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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 
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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü

Boy (mm): 3020

Çap (mm): 136

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 20858

Yakıt Kütlesi (g): 4349

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2683

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4500

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 27890

Ölçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 7.927

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 32.025

Stabilite (0.3 Mach için): 2.14

En büyük ivme (g): 8.787

En Yüksek Hız (m/s): 264

En Yüksek Mach Sayısı: 0.79

Tepe Noktası İrtifası (m): 2987

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : CaseroniPro75-6G 
8429M2020-P

İkinci tercih : CaseroniPro75-6G 
7455M2150-P

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Faydalı Yük
240mm
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Open Rocket Genel Tasarım - 1

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Faydalı Yük Paraşütü
200mm

Sürüklenme Paraşütü
250mm

Aviyonik
180mm

Kurtarma Bölümü 925mm Motor Bölümü 893mm
Ana Paraşüt

300mm

Omuz
205m

Ön Gövde 1270mm Arka Gövde 1250mmBurun Konisi 500mm

Roket Boyu 3020mm

Çap
136mm

Kanatçık Kök Uzunluğu 
300mm

Kanatçık   Yüksekliği
85mm

Uç Uzunluk 100mm
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ÖTR - KTR Değişimler - 1
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DEĞİŞİM KONUSU Ötr’de
Hangi 
Sayfada 

Ötr’de içerik 
Neydi ?

Ktr’de içerik ne 
oldu 

Ktr ‘de hangi sayfa ? Nedeni 

Faydalı yük kütlesi 18 4700g 4500g 25 İstenilen irtifaya 
ulaşabilmek için 

Kurtarma Sistemi 17 4 CO2 tüpü 1 CO2 tüpü 14,15 Küçük tüplerin yeterli 
basıncı sağlayamaması ve 
pistonları dolduramaması

Aviyonik
entegrasyon 

kutusu 

30 Silindir 
etrafında 4 
farklı kart 

2 kart ile 
tasarlanmış 

özgün tasarım 

30 Montaj kolaylığı sağlamak 

Ana yedek kart 
çalışma 

prensibinde 
değişiklik 

48,51 Ayırıcı1 ve 
Ayırıcı 2 

sistemler 

1. Ana 
Aviyonik + 
Telemetri 

2. Yedek 
Aviyonik

30,31 Sistemin sensör verilerinin 
işlenmesini kolaylaştırmak . 

Veri bilgilerinde kaybı 
önlemek 

Open roket 
görselleri 

5,7 Detayı düşük 
çizimler

Daha hassas 
çizimler

4 Daha deteylı ve hassas 
değerler elde etmek için 

Faydalı Yük  
Tasarımı 

26 Şekli daha 
karmaşık 

Daha kolay 
üretilebilir

24,25 Daha kolay üretimi 
sağlamak için 

Elektronik 18 1700 1100 Kütle bütçesi 
dosyasında 
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3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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Kilit mekanizması faydalı yükü 
serbest bırakacaktır.
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası

1. Veri tabanına kaydedilen konum
bilgileri kontrol edilir.

2. Konum bilgilerinde yanlışlık var ise
roketin tahmini düşüş noktası 10
m/s rüzgar hızı için hesaplanarak
yaklaşık konum bilgisi elde edilir.

3. Konum bilgisine ulaşıldıktan sonra
kurtarma ekibi bu verilerden yola
çıkarak arama yapar.

4. Roket ve alt sistemler bulundukları
yerden alınarak jüriye teslim edilir.

M2020 MOTORLU ROKET 
UÇUŞ PROFİLİ

Zaman(s) İrtifa(m)
Dikey 

Hız(m/s)

Fırlatma
0.06 0.089507 2.9836

Rampa Tepesi
0.40677 6.1033 32.024

Burnout
4.3188 715.72 257.59

Tepe Noktası
24.88 2987.9 -2.1562

Sürüklenme Paraşütü 
Açılması 24.881 2987.8 -2.8027

Sürüklenme Paraşütü  
Sonrası 30.776 2889.5 -21.194

Faydalı Yük Paraşütü 
Açılması 79.88 1874.12 -20.145

Ana Paraşüt Açılması
166.8 495.35 -15.288

Ana Paraşüt  Sonrası
182.17 357.37 -8.5871

Yere İniş
224.55 0.48808 -8.4327

1. Aviyonik ve haberleşme sistemlerinin 
kontrolü.

2. Mekanik aksanın ve ayrılma 
sistemlerinin kontrolü.

3. Altimetrenin ve aviyonik sistemlerin 
yerleştirilmesi.

4. Motorun motor bloğuna 
yerleştirilmesi.

5. Roketin rampaya taşınması ve 
yerleştirilmesi.

6. Elektronik donanımın anahtar 
yardımıyla aktif hale getirilmesi.

7. Roketin ateşlenmesi.
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İrtifa-Zaman Grafiği
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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İvme-Zaman Grafiği
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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Mach Sayısı-Zaman Grafiği



Herkese Açık | Public

ALT SİSTEM DETAY İÇERİKLERİ

1220 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Burun Konisi Fiberglass Elle Yatırma 136 3 500

Ön Gövde Fiberglass Elle Yatırma 136 3 1250

Arka Gövde Fiberglass Elle Yatırma 136 3 1270

Kaplin Fiberglass Elle Yatırma 130 4 420

Ana Paraşüt Ripstop Hazır 110 - 300

Sürükleme Paraşütü Ripstop Hazır 90 - 250

Faydalı Yük Paraşütü Ripstop Hazır 70 - 200

Pnömatik Piston İttirme Plakası Alüminyum Talaşlı İmalat 120 8 -

Pnömatik Piston Çelik Hazır 25 8,60 190

Pnömatik Piston Sabitleme Plakası Alüminyum Talaşlı İmalat 120 10 -

CO2 Tüpü Alüminyum-Çelik Alaşım Hazır 64 5 317.25

CO2 Tüp Yuvası PLA Katmanlı İmalat 72 4,40 242

Bağlantı Hortumları Poliüretan Hazır 8 1,50 Farklı Uzunluklarda

Selenoid Valf - Hazır - - 127,75

ROKET ALT SİSTEMLERİ

Gövde Parçaları

Paraşütler

Kurtarma Bölümü
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Taban Disk PLA Katmanlı İmalat 120 - 15

Üst Disk PLA Katmanlı İmalat 90 - 5

Pimler Alüminyum Talaşlı İmalat 6 - 40

Servo Motor - Hazır - - 54

Servo Motor Yuvası PLA Katmanlı İmalat 80 - 39,3

Motor Ön Kapak Alüminyum Talaşlı İmalat 129 - 10

Merkezleme Halkası Alüminyum Talaşlı İmalat 130 27,50 6

Motor Tutucu Alüminyum Talaşlı İmalat 130 27,50 30

Motor Arka Kapak Alüminyum Talaşlı İmalat 130 30 4

Kanatçık Destek PLA Katmanlı İmalat 128 - 275

M6 Gijon Demir Hazır 6 - 930

Kilit Mekanizması

Motor Bölümü

Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Ana Gövde Alüminyum Talaşlı İmalat 120 - 160

Üst Disk Alüminyum Talaşlı İmalat 120 - 10

M6 Hizalama Gijonu Demir Hazır 6 - 80

18-48 Gergi Yayı Çelik Hazır 1,5 - 50(Serbest Uzunluk)

Pil Yuvası Plastik Hazır - - 20

Faydalı Yük Kartı PCB Hazır - 1,5 105

Aviyonik Entegrasyon Kutusu PLA Katmanlı İmalat 130 - 180

Pil Yuvası Plastik Hazır - - 20

Altimetre - Hazır - 14,5 49

Uçuş Elektronik Kartlar PCB Hazır - 1,5 170

Aviyonik

Faydalı Yük
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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Faydalı Yük Paraşütü

Sürükleme Paraşütü

Ana Paraşüt

CO2 Tüpü ve Boru 
Bağlantıları

Kilit Mekanizması

Pnömatik Piston x2

CO2 Tüpü

Selenoid Valf 

Hortum Bağlantıları

İttirme Plakası 

Sabitleme Plakası 
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Ayrılma Senaryosu
• Roket tepe noktasına ulaştığı anda ayırıcı bilgisayardan, ön 

kısımda bulunan ,faydalı yük paraşütü ve sürükleme 
paraşütünün fırlatılmasından sorumlu olan pnömatik
pistonu hareket geçirecek selenoid valfe sinyal gelir. 
Selenoid valf gelen sinyalle birlikte CO2 tüpündeki gazı 
pistona yönlendirerek piston harekete geçer ve önünde 
bulunan faydalı yük , burun konisi, faydalı yük paraşütü ve 
sürükleme paraşütünü ittirir. Bu sayede sürükleme ve 
faydalı yük paraşütü roketten dışarı atılmış olur.

• Benzer sistem ana paraşütün fırlatılmasında da kullanılır. 
Roket 400-600 m yükselik aralığına girdiğinde, arka 
pistonu harekete geçirecek olan selenoid valfe sinyal gelir 
ve sinyalle birlikte gaz bu sefer arka pnömatik pistona 
dolar. Basıncın etkisiyle piston harekete geçerek arka 
gövdeyi ön gövdeden ayırır. Ana paraşüt roket içinden 
sıyrılır ve kurtarma gerçekleşir.

Pistonlar Açık Konumda

KURTARMA BÖLÜMÜ 

PARÇA ADET İŞLEV 

Pnömatik Piston 2
İçerisine dolan basıncı itki kuvvetine 

çevirir

İttirme Plakası 2 Kuvveti önündeki parçalara iletir.

Sabitleme Plakası 2
Pnömatik pistonları roket içerisine 

sabitler.

Selenoid Valf 2
CO2 gazının pistonlara istenilen zamanda 

verilmesini sağlar.

CO2 Tüpü 1
Pnömatik pistonlar için gerekli gazı 

depolar.

CO2 Tüp Yuvası 1
CO2 tüpünün roket içerisindeki 
konumunu sabitler.Oluşabilecek

tehlikeleri önler.

Kilit Mekanizması 1
Faydalı yükün istenilen zaman diliminde 

bırakılmasını sağlar.
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Alternatif sistem olarak da sıkıştırılmış yay enerjisini kuvvete çeviren yaylı kurtarma sistemi düşünülmüştür. Ancak yayın roket
içerisinde sıkışıp kalması , gerekli itme kuvvetinin sağlanamaması gibi kritik sebeplerden dolayı pnömatik pistonlu kurtarma tercih 
edilmiştir. 
• Bir çok yönden yaylı kurtarma sisteminin de kendine göre  artı yönleri bulunması rağmen kurtarma gibi kritik bir görevin yerine 

getirilememesi göz önünde bulundurulamayacağı için , kurtarma sistemi için yine pnömatik piston ön plana çıkmaktadır.

• Bu üstünlüklerine rağmen maliyeti, montaj zorluğu ve bozulması anında herhangi bir yedeğinin kolayca temin edilememesi 
gibi eksiklikleri vardır. Ancak bu durumlar göz önünde bulundurularak atış alanına ,önceden temin edilmiş yedek 2 adet 
pnömatik pistonla birlikte gelinmesi planlanmaktadır. 

Kurtarma Sistemi Kıyaslaması

Kurtarma Sistemi Pnömatik Pistonlu Kurtarma Yaylı Kurtarma (Alternatif)
Maliyet ● ● ● ● x x

Yüksek İttirme Kuvveti 
Sağlama

● ● ● ● x

Ergonomi ● ● ● x x x x
Güvenilirlik ● ● x x

Montaj Kolaylığı ● x x x x
Bulunabilirlik ● ● x x x
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1-Apoje noktasında pnömatik piston açılmadan hemen önce

2-Pnömatik piston açıldıktan sonra ,kilit 
mekanizması aktif, faydalı yük piston üzerinde

3,4-Kilit mekanizması pasif ,sürükleme yani birincil ve 
faydalı yük paraşütü açılmış

4

3
1

2
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 
Takım 
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7

5
5-Ana paraşüt pnömatik pistonu 

açılmadan hemen önce 

7-Roket ve  Faydalı Yük başarılı bir 
şekilde iniş gerçekleştirir.

