaçlarla 
çeşitli 
biçimlerde 
yapılan esnek 
parça

Yayın sıkışması
Tetikleyici 
pimin 
açılmaması

Taşıma                                                                                                                       
Uçuş

Faydalı 
Yük'ün 
roketten 
ayrılamaması

Kurtarma işleminin 
başarısız olması

Görsel 
Muayene                                                                                                                      
Periyodik 
Testler

Servo motorun 
oluşturacağı 
kuvveti 
dengeleyen bir 
yay kullanımı

Uçuş öncesi 
kurtarma 
sistemi testleri

Farklı bir yay 
kullanma ya 
da yay 
üzerindeki 
baskıyı 
dengeleme

7

HT-7
Şok 
Kordonu

Roketin 
paraşütü 
açıldıktan 
sonra 
paraşüte gelen 
yükleri 
sönümleyen ip

Deforme 
olması

Fazla 
titreşime 
ve yüke 
maruz 
kalması

Taşıma                                                                                                                       
Uçuş

Paraşütün 
tam olarak 
açılamaması

Şok kordonunun 
kopması

Görsel 
Muayene                                  
Periyodik 
Test

Kurtarma 
sistemi testleri

Uçuş öncesi yer 
testleri

Farklı şok 
kordonlarına 
10 kg üzeri 
ağırlıklar 
bağlanıp 
kopup 
kopmadığını 
test edilmesi 
ve en uygun 
şok 
kordonunun 
test edilmesi

7

HTEA
Hata Türleri ve Etkileri Analizi
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(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon 
Tanımı

Hata Türü
Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-8 Paraşüt

Hava taşıtında
n veya yüksek 
bir 
yerden atılan 
bir 
cismin kontroll
ü biçimde yere 
inmesini 
sağlayan araç

Paraşütün 
açılamaması

Paraşüt 
iplerinin 
birbirine 
dolaşması

Taşıma                                                  
Uçuş

Roketin yere 
hızla 
düşmesi

Roketin yapısal 
bütünlüğünü 
yitirmesi

Görsel 
Muayene

Paraşütlerin 
rokete 
yerleştirilmede
n önce 
katlanırken her
parçanın 
arasına pudra 
sürülmesi 

Uçuş öncesi 
kurtarma 
sistemi testleri

Paraşüt 
iplerinin 
katlamasını 
daha 
tekniğine 
uygun ve 
dikkatli 
yapmak

7

HT-9 Algoritma

Bir sorunu 
çözmek veya 
belirlenmiş 
bir amaca 
ulaşmak için 
tasarlanan 
yola, takip 
edilen işlem 
basamakları

Yanlış/Eksik 
kod yazmak

Hatalı 
sinyal 
iletimi/hiç 
sinyal 
iletilmeme
si

Uçuş

Paraşütün 
açılmaması,F
aydalı Yük'ün 
ayrılamaması

Yanlış irtifada 
Faydalı Yük 
ayrılması sonucu 
kurtarma işleminin 
başarısız olması

Telemetre 
verilerinin 
kontrolü

Faydalı Yük 
ayrılma 
koşullarının 
uçuş 
algoritmasında 
testler ile 
kontrol 
edilmesi

Algoritma hata 
koşullarının 
serial port 
üzerinden test 
edilmesi

Ek kod 
adımları 
ekleme

10
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905 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyo
n

Fonksiyon Tanımı
Hata 
Türü

Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-10
Basınç 
Delikleri

Roketin iç basıncını dengeler

Uçuş 
bilgisiya
-
rından
hatalı  
veri 
alımı

Yanlış 
yere 
açılan 
delikler/
Yanlış 
konumla
ndırma

Uçuş

Uçuş anında 
alınan 
verilerde 
sapmaların 
gözlenmesi

İstenilen 
irtifaya 
ulaşamam
a

Görsel 
Muayene                          
Periyodik 
testler

Hesaplanarak 
önceden 
belirlenmiş 
konumların 
tekrar kontrol 
edilerek kesin 
yerlerinin 
saptanması

Uçuş öncesi basınç 
sensörü ile testler

Uçuş öncesi 
birbirinden 
farklı basınç 
sensörleri
ile ölçüm 
yapılarak 
alınan 
verileri 
kıyaslamak

