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Akademik Lider:

Aydın Gökçe

Takım Kaptanı:

Hakan Ayna

Yazılım Geliştirme 
Birimi

Lalenur Cora Ali Samet Ayık Halil Enes Erçel

Yapısal Birimi Hakan Ayna Ahmet Ünlü
Hüseyin Taha 

Karakaş

Aviyonik Birimi Halil Enes Erçel Lalenur Cora Ali Samet Ayık

İtki Birimi Ahmet Ünlü
Hüseyin Taha 

Karakaş
Hakan Ayna
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Yarışma Roketi Genel Bilgiler Takım 
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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü

Boy (mm): 2450

Çap (mm): 143

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 23955

Yakıt Kütlesi (g): 4349

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2527.3

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4100

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 28304

Ölçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 15.9

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 29.25

Stabilite (0.3 Mach için): 2.32

En büyük ivme (g): 8.72

En Yüksek Hız (m/s): 263

En Yüksek Mach Sayısı: 0.79

Tepe Noktası İrtifası (m): 3088

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : M2020

İkinci tercih : M2150

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Motor

Kanatçık

Birincil
Paraşüt

Faydalı
Yük

Paraşütü

Faydalı
Yük

Ana
Paraşüt

Kurtarma 
Sistemi

AviyonikBurun

Ekstra Yük

Entegrasyon 
Gövdesi

Motor
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Burun
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Çap (cm) Kütle (g)

Roket 14.3 28304

Burun 14.3 668

1. Gövde 14.3 2016

2. Gövde 14.3 1359

Ekstra Yük 14 808

Aviyonik 14 1500

Çap (cm) Kütle (g)

Kurtarma Sistemi 14 3590

İkincil Paraşüt 9.5 790

Faydalı Yük 13 4100

Faydalı Yük Paraşütü 12 240

Entegrasyon Gövdesi 14 405

Birincil Paraşüt 14 100

Uçuş Profili Zaman (s) İrtifa (m) Hız (m/s)

Fırlatma 0 0 0

Rampa Tepesi 0.41 6 31.9

Yakıt tükenme noktası 4.3 712 257

Tepe Noktası, Birincil Paraşüt Açılması, Faydalı Yük Ayrılma 25 3086 0

Ana Paraşüt Açılması 50 500 7.9

Roket Paraşüt Sonrası (Kurtarma) 120.5 0 0

Faydalı yük Paraşüt Sonrası (Kurtarma) 423 0 0
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Değişim 
Konusu

ÖTR Slayt No. ÖTR’deki İçerik 
Bilgisi

KTR’deki İçerik 
Değişim Bilgisi

KTR Slayt No.

Kullanılan 
Analiz 
Programı 
Değişikliği

Slayt 60-63 Analizler Ansys
programı ile 
yapılacaktı.

Analizler 
Solidworks
programı ile 
yapıldı

Slayt 31 ve 75
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Operasyon Konsepti (CONOPS) – 1/5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fırlatma Süreci

1 Roketin rampaya taşınması

2 Roketin ivmelenmesi

3 Roketin yakıtının bitmesi (Burn-out)

4 Roketin ve faydalı yükün ayrılması, birincil ve 
faydalı yük paraşütünün açılması (3088 m)

5 Roketin birincil paraşüt ile seyri (28.75 m/s)

6 Roketin  ana paraşütünün açılması (500 m) 
(7.96 m/s)

7 Faydalı yükün paraşüt ile seyri (7.90 m/s)

8-9 Kurtarma
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Uçuş Öncesi
Uçuş Esnası

Uçuş Sonrası

1. Roket montajının 
bitirilmesi,

2. Altimeter takılması,
3. Motor montajının 

bitirilmesi,
4. Roketin gözle son 

kontrollerinin 
yapılması,

5. Roketin rampaya 
götürülmesi,

6. Aviyonik sistemin 
roketin üzerinde 
bulunan switch
yardımı ile 
aktifleştirilmesi.

1. Roketin yerinin
belirlenmesi,

2. Faydalı yükün yerinin
belirlenmesi,

3. Roket kurtarılması,
4. Roket hasar kontrolü

yapılması,
5. Faydalı yük

kurtarılması,
6. Faydalı yük hasar

kontrolü yapılması,
7. Alana geri dönülmesi.