6

6-Arka kısımda bulunan pnömatik piston açılarak arka 
gövdeyi ittirdikten sonra ana paraşüt roketin içinden 

sıyrılarak açılır.
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Malzeme
Adı

Alan 
Yoğunluğu 
[g/cm2]

Yırtılma
Dayanımı

İçeriği Hava
Geçirgenliği

Fiyat
[₺/m]

Ripstop
Naylon

0.0026 Orta %100 
Polyester 

Az geçirgen 20

F-111 0.0038 Yüksek %92 
Pamuk, 
%8 
Spendex

Orta 
geçirgen

35

• Paraşüt kumaşı olarak ripstop naylon tercih edilmiştir. Bu kumaşın 
tercih edilme sebepleri piyasadaki diğer malzemelere göre hafif 
olup daha az yer kaplaması, kullanılacağı duruma göre malzeme 
özelliklerinin yeterli olması ve kurtarma sistemlerinde yaygın 
olarak kullanımıdır. Ayrıca diğerlerine göre daha uygun fiyatlı 
olması yine ripstop kumaşı öne çıkarmaktadır. Paraşütler 
beklenen boyutları karşılamazsa kumaşlar farklı malzeme içeriğine 
sahip ripstop naylon ile değiştirilecektir.

• Kurtarma sistemi için gerekli boyutlarda 
paraşütler ya hazır olarak ya da el ile 
üretilerek kullanılabilir. Bütçe yönetimi 
açısından paraşütler hazır alınmamıştır.

• Paraşüt ipleri ince ve piyasada bulunan 
diğer iplere göre daha mukavim olan 
Paracord ipinden yapılacaktır.

• Paraşütlerin boyları açık haldeki çapının 2 
katı olarak belirlenmiştir

• Paraşütün açılması anındaki şokları 
karşılayacak bir şok kordonu tedarik 
edilecektir.

• Paraşütün kesim taslağını veren Excel 
programı kullanılarak paraşütlerin taslakları 
çıkarılmış kesmeye hazırlanmıştır.

• 12 adet parça dikme paylarından ek bir 
parça ile birbirine atölyede dikilecektir.
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• Elle yapılan hesaplar OpenRocket simülasyonuyla doğrulanmıştır. Paraşüt açılma 
anında oluşan şok etkisi Pflanz metoduyla hesaplanmıştır. Pflanz metodu ve 
terminal hızın belirlenmesi için gerekli katsayılar literatürdeki verilerden ve 
hesaplamalı akışkanlar dinamiğinden bulunmuştur. Paraşüt düz dairesel seçilip 
değerleri tablodan alınmıştır. Analiz modeli, k-w SST türbülans kullanılmış ve 
roketin CD değeri 0.40 olarak analizden çıkarılmıştır.

• Ayrılma sonrasi terminal hız yaklaşık olarak  21,76 m/s  bulunmuştur. Pflanz
metodunda paraşütün içine hava dolma süresi ampirik bir formülle hesaplanır. 
deneysel değerlerden n = 4, k =0.78 seçilmiştir. OpenRocket verilerinden hava 
dolma süresi yaklaşık olarak 0,285 saniye elde edilip yük açılma hızı 33,89 m/s 
olarak hesaplanır. Balistik alan kullanılarak X1 (açılma kuvveti redüksiyon faktörü) 
tablodan okunur. Ayrılma anındaki dinamik basınç ve formül elemanları 
kullanılarak şok kuvveti yaklaşık 900 N bulunur.

• Sürüklenme denklemi kullanılarak 
paraşütlerin hız değerleri hesaplanmıştır. 
Paraşütlerin CD değerleri 0.80 kabul 
edilmiştir Paraşüt testlerinden elde edilen 
geometrik bilgiler ile hesaplanmış çap    
değerleri ile projeksiyon alanları   
bulunmuştur.

Paraşüt 
Türü

Katlan
mış
Çap 
[mm]

Açık 
Çap 
[mm]

Rengi Düşüş 
Hızı 
[m/s]

Ana 
Paraşüt

2500 2000 Kırmızı 8,71

Faydalı 
Yük

1000 800 Turuncu 13,36

Sürükle
nme

1400 1115 Sarı 21,88
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• GPS modülü anlık olarak yükün konum bilgisini alır. 
(GY-NEO6MV2) 

• Basınç sensörü, sıcaklık ve yükseklik verilerini elde 
eder. (BME280, BMP280)

• Hava kalite sensörü ortamın hava kalitesini hesaplar. 
(Cjmcu-811)

Faydalı Yük - Kurtarılacak Unsur 1 Roket Gövde Parçaları- Kurtarılacak Unsur 2

Arduino
Kontrolcü Kartı

Regülatör

GY-NEO6MV2
GPS Modülü

BME280 – BMP280 
Basınç Sensörü

MPU6050 – MPU9225 
İvme Sensörü

Xbee Pro I2C Haberleşme Modülü

Röle

OR Gate

• Haberleşme modülü kablosuz haberleşme ve veri aktarımı 
sağlar. Verileri yer istasyonuna gönderir. (Xbee Pro S2C,           
Xbee Pro I2C)

• İvme sensörü ivme, yükseklik, jiroskop ve manyetik alan 
bilgilerini hesaplar. (Pololu AltIMU-10, MPU6050, MPU9225)

Cjmcu-811 Hava 
Kalite Sensörü

Pololu AltIMU-10 , 
İvme ölçer,Pusula ve 
Altimetre Modülü

Arduino
Kontrolcü Kartı

GY-NEO6MV2
GPS Modülü

Xbee Pro S2C 
Haberleşme Modülü



Herkese Açık | Public

Kurtarma Sistemi Testler 

2220 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Kurtarma Sistemi Test Takvimi

• Kurtarma sistemi pnömatik bir sistemdir. Üretimi ve testleri geçtiğimiz senelerde yapılmıştır. 
• Faydalı yük tasarımındaki değişikliklerden dolayı testleri tekrar yapılıp çalıştığı doğrulanacaktır. Test sonuçlarının 

başarısız olması durumunda faydalı yükün tasarımında değişikliğe gidilebilir, daha kuvvetli bir pnömatik sistem tasarımı 
yapılabilir ya da barutlu kurtarma sistemine geçiş yapılabilir.
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• Bütün bu değişiklikler mevcut kurtarma sisteminin yeni üretilecek olan faydalı yükü iterek burun konisini çıkarıp 
çıkaramayacağına göre değerlendirilecektir. 

• Testler roket atışa hazır şekilde yani paraşütler, faydalı yük ve burun konisi takılı olarak yapılacaktır.
• Paraşütlerin fonksiyonellik testleri, belirlenen faydalı yük ağırlığına eşit bir cismin paraşütlere bağlanarak belirli bir 

yükseklikten serbest bırakılmasıyla gerçekleştirilecektir. Buradaki amaç, paraşütlerin sistemlerimizin istenilen hızlarda 
yere düşüşünü sağlayıp sağlayamayacağını test etmektir.

Pnömatik Ayrılma Sistemi.
4kg faydalı yük ve paraşütlerle yapılan burun konisi ayrılma 

testi görüntülerimiz.
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Gergi Yayları

Faydalı Yük 
Elektronik Kartı

Pil Yuvası ve 
Li-Ion Piller

Kayar 
Potansiyometre

Hareketli 
Üst Disk

Hizalama Mili Mapa

Ana Gövde
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• Faydalı yük, ana gövde ve üst disk olarak iki temel alüminyum parçadan oluşur.Faydalı
yükü oluşturan komponentler(Elektronik Kart,Pil Yuvası,Gergi Yayları,Mapa,Hizalama
Mili,vb.) bu iki temel parça üzerine sabitlenir.

• Ana gövde ham alüminyum çubuktan kesilip, talaşlı imalat yöntemleri ile(freze ve 
torna) şekil verilecektir. Elektronik kartın tasarımı ekibimiz tarafından yapılıp PCB devre 
kartı olarak üretilecektir. Geri kalan parçaların hazır olarak temin edilmesi 
planlanmaktadır.

• Yapılan ölçümlerle faydalı yükün kütlesi yaklaşık olarak 4500g belirlenmiştir.

Cjmcu-811 Hava 
Kalite Sensörü

Pololu AltIMU-10

Arduino Kontrolcü 
Kartı

GY-NEO6MV2
GPS Modülü

Xbee Pro S2C Haberleşme Modülü

• Faydalı yük elektroniği üzerinde bulunan GPS modülü anlık olarak yükün 
konum bilgisini alır ve kontrolcüye iletir.Benzer şekilde ivme, yükseklik ve 
jiroskop bilgilerini tek başına hesaplayan AltImu-10 modülü hesapladığı 
bu bilgileri kontrolcüye iletir.

• Kontrolcü haberleşme modülü vasıtasıyla paket halinde gelen bu verileri 
yer istasyonuna iletir ve faydalı yükün konum , yükseklik, ivme ve üç 
eksen bilgilerinin takibi yapılmış olur.
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1
2 3 4

• Roket apoje noktasına ulaştıktan sonra pnömatik piston içerisine gaz dolar ve harekete geçerek sürüklenme paraşütünü faydalı 
yük paraşütünü ve burun konisini ittirerek fırlatır.(2) Kilit mekanizmasının aktif olması sebebiyle faydalı yük roketten hemen 
ayrılmaz.(3) Yaklaşık 55 saniye sonra kontrolcü servo motora sinyal verir ve kilit mekanizması pasif hale gelir.Faydalı yük 
paraşütü, yükü dışarı çekerek roketten ayırır. Bu sayede yükün istenilen zaman aralığında bırakılması sağlanmış olur.(4) Faydalı
yükün üzerinde bulunan GPS modülü sayesinde yer istasyonundan konumu tespit edilerek ekibimiz tarafından bulunması 
gerçekleşir. 

Kilit Mekanizması 
Aktif

Kilit Mekanizması 
Pasif

F.Yük Paraşütü

Sürükleme 
Paraşütü

Faydalı Yük

Pnömatik Piston Açık Pnömatik
Piston
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Yaylar Serbest 
Konumda

Yaylar Gerili 
Konumda

• Faydalı yük, hava kalitesini ölçümlemek,CO2 miktarını belirlemek ve paraşüt ipine gelen şok kuvvetini tespit etmek gibi 3 temel 
işleve sahiptir. Hava kalitesi ve ortamdaki CO2 miktarı bilgisi hava kalite sensörü ile tespit edilir.

• Bu bilgi daha sonra kontrolcü ve haberleşme modülü vasıtasıyla yer istasyonuna iletilir. Elde 
edilen veriler, sonrasında yorumlanmak üzere kayıt edilerek saklanır. Roketin Dünya dışı bir 
gezegenin ortamını araştırmak için gönderildiği varsayımında bulunursak, CO2  varlığının 
tespiti o gezegende yaşamın mümkün olup olmadığı hakkında bize bilgi verebilir.

• Faydalı yük paraşütü açıldığı anda ,şok etkisiyle birlikte paraşüt ipleri ani bir kuvvete 
maruz kalır. Bu kuvveti ölçümlemek maksadıyla üst diski hareketli olacak şekilde 
tasarladık ve 3 adet gergi yayı ile ana gövdeye bağladık. 

• Paraşüt açıldığı anda paraşüt ipi ,üst diski yukarı doğru çeker, yaylar gerilir ve kayar 
potansiyometre de aynı oranda yer değiştirir. Bu yer değiştirme bir sayısal değer olarak 
kontrolcüye daha sonra yer istasyonuna iletilir.