10

HT-11
Faydalı 
Yük

Uzayda belirli bir yörüngede 
dolanan ya da belirli bir 
irtifadan başlayarak düşüş 
yörüngesi sergileyen ve bu 
düşüş esnasında/düştükten 
sonra belli bir 
bilimsel/ticari/askeri görevi 
yerine getirmek üzere 
tasarlanmış olan sistemlerdir

Roketin 
kalkışı 
boyunc
a CG 
nin 
sürekli 
değişm
esi

Faydalı 
Yük'ün 
gövde 
içinde 
çok 
hareketli 
olması  

Uçuş

Stabilite
değerlerinin 
beklenenden 
fazla 
değişmesi

Roketin 
yalpalama
sının 
artması

İşitsel 
yolla 
tespit

Faydalı yük ile 
gövde arasına 
destekleyici 
malzeme 
konulması

Faydalı Yük'ün
bulunduğu gövdenin 
belirli bir titreşime 
maruz bırakılarak ses 
çıkarıp çıkarmadığının 
kontrol edilmesi ve 
faydalı yükün 
yerleştirilen konumda 
rijitliğinin
gözlemlenmesi

Faydalı 
Yük'ün
boyutu ile 
bulunacağı 
gövde çapı 
arasında 
daha az 
tolerans 
farkı 
bırakmak

4
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915 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon Tanımı Hata Türü
Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-12
Ray 
Butonu

Fırlatılacak itki 
sistemlerinin fırlatma 
rampasına doğrusal bir 
şekilde
takılmasını sağlayan 
roketin gövdesine 
mekanik aksamlarla 
bağlanan kılavuzdur.

Ray 
butonların
ın 
konumları
nın aynı 
eksen 
üzerindel 
olmaması

Montaj 
sırasında 
takılacak 
konumlar
ın yanlış 
belirlen
mesi

Rampa
ya 
Yüklem
e ve 
Ateşle
me 
Hazırlık

Roketin 
rampaya 
yerleştirilem
emesi

Roketi 
ateşleyememek

Görsel 
Muayene 

Gövde 
entegrasyon 
bölgesinin 
dönme 
serbestliğini 
minimuma 
indirmek

Doğrusallığı 
teyit etmek için 
içlerinden düz 
bir tel / çubuk 
geçirmek

Uygun 
boyutlarda 
replika 
fırlatma 
rampası ile 
testler

4

HT-13
Servo 
Motor

Herhangi bir 
mekanizmanın  işleyişini 
hatayı algılayarak yan bir 
geri besleme 
düzeneğinin yardımı ile 
denetleyen ve hatayı 
gideren otomatik bir 
cihazdır

Tetikleyici 
pimi 
hareket 
ettireme
mme

Kurtarma 
sistemi 
düzeneği
nde 
yapılan 
yanlış 
bağlantı 

Uçuş
Kurtarma 
sisteminin 
çalışmaması

Roketin yapısal 
bütünlüğünü 
yitirmesi/Görevi
n yerine 
getirilememesi

Görsel 
Muayene

Kurtarma 
sistemi 
düzenek 
bağlantılarını 
analiz etmek

Uçuş öncesi 
kurtarma 
sistemi testleri

Kurtarma 
sistemindeki 
servo
motorunu 
farklı 
tetikleyici 
pimler 
kullanarak 
test etme

10
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925 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon Tanımı
Hata 
Türü

Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntem
i

Mevcut Tasarım Kontrolleri

Alınan Tedbirler
Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-14
Merkezle
me 
Yüzüğü

Daha küçük bir 
tüpü (veya tüpleri, 
genellikle bir 
motor montaj 
tüpünü) daha 
büyük çaplı bir 
boru içinde 
ortalamak için 
kullanılan 
parçalardır.

Merkezle
me 
yüzüğünü
n şeklinin 
deforme 
olması

Motorda
n gelecek 
olan ısı 
miktarı 
nedeniyle 
malzeme
nin 
dayanam
aması

Uçuş

Uçuş esnasında 
roket 
motorunun 
gövde içinde 
kayması

Roketin 
yapısal 
bütünlüğünü 
yitirmesi

Görsel 
Muaye
ne                          
Periyod
ik 
testler

Uçuş 
öncesinde 
parçaya 
gerekli ısı 
dayanım 
testleri 
uygunlanması

Isıya dayanıklı 
bir malzeme 
seçmek

Koruyucu bir bariyer 
tabaka ile kaplamak

10

HT-15
Motor 
Kundağı

Roket motorunu 
modelin içindeki 
yerinde sıkıca 
tutup, modelin 
merkez hattıyla 
aynı merkezli 
olarak hizalar.