Zaman (s) İrtifa (m) Hız (m/s)

Fırlatma 0 0 0

Rampa Tepesi 0.1 6 29.25

Yakıt Bitmesi (Burn
Out)

4.3 708 257.2

Tepe Noktası 25.4 3088 0

Ayrılma 25.4 3088 0

Birincil Paraşütün 
Açılması

25.4 3088 0

Faydalı Yük 
Paraşütünün Açılması

25.4 3088 0

Ana Paraşütün 
Açılması

54 500 7.963

Roketin Yere İnişi 121 0 0

Faydalı Yük İnişi 422 0 0
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İrtifa-Zaman Grafiği

Operasyon Konsepti (CONOPS)  
Takım 

Logosu

Faydalı Yük İrtifası

Roket İrtifası
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İvme-Zaman Grafiği
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Mazh-Zaman Grafiği
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Parça Boy Çap Kütle Üretim Yeri Üretim Yöntemi Malzeme

Kanatçıklar (3 adet) 80x126x240 mm - 104.55 gr El yapımı Kalıp Yöntemi ile Cam elyaf kompozit

Merkezleme yüzüğü a (2 adet) 10 mm Ø 140x76 mm 299.4 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma 7075 alüminyum

Merkezleme yüzüğü b 10 mm Ø 140x79.55 mm 285.66 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma 7075 alüminyum

Motor vidalı bağlantı 2 15 mm Ø 137x10 mm 1580.19 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma Çelik

Motor vidalı bağlantı 1 15 mm Ø 137x10 mm 499.4 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma 7075 alüminyum

Motor durdurucu 10 mm Ø 140x79.55 mm 311.43 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma 7075 alüminyum

Faydalı yük paraşüt haznesi 130 mm Ø 130 mm 87.65 gr 3B Yazıcı 3B Baskı Abs

Faydalı yük kütlesi 40,25 mm Ø 130 mm 4100 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma Çelik

Kilit sistemi koruma kapağı 20,29 mm Ø 138 mm 41.71 gr 3B Yazıcı 3B Baskı Abs

Büyük paraşüt üst halka 10 mm Ø 140 mm 187,76 gr Cnc Makinesi Cnc Lazer Kesim Çelik

Büyük paraşüt ana kapak 36 mm Ø 94,5 mm 522.43 gr Cnc Makinesi Cnc Lazer Kesim Sac

Piston sabit taban 16 mm Ø 140x100 mm 226.18 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma 7075 alüminyum

Piston hareketli taban 10 mm Ø 136x100 mm 124 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma 7075 alüminyum



Herkese Açık | Public

ROKET  ALT  SİSTEM  DETAYLARI 2

15Perşembe, 2021-12-09
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 

(ÖTR)

Parça Boy Çap Kütle Üretim Yeri Üretim Yöntemi Malzeme

Piston 100N 180-268 mm - 69 gr - - -

Kurtarma sistemi ana taban 10  mm Ø 140 mm 1009 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma Çelik

Aviyonik çalışma tabanı 200 mm Ø 138 mm 145gr 3B Yazıcı 3B Baskı Abs

Ek yük 6.8 mm Ø 138 mm 795 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma Çelik  

Parça Boy Cidar Çap Kütle Üretim Yeri Üretim Yöntemi Malzeme

Alt gövde 752 mm 1.5 mm Ø 143 mm 1812 gr El yapımı Elle yatırma Cam elyaf

Üst gövde 1112 mm 1.5 mm Ø 143 mm 1118 gr El yapımı Elle yatırma Cam elyaf

Burun (Üst Gövdeye Entegre) 570 mm 1.5 mm Ø 143 - 0 mm 569 gr El yapımı Elle yatırma Cam elyaf
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PARÇA SEÇİLEN MALZEME ve ALTERNATİFİ NEDEN BU MALZEME

Merkezleme yüzüğü a 
Merkezleme yüzüğü b 
Motor vidalı bağlantı 1
Motor durdurucu

7075 Alüminyum 
-Çelik ve bilumum       
metaller
-Baskı Plastikleri

Üretilecek olan malzemeler hareket ekseninde yüksek dozajda yüklere maruz 
kalmayacaktır. Bu yüzden sağlamlık yerine hafiflik tercih edilmiştir. Bunun 
yanında, kullanıldıkları kısımlarda ısıya maruz kalmalarından dolayı, şeklen 
deformasyona maruz kalınmaması için plastik tercih edilmemiştir. İşleme 
kolaylığı da göz önünde bulundurulduğunda en uygun malzemenin alüminyum 
olduğuna karar verilmiştir.