• Bu sayısal verinin anlamlaştırılması için daha öncesinden eşdeğer yay sabiti deneysel 
olarak hesaplanır ,potansiyometredeki yer değiştirmeye karşılık gelen kuvvet değeri 
formülize edilir ve maksimum kuvvet bu şekilde tespit edilir. Roket tasarımında en ufak 
hatanın bile ölümcül olabileceğini göz önünde bulundurursak, bu ve buna benzer 
kuvvetlerin tespiti sonraki tasarımların iyileştirilmesinde kullanılabilir.
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Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi – Ön Hazırlık

▪ Roketin  farklı hız değerlerindeki sürükleme katsayısının belirlenmesi ve 
roket üzerindeki basınç dağılımının belirlenmesi maksadıyla ANSYS Fluent
paket programı kullanılarak  hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Analizlerde kullanılan yöntem sonlu hacim yöntemidir.

▪ Roketin tüm gövde analizine başlamadan önce farklı y+ değerleri 
için,burun konisinin dış akış analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler 
neticesinde hata oranının en az y+90 - y+120 aralığında olduğu 
görülmüştür. Roketin tüm gövde analizi gerçekleştirilirken  y+ değerinin 
bu aralıkta seçilmesi, problemi gerçeğe daha uygun modellemek ve basite 
indirgemek için gerçekleştirdiğimiz bir yaklaşımdır.

▪ Bu y+ aralığı baz alınarak y+100 değeri için duvar kalınlığını belirlenmiş , 
mesh inflation ilk katman yüksekliği olarak bu değer atanmıştır. Akışın 
kritik olduğu burun ve kanat kısımlarına daha ince mesh ataması 
yapılmıştır. Mesh kalite değerlendirilmesi yaptığımız zaman ortogonal
mesh kalitesinin min 0,1 değerinden büyük olduğu tespit edilmiştir. Bu da 
mesh kalitesi için kabul edilir bir seviyedir.

Yaklaşık Y+ Değerinin Tespiti

y+180 y+120 y+90 y+60 y+30

Cd Katsayısı
0,0536736 0,0530378 0,0528853 0,0519858 0,0511839

Cd Katsayısı Hata
- 1,185E-02 2,876E-03 1,701E-02 1,543E-02

Statik Basınç
(Min-Max)

-19278,08 -19098,82 -19090,32 -19078,0 -20381,72

38614,19 39688,66 39910,17 40757,97 43790,2

Statik Basınç Hata 
(Min-Max)

- 9,299E-03 4,451E-04 6,454E-04 6,834E-02

- 2,783E-02 5,581E-03 2,124E-02 7,440E-02
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• Maksimum sürükleme katsayısının belirlenebilmesi 
maksadıyla roketin en yüksek kuvvete maruz kaldığı 
ortam koşulları analizde sınır koşulları olarak 
belirlenmiştir. Bu da 0 derece hücum açısı ve 
maksimum hıza çıktığı andaki durumdur. 

• Modeli basite indirgemek adına gerçekleştirilen 
analizde akışın zamana bağlı değişmediği (steady-state) 
,akışkan yoğunluğunun her bölgede sabit kaldığı yani 
sıkıştırılamaz akış varsayımı yapılmıştır. Farklı türbülans 
modeli denemeleri sonucunda yakınsamanın en iyi SST 
k-w modelinde gerçekleştiği belirlenmiştir ve bu model 
kullanılmıştır.

• Analiz 0,8 Mach sayısından  başlayarak 0,1 Mach
değerine kadar farklı hızlarda tekrar edilmiştir. Burdan
elde edilen katsayı değerleri ise modellediğimiz 
benzetim programında girdi olarak kullanılmıştır.

Roket Cd Katsayısının Hıza Bağlı 
Değişimi

Mach Sayısı Cd Katsayısı

0,8 0,39923849

0,7 0,40141003

0,5 0,21426216

0,3 0,078539718

0,2 0,034971048

0,1 0,007411765
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Aviyonik sistem 3 ayrı kart ile gerçekleşmektedir:
• Ana Aviyonik Kartı -> BME280 sensörü basınç verisi ile yükseklik ölçümü 

için kullanılmıştır. Roket 10.000 ft ye ulaştığında 1.kurtarma sistemini 
çalıştırır. Roketin irtifası 500 m ye geri düştüğünde 2.kurtarma sistemini 
çalıştırır. Sistem Telemetri kartıyla birlikte değerlendirilcektir. Kurtarma 
sistemini etkileyecek verilerin doğruluğunu artırmak için tek sensörden 
oluşmaktadır. 

• Telemetri Kartı -> GPS ile konumu , Basınç sensörü ile yükselik ve sıcaklık 
bilgisini, ivme sensörü ile Gyro, ivme, manyetik alan bilgilerini Xbee pro S2C 
haberleşme modülüyle yer istasyonuna göndermektir. Bu sistem ile Ana 
aviyoniğin,  telemetri kartı ile birlikte düşünülüp veri aktarımını ve 
kurtarmada oluşabilecek aksaklıkları engellemek istenmiştir.

• Yedek Aviyonik Kartı->MPU6050 İvme sensörü ile eksen değişikliğini 
algılayarak kurtarma sisteminde kullanılan pistonları aktifleştirerek 
kurtarmayı gerçekleştirir.
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

BME280 Basınç 
Sensörü

BME280 Tercih sebebi fiyatı ve BME 280’in 
aksine SPI ile de haberleşmesidir.

Basınç ölçümüyle yükseklik hesaplama 
amacıyla kullanılmaktadır.

Arduino Nano Arduino
nano

Tercih sebebi boyutu ve veri iletim 
hızının yeterli olmasıdır.

Sistemde mikrodenetleyici olarak kullanılır.

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

BMP280 Basınç 
Sensörü

BME280 Tercih sebebi fiyatı ve BMP 280’in aksine 
SPI ile de haberleşmesidir.

Basınç ölçümüyle yükseklik hesaplama 
amacıyla kullanılmaktadır.

Neo-6M GPS Modülü 
GY-NEO6MV2

NEO 6M Fiyatına göre hassasiyetinin ve 
yenilenme oranının yeterli olmasıdır.

Konum bulmak amacıyla 
kullanılmaktadır.

XBEE PRO S2C PRO S2C Haberleşme hassasiyetinin yüksek 
olmasıdır.

Verileri yer istasyonuna göndermek için 
kullanılır

MPU9255 MPU9255 Hem I2C hem de SPI haberleşme 
protokollerini kullanılabiliyor olmasıdır. 

Gyro ve ivme verilerini ölçmek için 
kullanılır.
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

Ana Aviyonik Sistemin Diğer 
Devre Elemanaları ile  Bağlantısı 

Ana Aviyoniğin Yedek Aviyonik 
ile Blok Diagramı

Ana aviyonik kart:Ana aviyonik kartta 
kurtarma sistemini tetiklemek için 
BME280 sensöründen gelen yükseklik 
verisi kullanılacaktır. 

Ana aviyonik kartımız roketin uçuş 
bilgilerini Telemetri kartı yardımı ile yer 
istasyonuna iletecektir. Telemetri kartı 
bir sonraki sayfada detaylandırılmıştır.

Üretim yöntemi:
Kartların tasarımı Altium Designer ve 

EasyEda programları ile yapılmıştır. İlk 
aşamada kart üretimleri, 10x20 çift 
taraflı epoxyler üzerine laboratuvar 
malzemeleri ile yapılacaktır. İhtiyaç 
durumunda firmalardan profesyonel 
baskı alınacaktır.
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: Telemetri ve Ana aviyonik kartı:
Telemetri kartı Yer istasyonu ile sürekli iletişimi Xbee sensörü ile
sağlayacaktır. Kurtarma sırasında roketin gövde kısmının
kurtarılması için gerekli olan konum bilgilerini NEO 6M GPS
yardımıyla alıcaktır. Telemetri üzerinde bulunan BMP280 ve
MPU9255 sensörü ile roketin uçuş verileri alınıp yer istasyonuna
gönderilecektir.

Ana Aviyonik

MPU9250
XBEE PRO S2C

Arduino Nano NEO 6M GPS
BMP280 Regülatör
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Algoritma : 

• İrtifanın 3000 metreden büyük-eşit olması (sürüklenme paraşütü ve faydalı yük bırakılmasının tetiklenmesi I. yol) ve önceki irtifa
verisinin yeni ölçülen irtifa verisinden büyük olması (sürüklenme paraşütü ve faydalı yük bırakılmasının tetiklenmesi II.yol):
Hedeflenen irtifa 3000m olduğundan bu hedefe ulaşıldığında ya da hedefe ulaşılamazsa önceki irtifa değerinin güncel ölçülen
irtifa değerinden büyük olması karşılaştırmasıyla tepe noktasına ulaşıldığının tespiti yapıldığında kurtarma sistemi devreye girer.
• İrtifanın 600 metreden küçük-eşit olması (ana paraşütün açılmasının tetiklenmesi): Şartnamede belirlenen, ana paraşütün
600m-400m arasında açılması şartının sağlandığı ilk anda ana paraşütü açabilmek için seçilmiştir.
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Veri Filtreleme Detayları : 

5 tane ham veri sensörden alınır ve ortalamaları bulunur. Ortalamayı oluşturan her verinin kendi ortalamalarıyla farkı alınıp bu fark
belli bir hata marjini toleransının içinde mi diye karşılaştırılır. Eğer sonuçlar toleransın içindeyse uygun verilerin okunduğuna kanaat
getirilir ve filtrenin sonucu olarak bu verilerin ortalaması çıkarılır. Eğer sonuç toleransın dışındaysa, verilerin yanlış ölçülmüş
olabileceğine kanaat getirilir ve şüpheli olarak görülürler. Bu şüpheli verilerin ortalamaları, ayrı bir diziye kaydedilir ve doğru
verileri almak için tekrar ölçüm denemesi yapılır. Tekrar yapılan ölçümler sonucunda aralarında hiç şüpheli olmayan veri
ölçülemeden, veriler 20 kere üst üste şüpheli olarak ölçülürse diziye kaydedilen 20 şüpheli ortalama verisinden hangisinin önceki
irtifa verisine en yakın olduğu bulunur ve bu veri filtrenin sonucu olarak çıkar. Bu durumun gerçekleşmesi ufak bir olasılık olsa da
göz önünde bulundurularak böyle bir yöntem geliştirilmiştir.
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

MPU6050 MPU6050 İvme  ölçüm aralığı geniş olduğu için 
tercih edilmiştir.

Gyro ve ivme verilerini ölçmek için 
kullanılır.

Arduino Nano Arduino
Nano

Tercih sebebi boyutu ve veri iletim 
hızının yeterli olmasıdır.

Sistemde mikrodenetleyici olarak kullanılır.
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Yedek Aviyonik – Detay/2

Yedek Aviyonik Şematik GörüntüsüYedek Aviyonik Blok Diyagram
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Yedek(Ayırıcı) aviyonik kartı: Yedek aviyonik
kartta, kurtarma sistemini tetiklemek için
MPU6050 sensöründen gelen ivme verisi
kullanılacaktır. Eğer Roket 3000m yi aşamazsa
ya da 3000m yi aştıktan sonra ana aviyonik
çalışmaz ise MPU6050 sensöründen gelen
ivme verisini kullanıp kurtarma sistemini
tetikleyecektir.

Kartların tasarımı Altium Designer ve EasyEda
programları ile yapılmıştır. İlk aşamada kart
üretimleri, 10x20 çift taraflı epoxyler üzerine
laboratuvar malzemeleri ile yapılacaktır. İhtiyaç
durumunda firmalardan profesyonel baskı
alınacaktır.

Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2
Yedek Aviyonik
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Yedek Aviyonik – Detay/3

• Yeryüzüne dikey doğruyla roket doğrultusunun yaptığı açının 90°’den büyük eşit olması (sürüklenme paraşütü ve faydalı yük
bırakılmasının tetiklenmesi): eğim_açısı olarak bahsedilen açı, yeryüzüne dikey doğruyla roket doğrultusu arasında yapılan
açıdır ve |eğim_açısı| bu açının büyüklüğüdür. |eğim_açısı| fırlatma rampasının eğiminden dolayı uçuş öncesi teorik olarak
5°’dir. Uçuşun yay şeklinde gerçekleşmesi beklendiğinden, roket tepe noktasına yakınken çok büyük olasılıkla yeryüzüyle paralel
olacaktır ve sonrasında burnu aşağıya doğru eğimlenecektir. Bu durumda ideal ölçümde |eğim_açısı| >= 90° olacaktır. Bu
yüzden |eğim_açısı|’nın 90°’den büyük eşit olması şartı tepe noktasına yakın bir zamanda kurtarma sistemini tetiklemek için
seçilmiştir. Bu şart gerçekleşirse 20 kere kontrol edilerek gerçekleştiğinden emin olunur.
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Yedek Aviyonik – Detay/3
Veri Filtreleme Detayları : 

5 tane ham veri sensörden alınır ve ortalamaları bulunur. Ortalamayı oluşturan her verinin kendi ortalamalarıyla farkı alınıp bu fark
belli bir hata marjini toleransının içinde mi diye karşılaştırılır. Eğer sonuçlar toleransın içindeyse uygun verilerin okunduğuna kanaat
getirilir ve filtrenin sonucu olarak bu verilerin ortalaması çıkarılır. Eğer sonuç toleransın dışındaysa, verilerin yanlış ölçülmüş
olabileceğine kanaat getirilir ve şüpheli olarak görülürler. Bu şüpheli verilerin ortalamaları, ayrı bir diziye kaydedilir ve doğru
verileri almak için tekrar ölçüm denemesi yapılır. Üst üste 20 şüpheli ölçüm alınırsa diziye kaydedilen 20 şüpheli ortalama
verisinden hangisinin önceki irtifa verisine en yakın olduğu bulunur ve bu veri filtrenin sonucu olarak çıkar.
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Ana Aviyonikten Yedek Aviyoniğe Geçiş Diyagramı: • Ana ve yedek aviyonik kartlar röle kartına bağlıdır. Röle kartı 
ayrılmayı gerçekleştirecek selenoid valfleri çalıştırmak için 
kullanılır. Ana aviyoniğin çalışmaması durumunda, yedek 
aviyonik, bağlantısı şemada gösterildiği gibi OR kapısı 
sayesinde durumu kontrol altına alarak ayırıcı sistemlerin 
çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Özetle, 
sistemlerden birinde arıza çıkması durumunda diğer sistem 
bütün görevi tek başına yerine getirebilecek durumdadır. 

• 1. Ayırıcı Kart yükseklik verilerini kullanarak valfleri 
tetikleyecektir. Çalışmaması durumunda 2. Ayırıcı Kart 
üzerinde bulunan sensör hem yönelim hem de yükseklik 
verilerini kullanabildiğinden roketin düşüşe geçtiğini yönelim 
verisinden, 600 metre irtifaya geldiğini de yükseklik 
verisinden algılayıp valfleri tetikleyebilir.
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Model Çalışma 
Frekansı

Veri İletim 
Hızı

İletim 
Akımı

Çıkış 
Gücü

Menzil

EBYTE 
E32-
868T30D

868 MHz 0.3Kbps –
19.2Kbps

660mA 30dBm 8000 m

XBEE Pro 
S2C Zigbee

2.4-2.5 
GHz

250Kbps –
1Mbps

120mA 18dBm 3000m –
10000m

Seçilen Haberleşme Modülleri

• Seçilen haberleşme modülleri ve seçim kriterlerimiz tabloda 
verilmiştir. 

• Çıkış gücünün fazla olması, haberleşmenin uzak mesafelerde 
oluşacak kayıplara rağmen düzgün bir şekilde yapılabilmesi için 
gereklidir.

• Roketin yer istasyonundan ne kadar uzaklaşacağı 
bilinemediğinden, modülün sağlayabileceği maksimum menzil de 
tercihimizi yapmamızda etkili olmuştur.

Verilerin Paketlenmesi

Veriler ISM 2.4-2.5 GHz bandında iletilecektir. 
Xbee haberleşme modülü API modunda payload
olarak 255 bayt gönderebilirken transparent
modunda (AT) 84 bayt gönderebiliyor. GPS, 
yükseklik, ivme ve açı verileri yaklaşık 90 bayt 
ediyor. Bu durumda verileri 2 pakete bölerek 
aktarım sağlayabiliriz. Veriler gönderilirken 1 
baytlık bir karakter kullanarak verinin başına ve 
sonuna bu karakter eklenerek paketleme 
yapılacaktır. Örneğin 8 baytlık bir boylam verisi için 
1 baytlık B karakteri verinin başına ve sonuna 
eklenerek toplamda 10 baytlık veri 
gönderilecektir. Bu sayede yer istasyonuna gelen 
veriler daha kolay ayırt edilebilecektir.

B 7 6 5 4 3 2 1 0 B
İLETİM SIRASI
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Roket ve Yer İstasyonu Arasındaki İletişim: Antenler:
Yer istasyonunda 15 dBi kazançlı YAGİ UDA anten 
kullanılması kararlaştırılmıştır. Bunun sebebi YAGİ – UDA 
antenlerin direktif olması ve uzak mesafeli haberleşmeler 
için uygun bir tercih olmasıdır. Toplam 1 reflektör 1 sürücü 
ve 14 yönledirici çubukla toplam 16 parçadan oluşmaktadır. 
Rokette ve faydalı yükte boyut sınırından dolayı 3 dBi 
kazanca sahip çubuk antenler kullanılmıştır.

Testlerde kullanılması planlanan 
antenler:
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Model Görev 
Döngüsü

Çalışma 
Akımı

Çalışma 
Gerilimi

Maksimum 
Güç

Arduino 
Nano

%100 16 mA 5 V 80 mW

GY-
NEO6MV

2

%100 67 mA 3.3 V 221.1 mW

MPU 
6050

%100 3.9 mA 5 V 19.5 mW

Xbee Pro 
S2C

%100 120 mA 3.3 V 396 mW

Tüketilen Toplam Güç Üretilen Toplam 
Güç

Çalışma Süresi

716.6 mW 2516 mWh 3.5 saat

• Güç hesabı iletişim ara yüzü için tek bir pil için 
hesaplanmıştır. İletişim testleri yapıldıktan sonra 
gerekli görülürse batarya gücü artırılacaktır. 

• 6800 mA – 3.7 V bir pil ile 3.5 saat çalışma süresi 
hesaplanmıştır.

İletişim Arayüzündeki Güç Hesabı:

Link Bütçesi: 
Formülizasyon: Alıcı gücü(dBm) = Verici gücü(dBm) + 
Verici anten kazancı(dBi) – Verici kaybı(dB) – Boş alan 
yolu kaybı (FSPL) (dB) + Alıcı anten kazancı(dBi) – Alıcı 
kaybı(dB)

Formüle göre yapılan hesap sonucunda alınan güç 
değeri 15dBi alıcı anten, 3dBi verici anten ve 3 km 
menzil için        -64.58 dBm çıkmıştır. XBEE modülünün 
alıcı hassasiyeti      -101 dBm olduğu için haberleşme 
gerçekleşecektir.
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AVİYONİK TEST TAKVİMİ Azami haberleşme mesafesi için düz, engelsiz ve yerleşimden 
uzak bir bölgede, yüksek kazançlı YAGİ-UDA anteni ile yer 
istasyonu ve haberleşme kartları arasında iletişim sağlanacaktır.
Burada haberleşme kartları yer istasyonundan olabildiğince 
uzağa götürülecek ve yer istasyonundan anlık alınan veriler 
kontrol edilecektir. Yer istasyonundan ve kartların uzağa 
götürülmesinden sorumlu kişiler sürekli iletişim halinde olacaktır 
ve sinyal alınabilen azami menzil tespit edilecektir.

İletişim Testleri:  Haberleşme kartlarının düzgün veri 
göndermesi, azami haberleşme mesafesi ve verilerin yer 
istasyonunda kaydedilmesini kapsayan testlerdir.
Tasarlanan haberleşme kartlarının verileri düzgün bir 
pakette aktardığı test edilecektir. Pakette kaymalar, 
eksikler mevcutsa verileri paketleyen yazılım düzeltilecek 
ve senkron veri aktarımı sağlanacaktır.

Testlerde 
kullanılması 
planlanan 
yüksek kazançlı 
anten.
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Kart Fonksiyonellik Testleri: Kartların fonksiyonellik testleri 
önce güç testi ile yapılacaktır. Kullanacağımız bataryalar ile 
kartların hesaplanan süre boyunca çalışır halde kalıp kalmadığı 
test edilecektir. 

Çalışmayan kartların olması dahilinde arıza tespiti yapılacaktır. 
Çözüm bulunamazsa kart baskısı mecburen tekrar yapılacaktır.

Kartlar diğer testlerde kullanılacakları için başarısız olan testler 
kartların fonksiyonellik durumlarını gösterecektir. Bu durumda 
kartın üzerinde düzgün çalışmayan sensör, mikrodenetleyici vb. 
devre elemanı tespit edilirse yedeği ile değiştirilecektir. 

Kartların roket içerisine montajı yapılarak da testleri yapılacaktır 
ve roketin içerisinde kartların çalışmasına engel olacak parçalar 
varsa bunlara çözüm bulunacaktır. Örnek; basınç sensörünün
düzgün çalışabilmesi için roket üzerine hava delikleri açılması.

Algoritma Testleri: Algoritma testleri önce kullanacağımız 
filtreyi test ederek olacaktır. Sensör verileri düzgünce filtre 
edildikten sonra ayrıcı kartlara güç verildiğinde ayrılma 
sistemini doğrudan aktif hale getirmemesi test edilecektir.
Paraşütlerin açılması için roketin 3000 metre ve 600 metre 
irtifada olması ya da roketin düşme yönelimi içinde olması 
gerekir. 

Yönelim sensörü ile ayrılmanın gerçekleşeceğini kartları dik 
konumdan belirli açılara getirerek test edeceğiz. 
Basınç sensörü ile ayrılmanın gerçekleşeceğini görmek için 
ayırıcı kartları havayı vakumlayabileceğimiz bir kutu, hazne vb. 
bir ortama koyarak hava basıncı düştüğünde yüksekliği doğru 
hesaplayıp ayrılma sistemini aktif edebilirliğini test edeceğiz. 

Testlerden beklenen sonuçlar alınmaması durumunda önce 
sensörler daha sonra yazılım gözden geçirilecektir.
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Malzeme
Adı

Yoğunluğu
[g/cm³]

Çekme 
Dayanımı
[Mpa]

Isıl 
İletkenlik
[W/m.K] 

Kopma 
Uzaması
[%]

Fiyat
[₺/m2]

Karbon 
Fiber

1,78 1700 20 1,6 – 2,2 235

Cam Elyaf 1,44 60 - 124 0,04 1 – 2,5 40

Polikarbonat 1,2 64 0,21 0,52-0,98 50

• Burun konisinin malzemesi olarak PLA kalıcı kalıp ile desteklenmiş
cam elyaf kullanılması planlanmıştır. Çünkü bu yöntem ve malzeme 
seçimi fiyat ve uygulama olarak diğer seçeneklere göre daha 
uygundur. Cam elyaf fiyat ve işlev olarak karbon fiberden daha iyi 
olmasının yanında polikarbonata göre burun konisi üretiminde
kolaylık sağlayan bir malzeme olacaktır. Yöntem ve malzeme seçimi 
daha önce denenmiş ve işlevselliği takımımız tarafından 
kanıtlanmıştır.

• Aşağıdaki adımlar takip edilerek istenilen 
toleranslara sahip burun konileri takım tarafından 
atölyede imal edilmiştir. Bu işlem ekonomik  
olmasının yanında geometrik toleranslara uyumluluk 
sağlar ve yüzey pürüzlüğünü sürüklenme kuvvetine 
önemli oranda etki edecek şekilde düşürür.