Roket 
motorun
un motor 
kundağın
da rijit 
durmama
sı

Hatalı 
montajla
ma

Rampay
a 
Yükleme 
ve 
Ateşlem
e 
Hazırlık                                         
Uçuş

Roketin uçuş 
ekseni ile aynı 
doğrultuda 
gelmeyen itki , 
roketin 
yöneliminde 
sapmalara 
neden olur

Roketin uçuş 
yönünü çok 
fazla 
saptırma ve 
roketin 
yapısal 
bütünlüğünü 
yitirmesi

İşitsel 
yolla 
tespit

Roket gövdesi 
ile aynı eksen 
üzerinde ve 
rijitliğin 
sağladığından 
emin olduktan 
sonra 
montajlamak

Motor kundağını 
gövdeye 
koyduktan sonra 
titreştirerek 
yerleşip 
yerleşmediğini 
saptama

Motor kundağı ile 
merkezleme 
yüzüklerimim 
arasındaki toleransı 
en aza indirmek ve 
yapılan üretimin 
kontrolünü sağlamak

10
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935 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon Tanımı
Hata 
Türü

Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntem
i

Mevcut Tasarım Kontrolleri

Alınan Tedbirler
Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-16 Kanatçık
Uçuş esnasındaki 
kararlılığı sağlayan 
elemanlardır

Kanatçıkl
arın 
kırılması/ 
şeklinin 
deforme 
olması

Rampaya 
taşıma ya 
da 
montaj 
sırasında 
oluşabilec
ek kaza 

Rampay
a 
Yükleme 
ve 
Ateşlem
e 
Hazırlık                                         
Uçuş

Roketin 
stabilitesinde 
ve 
yalpalamasında 
ani artış

Roket 
fırlatma 
rampasından 
ayrıldıktan 
sonra uçuş 
eksenin aşırı 
sapma 
göstermesi

Görsel 
Muaye
ne

Eksenel
kuvvetlere 
dayanıklılığı 
fazla olan 
uygun 
malzeme 
seçimi

Kanatçığın 
keskin hatlarında 
gözlem yapılarak 
kırınım veya 
deforme 
durumunun 
araştırılması

Yedek kanatçık ve 
montaj malzemeleri 
bulundurma

10

HT-17 İşlemci

Rokettin aviyonik
sistemindeki 
sensörlerden gelen 
verileri analiz 
ederek kurtarma 
işlemini tayin eden 
işlemci
modülüdür

Aşırı güç 
ihtiyacınd
a 
işlemcini
n yeniden
başlaması

Sensörler
de
meydana 
gelen 
bağlantı 
kopukluğ
u

Uçuş

Rokette 
bulunan 
aviyoniklerin
çalışmaması

Roketin 
yapılsal
bütünlüğünü 
yitirmesi / 
Görevin 
yerine 
getirilemem
esi

Görsel 
Muaye
ne

İstenilen irtifa 
değerlerinde 
buzzerın ses 
çıkarması

Basınç sensörü
için elektrik 
süpürgesi ile 
vakum testi 
gerçekleştirip 
kontrolün 
sağlanması

Yedek bilgisayarın 
devreye girmesi

10
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945 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon Tanımı
Hata 
Türü

Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntem
i

Mevcut Tasarım Kontrolleri

Alınan Tedbirler
Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-18
Aviyonik 
Tabla

Aviyonik sistemi 
hem korumaya 
hem de roket 
üzerinde montajını 
sağlamaya yarayan 
elemandır.

Aviyonik 
kapsülün 
hasar 
görmesi

Aviyonik 
kapsülün 
rokete 
montajın
da tam 
olarak 
sağlaştırıl
amaması

Uçuş

Uçuş esnasında 
aviyoniklerin 
çalışmaması/ 
yerlerinden 
oynayıp hasar 
görmesi

Kurtarma 
işleminin 
başarısız 
olması

İşitsel 
yolla 
tespit

Daha 
dayanıklı bir 
malzeme 
seçimi 
yapmak

Montaj 
esnasında 
konulacağı 
gövde bloğunu 
sallayarak çıkan 
sese göre 
sağlamlığını test 
etmek

Rokete montajında 
vidaladıktan sonra 
uygun yapıştırıcı ile 
yapıştırmak

10

HT-19 Mapa

Roket içerisinde 
paraşüt ve roketin 
geri kalan 
sistemlerini 
birbirine bağlamak 
için
kullanılan göz 
şeklindeki ara 
elemandır