Roket kabuğu
Entegre burun
Kanatçıklar

Cam elyaf kompozit 
-Alüminyum
-Karbon fiber 
-Cardboard

Roket kabuğu için gereksinimler, dinamik yüklere maruz kalabilmesi, hafiflik, 
ısıya ve ufak çaplı darbelere dayanıklı olmasıdır. Bu gereksinimler göz önünde 
bulundurulduğunda uygun malzeme karbon fiberdir. Ancak mali açıdan 
uygunluğu için cam elyaf tercih edilmiştir.

Piston sabit taban 
Piston hareketli taban

7075 Alüminyum
-Çelik ve bilumum 
metaller

Belirtilen parçaların yüksek dayanımlara ihtiyacı olmadığından, kolay temin ve 
hesaplılık açısından alüminyum tercih edilmiştir.

Motor vidalı bağlantı 2
Kurtarma sistemi ana taban
Büyük paraşüt üst halka

Çelik -Alüminyum
Belirtilen parçaların mukavemetinin üst seviyelerde olması gerekmektedir, bu 
sebepten dolayı güçlü bir alaşım olan çelik tercih edilmiştir. 

Kilit sistemi koruma kapağı
Aviyonik çalışma tabanı,
Faydalı yük paraşüt haznesi

ABS
-PLA
-TPU
-Metal alaşım

Üretilecek olan parçalar, kompleks tasarıma sahiptir, bu sebepten dolayı plastik 
baskı tercih edilmiştir. Parçaların normal şart altında  formlarını muhafaza 
edebilmesi için ergime noktası daha yüksek olan ABS tercih edilmiştir.
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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Piston Kilit 
Sistemi

İkincil Paraşüt 
Haznesi

Faydalı Yük 
Paraşüt Haznesi

Birincil Paraşüt

Kurtarma 
sisteminin boyu, 
faydalı yük 
sisteminin ve 
birincil paraşütün 
boyu dahil 68.7 
cm’dir. Çap ise 14 
cm’dir. Toplam 
kütle ise 8555 
gramdır.
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 1

18Perşembe, 2021-12-09
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 

(ÖTR)

• Projemizde kurtarma ve paraşüt açma sistemi olarak kullanmak üzere gazlı pistonlardan bir düzenek tasarlanmıştır. Bu sistem
diğer seçeneklere göre kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Örneğin barut patlatma yönteminde oluşan tehlikeleri
barındırmamaktadır. Bu sayede roket henüz yerdeyken istenilen sayıda test ve buna bağlı analizler yapılabilmektedir. Diğer
alışılagelmiş yöntem olan yaylı sisteme göre ise montaj aşamasında birçok avantaj sunar. Pistonlar için gerekli kuvvetler
pistonların prosedüründe yazmaktadır. Bu sayede sistemin tepe noktasında uygulayacağı kuvvet net olarak bilinmektedir.
Ayrıca yaylı sistemde olduğu gibi ani bir kuvvete ihtiyaç olmadığından yalnızca roketin gövdelerini birbirinden ayırabilecek
kuvvette piston monte edilmesi kurtarma sistemini aktif etmeye yeterlidir.

• Roketimizin altimetre tarafından okunan yükseklik değeri 10000 feet olduğunda ve ivme sensörü tarafından okunan değer 0
m/s2 olduğunda stm32’ye gönderilen haber paketi ayrılma sistemini aktifleştirmek için servo motorları çalıştırır. Servo
motorlar kilit sistemini açar ve bu sayede ayrılma gerçekleşir. Ayrılmanın kontrollü bir şekilde gerçekleştiği micro switchler ile
doğrulanır. Aksi taktirde micro switchlerden ayrılmanın gerçekleştirilemediğine
dair bir sinyal yollanır. Bu sinyal ise yedek aviyoniği devreye sokar ve ayrılma
sistemini tetikler.

• Kilit sisteminin çalışma prensibi şu şekildedir: Pistonları sıkışmış biçimde tutan servo
motorlar çalışır. Bu sayede kurtarma sistemini kapalı tutan pim serbest bırakılmış
olur. Serbest kalan pistonlar uzamaya başlarlar ve ayrılma gerçekleşir. Ayrılmanın
ardından henüz uzamakta olan pistonlar faydalı yükü roketin dışına ittirmeye başlar.