Burun Konisi Üretim Aşamaları
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• Burun konisi için LV Haack burun konisi seçilmiştir. 
Bunun nedeni ses altı hızlarda bu geometrinin diğer 
geometrilere oranla daha düşük sürüklenme 
katsayısına neden olmasıdır.

Burun Konisinin LV 
Haack Eğrisi Kullanılarak 

Bilgisayar Ortamında 
Çizilmiş Modeli

Takımımız Tarafından 
Üretilmiş Burun Konisi

Transonik ve süpersonik ses bölgelerindeki değişik burun
konisi profillerinenin sürüklenme özellikleri. 

(1)Üst, (2)İyi, 3(Orta), (4)Alt

𝑦 𝑥 =
68 cos−1 1 −

2𝑥
500

−
1
2
sin 2 cos−1 1 −

2𝑥
500

+ 0,333 sin3 cos−1 1 −
2𝑥
500

𝜋

Burun Konisi Eğrisinin 
Denklemi



Herkese Açık | Public

Kanatçık Mekanik Görünüm

5120 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)



Herkese Açık | Public

Kanatçık – Detay 

5220 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Malzeme 
Adı

Yoğunluğu 
[g/cm³]

Çekme 
Dayanımı
[MPa]

Isıl
İletkenlik 
[W/m.K]

Kopma
Uzaması
[%]

Fiyat
[₺/m2]

Karbon 
Fiber

1,8 1700 20 1,6-2,2 235

Paslanmaz
Çelik 304

8 515 17,2 40 20

Alüminyum 
6000s

2,7 260-310 237 20 15

• Malzeme seçimi yapılırken paslanmaz çelik, yoğunluğunun fazla 
olması sebebiyle seçilmemiştir. Karbon fiber hem hafif hem de 
mukavim bir malzemedir ancak fiyat olarak diğer malzemelere 
göre açık ara pahalı olduğu için tercih edilmemiştir. Dayanım, 
yoğunluk ve fiyat bakımından en uygun malzeme olduğundan 
alüminyum seçilmiştir.

Kanatçıkların Üretim Aşamaları

1. Kanatçıklar 4 mm kalınlığındaki Alüminyum sac 
metalden 4 adet üretilecektir. Et kalınlığı 
müsait olduğu için kanatçıklar bu şekilde 
üretilecektir. 

2. Lazer kesim ile plaka metalden istenilen 
ölçülerde geometri oluşturulacaktır.

3. Kesim işleminden sonra gerekli cıvata delikleri 
matkap tezgahında delinecektir.

4. Kanatçığın hücum kenarları roket hızına bağlı 
olarak (subsonik) 45 derecelik açıda freze ile 
pahlandırılıp uç kısımları yuvarlatılmıştır. Bu 
sayede subsonik hızlarda roket daha stabil 
uçabilmektedir.

5. Roket gövdesine bağlamak için kaynaksız 
birleştirme yöntemlerinden cıvata somun ile 
sabitlenecektir.
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Desteklerle
Birlikte

Kanatlçıkarın
Genel

Görüntüsü
3D Kanatçık Görünümü Kanatçık Yan Profili

• Simulasyonlarda test edilen diğer kanatçık profillerine göre istenilen 
stabilite değerlerini verdiği için ve sürüklenmeyi minimum değere 
indirdiği için ‘’Clipped Delta Fin’’ profili tercih edilmiştir. Ayrıca 
üretimi yapılırken diğer profillere göre simetrik birden fazla kanatçık 
elde edilmesi daha kolaydır.

• Farklı kanatçık sayılarıyla yapılan simülasyonlar istenen stabilite
değerini sağladığı için 4 kanatçıklı sistem seçilmiştir.
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Ön Gövde

Kaydırma Ayağı

Arka Gövde

Ø3 Delik 

Ø3 Delik 

Ø3 Delik 

Ön Gövde

Arka Gövde

Kaydırma Ayağı
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Malzeme Adı Yoğunluğu 
[g/cm³]

Çekme Dayanımı
[MPa]

Isıl İletkenlik 
[W/m.K]

Kopma Uzaması
[%]

Fiyat
[₺/m2]

Karbon Fiber 1,8 1700 20 1,6-2,2 235

Cam Elyaf 1,44 60-124 0,04 1,0-2,5 40

Alüminyum 6000s 2,7 260-310 237 20 15

• Gövde için alüminyum, karbon fiber ve cam elyaf malzemelerini araştırıldı. Alüminyum ve karbon fiber 
malzemelerin elektromanyetik dalgaları engellemelerinden dolayı cam elyaf malzeme tercih edildi. Sonuç 
olarak gövdenin epoxy ile desteklenmiş cam elyaf malzemeden atölyede üretilmesine karar verildi.

Üretim Aşaması Üretim Yöntemi

1 Gövde üretimi için el yatırma işlemi yapılacak. Kumaşın özelliğine göre epoksi ve 
sertleştirici miktarı belirlenecektir.

2 El yatırma işleminden sonra vakumlama yapılıp epoksi ve sertleştirici karışımın tüm 
gövdeye homojen  şekilde yayılması sağlanacaktır.

3 Son olarak bir ısı kaynağı yardımı ile gövde kürleşmeye bırakılacaktır.
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Kaplin

Mapa

M6 Havşa Başlı 
Civata

M6 SomunMerkezleme Halkası

M6 Saplama(Gijon)

Kaplin
Merkezleme Halkası

M6 Havşa Başlı Civata M6 Somun Mapa

M6 Saplama(Gijon)
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• Kaplin üretiminde, gövde için kullanılması düşünülen malzemeler araştırıldı ve gövde de olduğu gibi cam elyaf 
malzeme kullanılması tercih edildi. Bu tercih yapılırken gövde ile kaplinin beraber aynı yöntemler ile üretilmesi 
kolaylık açısından bir avantaj olacağı gibi gövde ile kaplinin aynı malzemeden olması aralarındaki uyumu koruyacaktır.

Üretim Aşaması Üretim Yöntemi

1 Gövde üretiminde olduğu gibi el yatırma işlemi yapılacak. Kumaşın özelliğine göre epoksi
ve sertleştirici miktarı belirlenecektir.

2 El yatırma işleminden sonra vakumlama yapılıp epoksi ve sertleştirici karışımın tüm 
gövdeye homojen  şekilde yayılması sağlanacaktır.

3 Son olarak bir ısı kaynağı yardımı ile gövde kürleşmeye bırakılacaktır.

Malzeme Adı Yoğunluğu 
[g/cm³]

Çekme Dayanımı
[MPa]

Isıl İletkenlik 
[W/m.K]

Kopma Uzaması
[%]

Fiyat
[₺/m2]

Karbon Fiber 1,8 1700 20 1,6-2,2 235

Cam Elyaf 1,44 60-124 0,04 1,0-2,5 40

Alüminyum 6000s 2,7 260-310 237 20 15
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• Ön gövdenin bütünleştirilmesi tamamlandıktan 
sonra kaplin de ön gövdeye yerleştirilir ve gövdeye 
havşa başlı vidalarla sabitlenir.

• Roket sisteminde kaplin, roketin üst gövdesi ile alt  gövdesini bir birine sıkı  geçme olarak bağlayan bağlama elemanıdır. 
Üst gövdede rijitliğinin korunması ve ayrılma istenmemesi için havşa başlı vidalarla sabitlenecektir. Alt gövdede belirli 
bir kuvvetle ayrılması ancak serbest halde bağlı kalması için sıkı geçme uygulanacaktır.

• Roket 3000 m irtifada başarılı bir şekilde  sürüklenme paraşütünü açıp, faydalı yükü bıraktıktan sonra 500 m irtifaya 
düştüğünde, arka gövde ile kaplin arasında sıkı geçme olduğu için, ana paraşüt gövdeyi ittirerek bir ayrılma 
gerçekleştirecektir ve sürüklenme paraşütüne ek olan ana paraşüt ile beraber gövde güvenli bir iniş gerçekleştirecektir.

Ayrılma Gerçekleşmesi

Bağlantılar
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• Ana paraşüt paraşüt kabına yerleştirilip  roket içine yerleştirildikten sonra bütünleştirilmesi tamamlanmış 
alt gövde, serbest halde çıkamayacak şekilde sıkı geçmeyle kapline geçirilir.

• Bütünleşik üst gövde, alt gövde ve kaplinin son 
görüntüsü.
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Motor

Gijon

Kanat Destek Yapıları

Motor Ön Kapak

Motor Arka Kapak

• Sistem genel hatlarıyla 4 adet gijon 3 adet hem merkezleme
hem de sabitleme işlevi gören merkezleme yüzüğü, hem önde 
hem de arkada olmak üzere yine motoru sabitlemek amacıyla 
yerleştirilmiş ön ve arka kapaklar, kanatçıklar ve kanat destek 
yapılarından oluşmaktadır. Bu sistemlerin birbirine montajı için 
ise somun  M6 somunlar kullanılmaktadır.

• Sıcaklıktan dolayı genleşme etkisi göz önünde bulundurularak, 
motor bölümünün en geniş çap ölçüsü, gövdenin iç çap 
uzunluğundan(130mm) 1mm daha kısa olarak tasarlanmıştır.

• Merkezleme yüzükleri, ön ve arka kapaklar plazma tezgahı 
veya su jetiyle kesilerek üretilmesi planlanmaktadır. 
Kanatçıkları tutan kanat destek yapıları ise katmanlı imalat 
yöntemleriyle PLA malzemesinden üretilecek olup motorun 
ısınması nedeniyle oluşabilecek termal şoka karşı bu kanat 
destek yapılarının motorla temas ettiği bölgelere yalıtım 
malzemesi uygulanacaktır. 

Merkezleme Halkaları
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• Roketin tüm alt sistemlerinin roket içerisine montajı 
gerçekleştikten sonra motor bölümünün de kendi 
içerisinde montajı gerçekleşir. Önce motor ön kapağa 
gijonlar monte edilir daha sonra geri kalan merkezleme
yüzükleri , kanatçıklar ve kanat destek yapıları 
somunlarla sabitlenerek montajlanır. 

• Arka gövde bölümüne kanatçıkların sıkı bir şekilde 
yerleşebileceği  kanatçıkların et kalınlıklarında kesikler 
açılmıştır. Kanatçıklar bu bölgelere gelecek şekilde motor 
bölümü roketin içine yerleştirilir. Motor ön kapağında 
bulunan delikler arka gövdede açılan deliklerle hizalanır 
ve havşa başlı vidalarla sabitlenir. Roket motoru 
yerleştirildikten sonra motor tutucu arka kapak 
vidalanarak motor bölümünün montajı gerçekleştirilmiş 
olur.

Gijonlar merkezleme yüzükleri ve kanatçıklar monte edilmiş.

Kanatçıklar arka gövdede kesikli yerlere oturtulmuş ve motor ön
kapağı arka gövdeye vidalanmış

En son roket motoru da yerleştirilerek ve motor arka kapağı
somunlarla gijona sabitlenerek montaj tamamlanır.
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Değişken Birincil Motor İkincil Motor

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 7,9270 7,8117

Rampa Çıkış Hızı(m/s): 32.025 32,5

Stabilite (0,3 Mach İçin): 2,14 2,17

En büyük ivme(g): 8,787 9,367

En büyük hız(m/s): 264 256

En yüksek Mach sayısı: 0,79 0,77

Tepe Noktası İrtifası(m): 2987 2673

Çap(mm) 75 75

Değişiklik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik

Faydalı Yük 
Faydalı kütlesi 4500 

g'dan 4000g'a 

Merkezleme Halkaları
 Et kalınlıkları 8mm'den 

5mm'ye düşürülmüştür.