Mapanın 
kırılması

Uçuş 
anındaki 
ısı ve 
titreşimle
re 
dayanıklı 
malzeme 
seçilmem
esi

Uçuş

Parraşütlerin
roket ile 
bağlantısının 
kopması

Roketin 
yapısal 
bütünlüğünü 
yitirmesi 

Görsel 
Muaye
ne                            
Periyod
ik 
Tesler

Daha 
dayanıklı bir 
malzeme 
seçimi 
yapmak

Uçuş öncesi yer 
testleri(çekme 
testleri)

Farklı malzemelerden 
yapılmış mapaların 
çekme testleri ile 
arasından en uygun 
mapayı seçmek

7
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955 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon Tanımı
Hata 
Türü

Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntem
i

Mevcut Tasarım Kontrolleri

Alınan Tedbirler
Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-20
Yer 
İstasyonu

Uçan platformun 
eylemlerinin 
izlenebileceği ve 
komutların rokete 
gönderildiği bir baz 
istasyonudur

Sinyal 
alamama

Uçuş 
anındaki 
titreşime 
maruz 
kalan 
modulüm
üzün 
hasar 
görmesi

Uçuş
Telemetri 
verilerinin 
alınamaması

Görevin 
yerine 
getirilemem
esi

Telemet
re 
verileri

Roket içindeki 
aviyonik 
kapsülünü 
daha dayanıklı 
ve sabit hale 
getirmek

Uçuş öncesi 
haberleşme  
testleri

Uçuşta beklenen 
titreşim ve şok 
seviyelerinde 
çalışabilecek modül 
seçimi ve bunu 
engelleyebilecek 
destekleyici ara 
malzemelerin 
yerleştirilmesi

10

HT-21 Anahtar

Elektrik 
devrelerindeki 
akımı kesmeye ya 
da akımın bir 
iletkenden başka 
bir iletkene yön 
değiştirmesini 
sağlayan devre 
elemanıdır

Kapalı 
durumda 
iken 
iletimi 
kesmeme
si

Bağlantı 
sorunu

Rampay
a 
Yükleme 
ve 
Ateşlem
e 
Hazırlık                                         

Ateşlemeden 
önce 
rampada,aviyo
nik sistemin 
aktif kalması

Görevin 
yerine 
getirilemem
esi

Görsel 
Muaye
ne

Rampada 
görevli olan 
kişinin dikkatli 
olması

Uçuş öncesi 
aviyonik sistem 
testleri

Çift kademeli 
güvenlik sistemi için 
iki anahtar 
tasarlamak

7
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965 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon Tanımı
Hata 
Türü

Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntem
i

Mevcut Tasarım Kontrolleri

Alınan Tedbirler
Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-22
Servo
Motor

Mekanizmalardaki 
açısal-doğrusal 
pozisyon, hız ve 
ivme kontrolünü 
hatasız bir şekilde 
yapan tahrik sistemi 
olarak tanımlanır

Hareket 
etmesi 
için bir 
komut 
almasına 
rağmen 
hareket 
etmeme
si

Puls
komutun
dan gelen 
frekans 
hız bilgisi 
max. 
sınırı 
aştığında 
bu hata
oluşabilir

Uçuş
Mekanik 
sistemin 
çalışmaması

Kurtarma 
işleminin 
başarısız 
olması

Görsel 
Muaye
ne                         
Periyod
ik 
testler

Haberleşme 
protokol 
ayarlarının 
doğru 
girildiğinden 
emin 
olunmalıdır

Uçuş öncesi 
kurtarma sistemi 
testleri

Haberleşme kabloları 
ve portunun kontrol 
edilmesi gerekir.

7

HT-23
Daralma 
Konisi

Önce daralan daha 
sonra genişleyen bir 
kesit alanına sahip, 
eksenel simetrik
geometrik. Rokette 
yanma ürünlerini 
hızlandırmak için 
kullanılır.