Kaplin

Uzunluk 420mm'den 

350mm'ye 

düşürülmüştür.
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3D Yazıcı ile üretilirken içerisine somun yerleştirilmiş 
olan burun konisi ucuna mapa vidalanmaktadır.

Mapa vidalandıktan sonra mapaya burun konisiyle gövdeyi 
bağlayacak olan şok kordonu bağlanır.Ardından sürüklenme 
paraşütü ve faydalı yük paraşütü burun konisi içerisine yerleştirilir.

1 2

Roket ön gövdesi ile burun konisinin birbirine geçmesi

3
Faydalı yük ve ön pnömatik piston roket içerisine yerleştirilmeden 

önce kilit mekanizmasının aktifleştirilmesiyle kenetlenerek 
birleştirilir.

4
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Elektronik kartların, pil yuvasının ve altimetrenin 
aviyonik entegrasyon kutusuna yerleşimi gerçekleştirilir.

5

Aviyonik entegrasyon kutusu sonrasında cıvata ve somunlar 
yardımıyla ön pnömatik pistonun üzerine sabitlenir.

6

Daha sonra bu sistem ön gövde içerisine yerleştirilerek 
M6 havşa başlı civatalar ile gövde içine sabitlenir

7

CO2 tüpü yuvasına yerleştirilir ardından yuva arka pnömatik
pistonun ucuna sıkı geçme ile sabitlenir. Selenoid valfleri tutucak

olan ara parça cıvata ve somun yardımıyla pistonun üzerine 
konumlandırılır.

8
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Selenoid valfler arka pnömatik pistonun üzerine cıvata ve somunlar yardımıyla sabitlenir. Selenoid
valflerin CO2 tüpü ile hortum bağlantıları yapılır. Arka pnömatik sistem roket içerisine yerleştirilir 

sonrasında kaplin ön gövdeye geçirilir. Ardından kaplin ve kurtarma sistemi   m4 civatalar yardımıyla ön 
gövdeye sabitlenir.

9

Ana paraşüt , paraşüt tutucu yuvaya yerleştirildikten 
sonra roket gövdesinin içerisine konumlandırılır.

Not:Roket içerisindeki parçaların sabitlenmesi için 
kullanılan M6 havşa başlı vidaların bilgisayar ortamında 
analizi yapılmış olup  maruz kaldıkları kuvvetlere karşı 

dayanıklı olduğu tespit edilmiştir.

10
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Kanatçıklar cıvata ve somun 
bağlantılarıyla kanat destek 

yapılarına sabitlenir.

10

Merkelezme yüzükleri gijonlara somunlar yardımıyla sabitlenir. Ardından 
kanat destek yapıları da aynı şekilde gijonlara somunlar yardımıyla 
sabitlendikten sonra kanatçıklar kanat destek yapılarına yerleştirilir.

11
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Motor bölümü arka gövdeye yerleştirilir sonrasında 
motor itkisini karşılayan kör kapak havşa başlı 

cıvatalarla gövdeye monte edilir. Böylelikle motor 
bölümü sabitlenmiş olur.

Motor bölümü taşıyan arka gövde kurtarma sisteminin ittirmesiyle 
kolay bir şekilde çıkabilecek fakat serbest halde çıkmayacak şekilde sıkı 

geçmeyle kapline geçirilir.

En son motor, motor bölümüne yerleştirilir, motor arka kapağı gijonlara
sabitlenir ve roket uçuşa hazırdır.

https://youtu.be/-iHqjKSOBTk

12

13

14

https://youtu.be/-iHqjKSOBTk
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Roketin yapısal analizleri ANSYS programı altında ANSYS Static Structural
analiz sistemi  ve burkulma testi için ANSYS Eigenvalue Buckling sistemi 
kullanılarak gerçekleştirildi. Bu analizlerde kullanılacak olan yöntem Sonlu 
Elemanlar Yöntemidir. 
Analizi Yapılan Parçalar:

Motor Tutucu Ön Kapak: Motorun itkisinden doğacak olan kuvvetin , ön 
kapak tarafından karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek amacıyla, 
motor tutucu ön kapağa, motorun itki değerinin yaklaşık 1,5-2 katı daha 
fazla kuvvet uygulanarak elde edilecek Von Mises gerilmesinin , 
kullanılan malzemenin akma sınırını aşıp aşmadığına bağlı olarak 
kapağın emniyetli olup olmadığını tespit edildi. Yaklaşık olarak 3900 
Newton kuvvet uygulandığında ve 6 adet M6 cıvata kullanıldığı durumda 
en yüksek 50 Mpa Von-Misses Gerilmesi görülmüştür. Bu da malzemenin 
akma dayanımından oldukça uzak olduğu için kullanılan civatalar tasarım 
için uygundur.

ANALİZ TAKVİMİ
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Analiz sonucunda kapakta oluşan gerilmelerin en 
yoğun olduğu bölgeler cıvataların bağlantı 
bölgeleri olarak görülmektedir.
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Gövde: 
• Roket gövdesinin maruz kalacağı kuvvetlerden dolayı, 

burkulma eğilimi gösterip göstermediğinin belirlenmesi 
amacıyla , gövdenin burkulma analizleri yapılmıştır. Analiz 
sonucunda kullanılan malzemenin maksimum burkulma 
dayanımı tespit edildi. 

• Sınır koşulu olarak roketin maruz kalacağı en yüksek ivme 
değeri olan 8.7g roketin gövdesi üzerine uygulanmıştır. 
Kullanacak olduğumuz cam elyaf borunun burkulması için 
gerekli olan kuvvetin 863870 N olduğu görülmüştür.

Bu kuvvet değeri oldukça büyük olduğundan sistemin 8.7g ivmede 
emniyetle çalışacağına kanaat getirilmiştir.Yöntem olarak  öz değer burkulma 
yöntemi kullanılmıştır. Gövdenin üzerinde oluşan diğer yükler gövdede çok 
büyük gerilmelere yol açacak düzeyde olmadığından başka analiz yapmaya 
gerek duyulmamıştır.
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Yapısal Test Takvimi • Testler okulumuzda bulunan Malzeme Laboratuvarında 
gerçekleştirilecektir. Malzemelerin akma/kopma dayanımları 
test edilecektir. Testlerden elde edilen veriler kaydedilerek 
uygun malzeme seçimi bu veriler doğrultusunda yapılacaktır. 
Mukavemet testlerinde önceki senelerde yapılmış test 
verilerinden de faydalanılacaktır.

• Gövdenin mukavemet testleri laboratuvarda yapılacaktır ve 
uygunsuzluk durumunda gövdedeki sarım sayısı arttırılacak ve 
sarım yönleri değiştirilecektir.
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Kütle Bütçesi
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• Kütle bütçesi dosyası ayrı olarak yollanmıştır.
• Dosya İsmi : SARTEK_ROKET_KÜTLE_BÜTÇESİ.xlsx

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri - 2 Sonuç ve Tasarıma Etkisi 

Faydalı yükün 
tasarımı

Kurşun / Çelik Boyut Ağırlık merkezi Çelik yoğunluğu ve çevreye olan 
zararın az olması 

Faydalı yük 
ayrılma 

Gecikmeli
/Gecikmesiz

Faydalı yükün yatayda 
sürüklenme mesafesini 

azaltmak. 

Haberleşmeyi 
kolaylaştırmak

Sayfa 57 de kullanılan kilit 
mekanizması ile faydalı yükün 

bırakılması geciktirilerek, yatayda 
uzaklaşması azaltılır

Faydalı Yük 
Ağırlığı 

4750g/4000g Stabilite Uçuş Profili İstenen Stabiliteyi tutturmak ve 
Ağırlık merkezini dengelemek için 
faydalı yük  4750g olarak seçildi.

Kanatçık 
malzemesi

Alüminyum/Karbonfi
ber

Maliyet Üretim Kolaylığı Üretim kolaylağı ve maliyet 
açısından Alüminyum kanat 

seçilmiştir 
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri - 2 Sonuç ve Tasarıma Etkisi 

Kanatçık sayısı 3 / 4 adet Stabilite Basınç merkezinin 3 Kanatlı sistem Basınç merkezeni
Ağırlık merkezine yaklaştırdığından 

stabilite değeri düşmektedir. Bu 
sebepten dolayı 4 kanatlı sistem 

seçilmiştir.

Burun  konisi 
malzemesi

Cam 
elyaf/Polikarbonat

Maliyet Ağırlık Merkezi %20 daha düşük yoğunluğa sahip 
olduğu için ve daha ucuz olduğu 

için tercih edilir.

Burun konisi LV-Haack/Kuvvet 
serisi

Sürükleme Kuvveti Stabilite LV-Haack serisi seçildi çünkü ses 
altı hızlarda düşük sürükleme 

kuvveti sağlar ve roketin 
ulaşabileceği irtifaa artar.
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri - 2 Sonuç ve Tasarıma Etkisi 

Gövde Malzemesi 
Seçimi  

Karbon Fiber 
/Fiberglass

Maliyet Sinyal geçirgenliği Fiberglas seçildi sinyal 
geçirgenliğinin sağlanması ve 

uygun maliyeti nedeniyle 
Fiberglass seçildi.

Paraşüt 
Konumları 

Sürüklenme-Faydalı 
yük /Faydalı yük –

Sürüklenme 

Açılma süreleri Uzaklaşma konumlarını 
azaltmak

İlk açılan paraşütümüz sürüklenme 
paraşütü olup sıralama 

Sürüklenme paraşütü ardından 
Faydalı yük paraşütü şeklinde 

olacaktır.

Motor bloğu Boru/Bilezik İstenen irtifa Montaj kolaylığı Bilezikli motor bloğu tasarımı 
seçildi. Değişen motor seçimine 
göre kolay konumlandırılabilir ve 

montaj kolaylığı sağlar
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri - 2 Sonuç ve Tasarıma Etkisi 

Paraşüt 
malzemesi

Ripstop Naylon/F111 
Kumaş

Boyut Ağırlık merkezi Ripstop naylon alan yoğunluğu
olarak F11 kumaşa göre %46 daha 
küçüktür. Dolayısıyla daha az yer 

kaplar ve
daha hafiftir.

Paraşüt boyutları Konik / Tam yarı 
küresel

Boyut Düşüş hızı Paraşütlerin projeksiyon alanının 
yeterli olması ve bu alan göre daha 

az yer kaplamaları için tam yarı 
küresel geometriden kaçınılmıştır.

Elektronik 
Anahtarlama

Röle/Mosfet Boyut Güvenilirlik Röle aviyonik sistemde daha fazla 
yer kaplamasına rağmen ani akım 

çekimlerini engellemek ve 
sistemin aktifleşmesini 

engellemek için Röle seçilmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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No Gereksinim 
Madde no .

Gereksinim Karşılama 
durumu 

KTR Slayt 
No

Açıklama 

1 3.2.4.1. Orta İrtifa kategorilerinde yarışacak roketlerin ses altı hızlarda uçması gerekmektedir. 3,11 Roketin Open Rocket üzerinde ölçülen en 
yüksek hızı 265 m/s olduğu için , bu kriter 
sağlanmaktadır.

2 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). 

4,54

3 3.2.4.4. Uçuş kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. 51,52,53 Roket üzerinde herhangi bir hareketli parça 
bulunmamaktadır.

4 3.2.4.5. Roketlerin 0.3 Mach hızındaki stabilite değeri 1.5 ile 2.5 arasında olmalıdır. 4,63

5 3.2.4.6 Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 Mach için stabilite değeri hesaplanmakta olup, 
takımlar bu değeri dikkate almalıdırlar.

4,63

6 3.2.4.7. Rampa çıkış hızı; 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. 

3 Rampa çıkış hızı 32.02 m/sdir.

7 3.2.4.8. Takımların (Lise kategorisindeki takımlar hariç olmak üzere) geliştireceği üç (3) serbestlik 
dereceli benzetim ve modelleme yazılımıyla aerodinamik ve uçuş mekaniği analizlerini 
kendi imkânlarıyla yapmaları ve Open Rocket simülasyonu kullanarak elde edilen verilerin 
bu yazılımla elde edilenlerle uyumlu olduğunun ilgili tasarım raporlarında ispatlanması 
gerekmektedir. 

- Modellemesini yaptığımız 3 serbest 
dereceli benzetim programındaki çıktı 
değerlerinin Open Rocketdeki verilerle 
kıyaslanması gerçekleştirildi.27 Mayısda
Teslim edilecektir.

8 3.2.4.9. ÖTR ve KTR tasarım raporları boyunca taahhüt edilen rampadan çıkış hızlarının üretim 
sonrası ortaya çıkan roketin toplam kütlesi ile tekrar Open Rocket ile simüle edilmek 
suretiyle bu değerin sağlandığı ispatlanmalıdır. Yapılacak ispata ilişkin simülasyonlar AHR 
raporuna dâhil edilecektir (Simüle14 edilmiş Open Rocket dosyası AHR ile beraber teslim 
edilecektir). 

- Roket parçalarının üretimleri henüz 
tamamlanmadığından dolayı ÖTR 
raporunda verilen kütleler SOLİDWORKS 
programı üzerinden alınmış tahmini 
kütlelerdir. Bu değerlerin değişmesi olasıdır.

9 3.2.9.10 İkinci kademenin tekil olarak statik marjininin de asgari iki (2) olması gerekmektedir. - Yüksek İrtifa İçin Gerekli Madde
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15 Uçuş profili görsel olarak verilmelidir ve operasyonel olarak uçuşun hangi aşamasında nelerin 
gerçekleştirileceği bu görsel üzerinde belirtilmelidir. Aynı uçuş profilinde ”Faydalı yük”ün
hangi aşamada roketten nasıl ayrıldığı ve uçuş profili belirtilmeli. 

7,8

16 Sıralı olarak roketin atış anından kurtarılmasına kadar içinde bulunduğu süreçler 
belirtilmelidir. Roketin rampaya taşınması, yüklenmesi, ilgili elektronik donanımın rampada 
nasıl çalıştırılacağı ve hangi takım üyeleri tarafından yapılacağı,
Fırlatma süreci ve Uçuş evreleri, Anlık alınan verilerin nerede nasıl depolanacağı,  Fırlatma 
Sonrasındaki Süreç ve Kurtarma Süreci,  Kurtarma ekibi bilgisi ve roketin bulunması 
konusundaki stratejiler, Tahmini düşüş noktasının 10 m/s rüzgar hızı için belirlenmesi 
bilgilerini içermelidir.

16

13 4.2.8. Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin nerede, nasıl ve hangi malzemeler ile 
üretileceğinin bilgisi detaylı olarak verilmelidir.

49,50,52,55,
56,58,34,39

79

No Gereksinim 
Madde no .

Gereksinim Karşılama 
durumu 

KTR Slayt No Açıklama 

12 3.2.1.19. Lise kategorisindeki takımlar hariç tüm takımlar üç (3) serbestlik dereceli uçuş benzetim ve 
modellemesini kendileri yapacak şekilde bir kod (açık kaynak kodları kullanılarak) geliştirecek 
ve ilgili tasarım raporlarında bu kod ve kodun çıktılarını (Tasarım Raporları şablonlarında hangi 
çıktıların isteneceği takımlara iletilecektir) TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine 
sunulacaktır. 

- Benzetim programı MATLAB 
Simulink üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 27 Mayısta 
teslim edilecektir.

13 3.2.1.20 Oluşturulan benzetim ve modellemeyle ilgili olarak matematiksel ve fiziksel modeller ilgili 
tasarım raporlarında ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. İstenilen bilgiler ilgili rapor şablonlarında 
ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

- Kullanılan denklem setleri görsel 
olarak paylaşılmıştır. Detaylar 
raporda verilmiştir.

14 3.2.1.21 Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe noktasına kadar yapılacaktır . - Raporda verilmiştir.3
 (
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9 3.2.1.6

Orta İrtifa kategorilerinde yarışacak her takım motor kataloğundan iki motor seçecektir. 
Takımların roket tasarımlarının ufak değişikliklerle her iki motora da uyarlanabilir olması 
beklenmektedir

63 Motor seçimi yapılırken Teknofest
Motor kataloğu ve üretici firmanın 
katalogları baz alınmıştır.
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Gereksinim Karşılama 
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3.2.2.1. Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. 

3.2.2.2
Paraşüt ayırma işleminde güvenlik sebebiyle ticarî olmayan basınçlı kapların (basınçlı tank, tüp vb.) 
kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

3.2.2.3 Yarışmada kullanılabilecek ticarî basınçlı kapların atış alanında doldurulması kesinlikle yasaktır.

31 3.2.2.4
Kurtarma sistemi için kullanılacak paraşütler kademeli olarak tasarlanmalıdır. Birincil, ikincil vs. gibi 
kurtarılmak istenen alt bileşenlere ve sayısına göre birden fazla paraşüt kullanılabilir.

19,20,21 Kurtarma sisteminde kullanılmak 
üzere 3 adet paraşüt vardır.

32 3.2.2.5. 
Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Birincil paraşüt azamî irtifadan hemen 
sonra (eğik atışın tepe noktasında) açılacaktır. 

7,17,18

33 3.2.2.6 

Birincil paraşüt ile roketin takla atması önlenmelidir. Bu paraşüt ile roketin düşüş hızı azaltılmalıdır; 
ancak düşüş hızı 20 m/s’den daha yavaş olmamalıdır. (Düşüş hızı 20 m/s’den daha yavaş olursa roket 
rüzgâr tarafından sürüklenebilir. Rüzgâr hızının etkisi dikkate alınarak bu değerin 20-40 m/s aralığında 
olması tavsiye edilmektedir). 

8

34 3.2.2.7

Birincil paraşütün bu hız aralığında çalışabileceği dair gerekli analizler, simülasyonlar ve testler 
önceden yapılmalıdır

20 Birincil paraşütün gereken hızda çalışması  
el ile hesaplanmış ve OpenRocket
üzerinden test edilmiştir ancak paraşütün 
analizleri yapılmamıştır

35 3.2.2.8
Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek bir paraşüt sistemi ile kurtarılmalıdır. 17,18,26 Roketin tüm parçaları birbirine bağlı 

olarak ana paraşüt ile kurtarılmaktadır.

36 3.2.2.9
Faydalı yük, roketin parçalarına herhangi bir bağlantısı olmadan (hiçbir noktaya şok kordonu vb. 
herhangi bir ekipman ile bağlanmadan) tek başına kendi paraşütü ile “bağımsız” olarak indirilmelidir. 

17 Faydalı yük kendi paraşütüyle iniş 
gerçekleştirmektedir.

37 3.2.2.10
İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana paraşüt en erken yere 600 m ve en geç 400 
m kala açılmalıdır. 

18,26 Tasarlanan algoritma sayesinde 
yükseklik bilgisine bağlı olarak ana 
paraşüt yere 500m kala açılacaktır.

38 3.2.2.11
Roketin ve parçaların hasar görmemesi için ana paraşütle taşınan yüklerin hızı azami 9 m/s, asgari ise 
5 m/s olmalıdır.

8 Roket yere 8,5m/s hızla iniş 
yapmaktadır.

3.2.2.12
Roket, tepe noktasına ulaşmadan önce herhangi bir ayrılma gerçekleştiremez (Faydalı Yük bırakma, 
paraşüt açma vb.). 

7
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3.2.2.13
Kurtarma sisteminde (paraşüt) ayırma işlemi için kimyasal sıcak gaz üreteçlerinin (kara barut vb.) 
kullanımına izin verilmektedir.

- Sistemimizde CO2 tüpleri kullanılmıştır.

39 3.2.2.15
Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak olan kara barut vb. malzemeler yarışmacıların kendileri 
tarafından tedarik edilecek olup, tedarikçiden alınacak sertifikayla (barut tipini ve miktarı gösteren) 
yarışma alanına getirilecektir

-

3.2.2.18 
Güvenlik sebebiyle takımlar sıcak gaz üreteçlerini hakemlerden tüm etiketleri aldıktan sonra (en son 
aşamada) rokete yerleştirilecektir. (Kurtarma sisteminde gerektiğinde her paraşüt için emniyet 
piminin olması işlem sırası gelmeden kurtarma sisteminin devre girmemesi için faydalı olacaktır).

-

40 3.2.2.19. 
Sistemin bağımsız olarak kurtarılacak bütün alt bileşenlerin (faydalı yük dâhil) üzerinde konum 
belirleyen bir sistem (GPS, radyo vericisi vb.) bulunacaktır. 

21,25 Hem faydalı yükte hem de aviyonik
kısmında bulunan GPS yardımıyla 
kurtarılma gerçekleşecektr.

41 3.2.2.20. 

Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve sürekli konum verisi paylaşacaktır. 21,34

42 3.2.2.21. 

Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde hızın ölçülebilmesine yönelik bir sistem 
olacaktır. 

21,34

3.2.2.22. 

Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı aktarılacaktır (Roketin düşüş hızı bu sistem vasıtası ile 
tespit edilebilecektir). 

44,45

3.2.2.23. 
Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle uzaktan rahat görülebilmesi için) 20

45 3.2.2.24. 
Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraşütlerin kesinlikle beyaz ve mavi renklerde veya bu 
renklerin farklı tonlarında olmaması gerekmektedir.

20 Sarı, Kırmızı ve Turuncu renklerde 
paraşüt tercihi yapılmıştır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 
(KTR)

20 Mayıs 2021 Perşembe



Herkese Açık | Public

20 Mayıs 2021 Perşembe
2018 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖNCÜL TASARIM RAPORU 

(ÖTR)
82

No Gereksinim 
Madde no .

Gereksinim Karşılama 
durumu 

KTR Slayt 
No

Açıklama 

25 3.2.1.14
Araçta bağımsız olarak kurtarılacak her kısmın (faydalı yük dâhil) üzerinde GPS veya radyo sinyali ile konum 
belirleyen bir sistem yer almalıdır.

21,25

26 3.2.3.1. Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır. 25

27 3.2.3.2. 

Entegrasyon alanında faydalı yük kütle ölçümü hakem heyeti tarafından yapılacak olup, ölçümün rahat bir 
şekilde yapılabilmesi için faydalı yükün roketten kolay bir şekilde ayrılması sağlanacak şekilde tasarım ve üretim 
yapılmalıdır. 

24,25

28 3.2.3.3. 

Lise ve orta irtifa kategorilerinde faydalı yüklerin herhangi bir bilimsel görevi yerine getirme zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Bu kategorilerde asgari 4 kg’lık herhangi bir ağırlık faydalı yük olarak kabul edilecektir.

25

3.2.3.6.1. 

Asgari 4 kg kütleye sahip olacak faydalı yükün (Faydalı yük içerisindeki bütün bileşenler bu 4 kg içerisine 
dâhildir) uçuşun başından sonuna kadar belirli bir frekansta ve sürekli olarak asgari üç (3) farklı uçuş 
karakteristiğinin ölçümlenmesinin yapılması ve bu verilerin yer istasyonuna canlı olarak indirilmesi,

Altimu-10 Jiroskop 
sayesinde istenilen veriler 
elde edilecektir.

3.2.3.6.2. 

Rokette faydalı yük olarak uçurulacak otonom hava aracının roketten ayrılması sonrasında yer yüzeyindeki 
belirli bir hedefe paraşütlü/paraşütsüz olarak sağlam iniş yapması örnek olarak sunulabilir.

27

3.2.3.7. 

Madde 3.2.3.6.1 ve 3.2.3.6.2’de belirtilen örnek sistemlere benzer yapıda olan veya özgünlük ile inovasyon
içeren faydalı yükler için yapılacak öneriler ÖTR’de TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine sunulacaktır. 

27

3.2.3.8. 