Daralma 
konisinin 
deforme 
olması

Uçuş 
sırasında 
oluşan ısı

Uçuş

Roketin uçuş 
ekseni ile aynı 
doğrultuda 
gelmeyen itki , 
roketin 
yöneliminde 
sapmalara 
neden olur

Roketin 
yapısal 
bütünlüğünü 
yitirmesi

Görsel 
Muaye
ne

Maruz 
kalacağı ısıya 
dayanıklı 
malzeme 
seçimi

Uçuş öncesi 
sıcaklık testleri

Uçuş öncesinde ısıl 
analizler yapılması

10
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975 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon Tanımı
Hata 
Türü

Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi
Hata Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-24
Burun 
Konisi

Roketlerde havayı 
yarmaya ve aerodinamik 
direnci azaltmaya 
yarayan bir parçadır. 

Ana 
sistemin 
burun 
konisini
açama-
ması

Burun 
konisinin 
sıkışması

Uçuş

Faydalı yük, 
paraşütler gibi 
iç sistemlerin 
atılamaması

Görevin 
yerine 
getirilem
emesi

Görsel 
Muayene                                 
Periyodik 
testler

Yayın gereken 
itkiyi 
sağlayacak 
şekilde 
tasarlanıp 
konumlandırıl
ması

Paraşüt açılma 
testleri

Oluşan kuvveti 
eşit dağıtacak 
şekilde
konumlandırılma
sı ve 
sızdırmazlığın 
sağlanması

10

HT-25
Faydalı 
Yük

Uzayda belirli bir 
yörüngede dolanan ya 
da belirli bir irtifadan 
başlayarak düşüş 
yörüngesi sergileyen ve 
bu düşüş 
esnasında/düştükten 
sonra belli bir 
bilimsel/ticari/askeri 
görevi yerine getirmek 
üzere tasarlanmış olan 
sistemlerdir

Faydalı 
yükten 
sinyal 
alınama
ması

Haberleş
me 
modülleri
nde 
oluşan 
sinyal 
kesintisi

Uçuş

Faydalı yükün 
kurtarma 
aşamasında 
bulunamaması

Görevin 
yerine 
getirilem
emesi

Görsel 
Muayene                              
Periyodik 
Testler

Fiberglass
gövde içerisine 
verici modül 
yerleştirilip veri 
iletimi yapıp 
yapmadığı 
kontrol etmek

Uçuş öncesi 
haberleşme  
testleri

Yedek 
haberleşme 
modülü 
kullanmak

7
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985 Mayıs 2022 Perşembe
2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon Tanımı Hata Türü
Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi
Hata Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel 
etki

Son Etki Önleyici(P)
Tespit Edici 

(D)

HT-26
Cıvata-
Somun

İki parçayı birbirine 
bağlamak

Cıvata-
Somun 
Bağlantıları
nın
Ayrılması

Uçuş 
esnasında 
gerçekleşen 
titreşimler

Uçuş

Bulkhea
dlerin 
sabit 
kalmama
sı

Roketin 
yapısal 
bütünlüğü
nü 
yitirmesi

Periyodik 
Testler                                 
Görsel 
Muayene

Yedek cıvata ve 
somun 
bulundurmak

Montajlama 
sırasındaki 
kontroller

Flanşlı 
somun 
kullanılması

10

HT-27
Roket 
Motoru

Roketin en yüksek itici hızına 
ulaşabilmesi için depolanmış 
ve belli bir kütlesi bulunan 
yakıta sahiptir

Roket 
motorunun 
önündeki
bulkheade 
sabitlenme
mesi

Motorun 
kelepçe ile
mesnetlen
memesi

Rampaya 
Yükleme 
ve 
Ateşleme 
Hazırlık                    
Uçuş

Motorun 
motor 
bloğund
a 
hareketli 
kalması

Roketin 
uçuş 
stabilitesi
nin 
bozulması

Görsel 
Muayene

Bağlantı civatası 
ile mesnetlemek

Montajlama 
sırasındaki 
kontroller

Birden fazla 
bağlantı 
civatası ve 
kelepçe ile 
mesnetlem
ek

10

HT-28
Motor 
Bloğu

Motor üzerinde herhangi bir 
yapıştırma veya civatalama
işlemini engellemek,
motorun itki süresince 
eksenel hareketini ve 
titreşimini sınırlandırmak 
amacıyla kullanılan bölüm

Motorun 
motor 
bloğuna 
girmemesi

Motor 
bloğunun 
üretiminden 
kaynaklana
n
tolerans 
hatası

Rampaya 
Yükleme 
ve 
Ateşleme 
Hazırlık

Motorun 
takılıp 
sabitlen
ememesi

Görevin 
yerine 
getirileme
mesi

Görsel 
Muayene

Üretimden önce 
boyutları 
dikkatlice ölçmek

Montajlama 
sırasındaki 
kontroller

Motor 
bloğunun iç 
yüzeyinden 
zımpara 
tolerans 
farkı 
bırakılması

10
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(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon Tanımı
Hata 
Türü