ÖTR’nin değerlendirme aşamasında bilimsel maksatlı faydalı yükün uygunluğu konusunda TEKNOFEST Roket 
Yarışması Komitesi tarafından ayrıca değerlendirme yapılacaktır. ÖTR aşamasını başarıyla geçen ancak bilimsel 
maksatlı faydalı yük konusunda uygunluk alamayan takımlar asgari 4 kg’lık bir kütleyle KTR aşamasına 
geçeceklerdir. 

3.2.3.9. 
Takımlar tarafından geliştirilecek özgün faydalı yükler Yarışma Komitesi’ne sunulmalı ve ÖTR ile ön onay 
alınmalıdır. 

3.2.3.10. 
Bilimsel bir görevi yerine getirmeye yönelik faydalı yükler canlı organizma, aşındırıcı kimyasal malzeme ve 
radyoaktif materyal barındıramaz ve çevreye/canlılara zararlı olamazlar.

27

3.2.3.11. Burun konisinde herhangi bir faydalı yük veya aviyonik sistem konumlandırılmayacaktır. 3.2.3.13. 
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29 3.2.3.12. 

Faydalı yük, roketin tepe noktasına erişmesinden hemen sonrası ile ana paraşüt açılmasından 
hemen önceki zaman diliminde istenilen anda bırakılabilir. (Örnek bir roket kurtarma senaryosu 
Şekil 2’de belirtilmiştir. Faydalı Yük tepe noktasında bırakılabileceği gibi Şekil 2’de görüldüğü gibi 
birincil paraşüt açılmasından sonra da bırakılabilir.)

8,20,21,58 Faydalı yük içerisinde sadece sürüklenme ve 
faydalı yük paraşütü konumlandırılacaktır.

30 3.2.3.13. 
3.2.3.12 ile belirtilen zaman dilimi içerisinde faydalı yük bağımsız bir bölümünden farklı bir 
stratejiyle de serbest bırakılabilir. (Roketin gövdesi içerisindeki faydalı yükün bulunduğu bölgedeki 
bir kapak mekanizma açılıp faydalı yük mekanik bir sistem yardımıyla gövdeden çıkış yapabilir).

3.2.1.14. 
3.2.3.12 ve 3.2.3.13 ile belirtildiği gibi gerçekleşecek bir kurtarma esnasında tasarlanan sistemin 
roketin inişini tehlikeye sokmayacağı (mekanizmanın analizi veya uçuş analizi yardımıyla) 
kanıtlanmalıdır.
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Bu bölümde Orta İrtifa kategorisi için termal ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerin
sonuçları/yorumları verilebilecektir. Yapılan hesaplamalarda bütün kabuller ve sınır değer 
tanımlamaları ayrıntılı olarak burada verilmelidir.

1. Yansı: Termal Analizler (Gerekli ise, zorunlu değil,isterlere uygun Yapılması durumunda bonus
2. Yansı: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri (Gerekli ise, isterlere uygun Yapılması 
durumunda bonus puan)

Tüm analizlerde aşağıdaki sorulara cevap verecek nitelikte bilgiler içermelidir;
Analizin hangi program ile yapıldığı ? Analiz yöntemi detayları (model,mesh,çözüm yöntemi vs.)? 
Analizden elde edilen veriler ? Ve bu verilerin nasıl yorumlandığı?A
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46 3.2.6.1
Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak şekilde iki (2) adet, birbirinden farklı 
uçuş bilgisayarı bulunmalıdır.

31 Sistemde Ayırıcı Kart 1 ve Ayırıcı Kart 2 
yedek kart olarak kullanılmaktadır.

3.2.6.2. Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler) içermelidir.

47 3.2.6.3 İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak eyleyiciye bağlı olmalıdır.

48 3.2.6.4. 

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

Ayırıcı Kart 1 ve Ayırıcı Kart 2 görevini 
yerine getirecektir.

3.2.6.5. Ana ve yedek uçuş bilgisayarları özgün veya ticarî sistem olabilir. 

49 3.2.6.6. 

Uçuş bilgisayarları (ana ve yedek) kullanılarak gerçekleşecek ayrılmalarda farklı çalışma 
prensipleri yer almalıdır (Ayrılmayı gerçekleştirecek sensörün/sensörlerin birbirinden 
farklı olması gerekmektedir. Bu durum uçuş bilgisayarlarında kullanılan kontrolcülerin 
hem aynı olması durumunda hem de farklı olması durumunda geçerlidir.). (Belirtilen 
kriter ön tasarım raporu aşamasından sonra geçerli olacaktır). 

Farklı çalışma prensiplerini sağlaması amacıyla 
telemetri üzerinde bulunan BMP280 yerine 
Ayırıcı Kart 1 üzerinde BME280 kullanılmıştır. 
MPU9255 yerine de MPU6050 kullanılarak şart 
sağlanmıştır.

50 3.2.6.10. 
Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere düşeceği göz önüne alınmalı ve alıcı 
verici antenlerin menzili roketlerin uçuş yörüngesi dikkate alınacak şekilde seçilmelidir. 

Anten ve sensörlerin karşılaştırılması 
yapılarak uygun seçim yapılmıştır.

51 3.2.6.11. 
RF modülünün gücü değerlendirilerek link bütçesinin yapılması gerekmekte ve ilgili 
tasarım raporlarında sunulmalıdır. 

3.2.6.12. 

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. 

3.2.6.14. 

Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarına dışarıdan erişilebilir (Örneğin gövde üzerinden 
erişilebilir anahtar bulunmalıdır) bir şekilde güç verilebilecek şekilde tasarım ve üretim 
yapılmalıdır

3.2.6.16. 
Faydalı yük içerisindeki elektronik devrelere de roket gövdesi üzerinde yer alacak uygun 
anahtarlarla güç verilebilecek şekilde tasarım ve üretim yapılmalıdır. 
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3.2.6.18. 
Kullanılacak pilin güvenliğinden takım sorumludur.

52 3.2.6.19. 
Kullanılan pillerin roketin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve yeterince dolu olmalıdır. Gerekli hesaplamalar yapılarak tabloda 

belirtilmiştir.

3.2.6.22. Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veri(ler) esas olmalıdır.

53 3.2.6.23. 

Takımların geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modelleme yazılımlarından 
ortaya çıkacak verilerden istifade edilerek uçuş algoritmalarında karar vermeyi tetikleyecek 
kriterler ve  gerçekleştirilecek işlemler ilgili tasarım raporlarında akış diyagramları şeklinde 
sunulmalıdır. 

Gerekli sistem çıktıları KTR’de verilecektir.

54 3.2.6.24
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. 

Kalman ya da Hareketli Ortalamalar 
filtrelerinden uygun olan yöntem KTR 
aşamasında test edilerek belirlenecektir.
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12 4.2.8 • Bu bölümde şartnamede yer alan,, 3.2.5.5, 3.2.5.11 ve 3.2.5.12 numaralı
gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilecektir.

• Bu bölümdeki bilgiler ile 3.2.5.3 ve 3.2.5.4 numaralı maddelerde yer alan kuralların
ihlalinin tespit edilmesi durumunda takımlar diskalifiye edilebilecektir.

Benzetim programı MATLAB Simulink
üzerinden programlandığı için modelleme 
koddan ziyade blok setleriyle 
gerçekleştirilmiştir.

3.2.5.1. Roket içi basınç yönetimi sağlanarak roket içerisinde ortaya çıkabilecek aşırı basınçlanma
problemini önlemeye yönelik basınç sensörlerinden sağlıklı veri alınması sağlanmalı ve
burundan hemen önceki gövde bitim alanında, aviyonik sistemlerin bulunduğu gövde
parçasında ve motorun hemen bitimindeki alanda 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip toplamda
asgari üç (3) deliğin bulunması gerekmektedir. Bu üç (3) delik haricinde açılacak olan ilave
delikler ve onların ilgili tasarımsal uygunluğu tamamen yarışmacıların sorumluluğundadır.

3.2.5.2. Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem de taşıma/rampaya
yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere dayanıklı olmalıdır.

3.2.5.3 Roket gövdesi olarak PVC ve benzeri herhangi bir polimer malzeme, sıkıştırılmış kağıt/kraft
kullanılamaz.

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 her parça için de geçerlidir.
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3.2.5.5 İç entegrasyon gövdeleri ve burun omuzluğu uzunluğunun gövde çapının en az bir buçuk
(1,5) katı olması gerekmektedir. Gövdeler arası entegrasyon ve/veya Şekil 3 ile verilen
burun–gövde entegrasyonu (iç entegrasyon gövdesi/burun omuzluğu hariç) farklı bir
yöntemle yapılacaksa bu sistemin tüm yapısal yük analizlerinde hesaplanan şok
değerlerini karşıladığı ve bükülme (bending) testlerini geçmiş olması gerekir.

3.2.1.7 İki farklı çapta roket motoru seçimi yapılarak iki farklı tasarım ile başvuru yapılmasına izin
verilmeyecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi motor kataloğunda ve ÖTR şablonunda yer
almaktadır. (İzin verilen değişimler; kütle ekleyip çıkarma, kanatçık boyut/geometri/sayısı
değişimleri, burun geometrisinde değişimler, roket içi sistem sıralama değişimleri, malzeme
değişimleridir).

3.2.5.11 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. Bu entegrasyonu yapan takımlar bu ilave olmadan
önce ve sonraki kayıplarını (Aerodinamik analizlerde irtifa kayıpları) göstermekle
yükümlüdürler
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Tüm sistemlerin kütle bütçesinin detaylı olarak çıkarılması beklenmektedir. 17,18
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17 4.1.3

4.1.3. Sistem ve alt sistem seviyesinde, kıyaslamaya/karşılaştırmaya tabi tasarım, üretim ve 
malzeme gibi tüm gereksinimler arasından seçim kriteri ulaşılmak istenen sonuç yani 
hedeflenen irtifa olan tüm gereksinimlerin optimizasyon kriterleri ve sonuçları 
paylaşılmalıdır. .
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Mekanik Bütçe

Komponent Fiyat (TL) Malzeme Adet/ kg/ m /m2

Burun Konisi Kalıbı 150 PLA 1

Burun Konisi Ucu 50 PLA 1

Ön Gövde Kalıbı 800 PLA 1

Arka Gövde Kalıbı 800 PLA 1

Entegre Gövdesi Kalıbı 150 PLA 1

Fin 200 Alüminyum 4

Motor Bloğu 200 Alüminyum 1

Mapa 50 Dövme Çelik 5

Merkezleme Yüzüğü 180 Alüminyum 6

Kapak 20 Alüminyum 2

Faydalı Yük 300 Çelik 4.750 kg

Selenoid Valf 600 - 2

Pnömatik Piston 500 - 2

Pnömatik Ara Bağlantılar 50 - -

Co2 Tüpü 250 - 4

Elektronik EntegrasyonKutusu 100 Alüminyum 1

Paraşüt Kumaşı 500 Ripstop Kumaş 10 m2

Paraşüt Bağlantı İpleri 112,5 Paracord İp 50 m

Cam Elyaf 940 Cam Elyaf 20 m2

Epoksi Reçine Set 848 3kg

Toplam 6800,5

Elektronik Bütçe

Komponent Birim Fiyatı (TL) Adet Toplam Fiyat (TL)

XBEE S2C PRO 413.37 4 1668.48

GY-NEO7MV2 GPS 66.37 1 132.9

10 DOF IMU 9 Eksen MPU9255 144 1 144

BME 280 188,35 2 376,7

AltIMU 10 v5 182.92 1 182.92

BMP 280 30 1 30

Çift Kanal Röle 6.74 2 13.48

Servo Motor 31.59 1 31.59

Arduino Nano 30 4 120

STM32F103 30 4 120

2.4 GHz 16dBi-18dBi Yagi uda anten 200 1 200

3.3 V Li-on pil 22.36 10 223.6

2.4 GHz 3dBi Whip/Tilt anten 80 2 160

Toplam 3376.67