Hata 
Nedeni

Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi
Hata Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)
Yerel etki Son Etki Önleyici(P)

Tespit Edici 
(D)

HT-29
Roket 
Gövdesi

Roketin iç sistemlerini içerisinde 
taşıyan bölüm

Gövde 
rijitliğinin 
kaybolm
ası

Yüzey 
pürüzlülü
ğünün 
artması

Depolam
a

Sürtünmenin 
artması ve 
negatif 
aerodinamik 
etki

Uçuş 
stabilites
inin 
bozulma
sı

Görsel 
Muayene                               
Periyodik 
Testler

Vernik  ile rijitlik 
arttırma

Aerodinami
k analizler 
(akış)

Yedek 
gövde 
üretimi

10

HT-30
Kurtarma 
Sistemi

Roketin stabil bir uçuş 
gerçekleştirdikten sonra 
paraşütlerini açarak yere belirli 
bir hızla ve güvenli bir şekilde 
inmesini sağlayan sistem

Kurtarma 
sistemini
n 
rampada 
çalışması

Aviyonik 
sensörleri
n eğime 
ve 
yüksekliğ
e duyarlı 
olması

Rampaya 
Yükleme 
ve 
Ateşleme 
Hazırlık                            

Kurtarma 
sisteminin 
roketin 
dışına 
atılması

Görevin 
yerine 
getirilem
emesi

Periyodik 
Testler                                 

Rampada görevli 
olan kişinin 
anahtar ile 
kapatması

Breadbord 
üzerinde 
sensörlerin 
eğim ve 
yükseklik 
testleri

Sensör 
algoritmala
rındaki 
yükseklik 
ve eğim 
koşullarını 
değiştirme
k

10

HT-31
Tetikleyici 
Pim

Mekanikte, parçaların birbirine 
bağlanmasında ya da söküldük-
ten sonra yeniden ilk konum-
larını almalarının sağlanmasında 
kullanılan değişik biçim, kalınlık 
ve uzunluktaki bağlama elemanı

Yayın 
tetikleyic
i pimi 
bükmesi/
kırması

Servo
motorun 
oluşturdu
ğu kuvve-
tin fazla 
olması

Uçuş
Kurtarma 
sisteminin 
çalışmaması

Görevin 
yerine 
getirile-
memesi

Görsel 
Muayene

Seçilen servo 
motorun 
oluşturduğu 
kuvvete dayanıklı 
pim seçimi

Uçuş öncesi 
kurtarma 
sistemi 
testleri

Yedek pim 
bulundurm
a

10
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2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon 
Tanımı

Hata Türü Hata Nedeni
Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi Hata 
Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım 
Kontrolleri

Alınan Tedbirler
Şiddet 
Puanı 

(S)Yerel etki Son Etki Önleyici(P)
Tespit Edici 

(D)

HT-32 Buckhead

Aviyonik ve 
kurtarma 
sistemini 
içeren 
roketin alt 
parçası

Kontro-
plağın 
kırılması

Yayın etki ettiği 
yüzeyin küçük 
olmasından dolayı 
yay tarafından 
uygulanan basınç 
kuvveti fazla olur ve 
paraşütü taşıyan 
kontraplakta hasar 
oluşabilir

Depo-
lama
Taşıma                                                 
Uçuş

Kurtarma 
sisteminin 
fırlatılmam
ası 

Paraşütün 
açılamaması 
ve bu 
nedenle 
roket ve 
faydalı 
yükün sert 
bir iniş 
gerçekleştir
mesi

Görsel 
Muayene                                
Periyodik 
Test

Yayda 
oluşan 
kuvvetin 
uyguladığı 
alanın 
hacmini 
büyüterek 
basınç 
kuvvetini 
azaltmak

Uçuş öncesi 
yer testleri

Kontraplağın kırılmasını 
önlemek amacıyla yayın 
uyguladığı kuvveti yaymak 
için daha geniş bir kuvvet 
yüzeyi koymak

7

HT-33 Anakart

Uçuş 
bilgisayarın
daki 
sensörlerin 
birbiriyle 
iletişimini 
sağlamak

Anakartın 
yanması

Kabloların yanlış 
bağlanıp kısa devre 
oluşturması

Uçuş
Sensörlerin 
çalışmamas
ı

Telemetri 
verilerinin 
alınamaması 
ve görevin 
başarısız 
olması

Uçuş 
öncesi yer 
testleri, 
Görsel 
muayane
Görsel 
yolla tespit

Yedek 
anakartın 
alınması

Telimetri 
verilerinin 
alınamaması
ndan dolayı 
sensörlerin 
çalışılmadığın
ın anlaşılması

Yedek anakart ve sensör-
ler alınacak ve atış alanıa
götürülecektir. Ayrıca ön-
ceki ana karttaki kaynak 
kodlar bir USB flaş belleğe 
kopyalanıp atıştan önce 
anakarta yüklenecektir

7
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2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon 
Tanımı

Hata Türü Hata Nedeni
Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi
Hata Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)Yerel etki Son Etki Önleyici(P)
Tespit Edici 

(D)

HT-34
Servo
Motor  

Herhangi bir 
mekanizmanın  
işleyişini hatayı 
algılayarak yan 
bir geri 
besleme 
düzeneğinin 
yardımı ile 
denetleyen ve 
hatayı gideren 
otomatik bir 
cihazdır

Servo 
motorun 
döndürme 
kolunun 
deforme 
olması

Servo
motorun 
üretmesi 
gereken 
miktardan 
daha fazla 
tork üretmesi 

Depolama
Taşıma                                                 
Uçuş

Kurtarma 
sisteminin 
kilidinin 
açılamaması

Paraşütü
n 
açılama
ması

Görsel 
Muayene                            
Periyodik 
Tesler

İhtiyacımız olan 
tork miktarına 
göre servo
motor seçimi

Uçuş öncesi 
periyodik 
testler

Servo 
motororun 
kolunun daha 
dayanıklı bir 
malzeme ile 
değiştirilemesi 

7

HT-35 Anten 

Telimetri 
verilerinin 
alınması için 
gerekli sinyalin 
oluşturmasını 
sağlayan araç

Uçuş 
sırasında 
sinyal 
alamaması

Antenin 
frekans 
aralığının 
yetersiz 
olması

Uçuş

Faydalı yükün 
konumunun, 
roketin hız ve 
irtifa 
bilgilerinin 
alınamaması

Görevin 
başarısız 
olması

Telemetre 
verileri                           
Telekomünik
asyon 
testleri

Uçuş esnasında 
telimetri
verilerinin 
alınamaması

Uçuş öncesi 
telekomünikas
yon testleri

Sinyal 
güçlendirici 
kullanılması

4
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2022 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Hata 
No

Öge/ 
Fonksiyon

Fonksiyon 
Tanımı

Hata Türü Hata Nedeni
Ömür/ 
Görev 
Evresi

Hata Etkisi
Hata Tespit 

Yöntemi

Mevcut Tasarım Kontrolleri
Alınan 

Tedbirler

Şiddet 
Puanı 

(S)Yerel etki Son Etki Önleyici(P) Tespit Edici (D)

HT-36 Cıvata
İki parçayı 
birbirine 
bağlamak

Cıvatanın 
genleşmesi

Çevresel  
sıcaklık ve 
nem

Depolama
Taşıma

Motoru tutan 
plakaların 
yerini 
oynatması

Motor 
bloğunun 
yapısal 
bütünlüğü
nü 
yitirmesi

Görsel 
Muayene

Cıvataların 
özel bir 
ortamda 
muhafaza 
edilmesi 

Uçuş öncesi yer 
testleri ve nem 
testi yapılması

Roket için özel 
kutu üretilip 
onun içinde 
taşınması ve 
saklanması

4

HT-37
Karbondi
oksit 
tüpleri

Kurtarma 
sisteminde 
soğuk gaz 
basıncı ile 
ayrılmayı 
tetikleyen 
eleman.

Karşı çelik 
bloktaki 
civilerin,tüpl
eri 
delememesi

Tüpler ve 
çivilerin 
çakışık 
olmaması

Uçuş

Çivilerin, 
tüplerin takılı 
olduğu bloğa 
saplanıp 
tüpleri 
delememesi

Görevin 
başarısız 
olması

Görsel 
muayene                     
Periyodik 
testler

Çivilerin 
hassas 
ölçümde 
çakılması

Uçuş öncesi 
kurtarma 
sistemi testleri

Kurtarma 
sisteminin 
yedeğini 
üretmek

7
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