Servo Dili

Pim

İlerleyiş Yönü
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Çap (mm) Kütle (g) Kapalı Hal Uzunluğu (mm) Açık Hal Uzunluğu (mm)

Kurtarma Sistemi 140 3590 425.44 785.44

İkincil Paraşüt Haznesi (Mavi renkli hazne) 95 790 350

Paraşüt Çıkarma Sistemi 2
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1

2

3

Kurtarma sisteminin 
çalışma prensibi şekilde 
gösterilmiştir. Roket üst 
gövde içerisinde gerekli 

önlemler alınarak serbest 
şekilde montajı yapılan 

faydalı yük, tepe 
noktasına ulaşıldığında 

katlı piston sistemi 
sayesinde roketin ayrılma 

noktasından dışarıya 
doğru itilir.   
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1. Roketin tepe noktasına ulaştığı
sensörler tarafından okununca,
servo motorlar çalışır ve pistonların
açılmasını engelleyen pimi serbest
bırakır. Sıkışmış haldeki pistonlar
gövdeyi birbirinden ayırmak için
baskı uygulamaya başlar

Uygulanan baskı sonucu gövdeler
birbirinden ayrılır ve birincil paraşüt
serbest kalır. Bu aşamada faydalı yükü
tutan bir yapı bulunmadığından faydalı
yük, paraşütü ile roketin dışına çıkmaya
hazır haldedir.

Piston sistemi yükselmeye başlar
ve tamamen serbest kalan birincil
paraşüt hava ile teması sonucu
açılmaya başlar. Bunun yanında
düşmeye hazır halde olan faydalı
yükü dışarı bırakmaya yardımcı
olur.

2.

3.
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Piston sistemi yükselmesini kısa
süre içerisinde gerçekleştirir ve
birincil paraşüt açılmasını tamamlar.
Bu esnada faydalı yük serbest
düşmeye başlar.

Serbest düşmeye faydalı yük, paraşüt
haznesine dolan hava sayesinde paraşütünü
açar ve roket gövdesinden ayrı bir şekilde
süzülerek yere yaklaşmaya başlar.

İstenilen irtifaya ulaşılınca ikincil paraşüt
devreye girer ve sürüklenme hızını
belirtilen hıza düşürür. Aşamanın sonunda
roket, alt gövdesi ve üst gövdesi birbirine
bağlı olacak şekilde yere inip kurtarılma
safhasına geçer.

4.

5.

6.
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Paraşüt
Bağlı olduğu 

unsur
Düşüş hızı 

(m/s)
Açık ve Kapalı 

Çap (mm)
Kubbe delikleri 

ölçüsü (mm)
Açılma 
noktası

Aktif olduğu aralık 
(m)

Renk

Birincil Paraşüt İkincil Paraşüt 28.75 850 140 85 Tepe noktası 3000-500 Yeşil

İkincil Paraşüt Gövde 7.963 3000 140 300 500 metre 500-0 Mor

Faydalı Yük 
Paraşütü

Faydalı yük 7.907 1500 130 150 Tepe noktası 3000-0
Kırmızı

İp Çeşidi: Örgü misina

İp Çapı: 0,55 mm

Çekme Dayanımı: 75 kg

Avantajları: Yüksek dayanım, düşük hacim

Paraşüt Tipi: Yuvarlak (Canopy)

Avantajları: Kolay tasarım kabiliyeti ve üretimi

Paraşüt Kumaşı: Ripstop

Avantajları: Hava ve su geçirmezlik, dayanıklılık
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Faydalı Yük Paraşütü

v=7.907m/s

Birincil Paraşüt

v=28.75m/s
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İkincil Paraşüt

v=7.963m/s

(19.350𝑘𝑔) ∗ (9.81𝑚/𝑠²)

[(0.5)(1.007041𝑘𝑔/𝑚³)(0.8)(0.57𝑚²)]

(4.768𝑘𝑔) ∗ (9.81𝑚/𝑠²)

[(0.5)(1.058599𝑘𝑔/𝑚³)(0.8)(1.767𝑚²)]

(19.350𝑘𝑔) ∗ (9.81𝑚/𝑠²)

[(0.5)(1.058599𝑘𝑔/𝑚³)(0.8)(7.069𝑚²)]

Paraşütler 2

• Paraşüt hesaplamalarındaki "ρ" değerleri, sahip oldukları irtifa değerlerine göre hesaplanmıştır.

• Paraşütümüzün geometrisi, sürüklenme katsayımızı 0.8 almayı gerektirmiştir.

• Yapılan hesaplarda, ana paraşütte 18, faydalı yük paraşütü ve ikincil paraşütte ise 12’şer ip olması gerektiği saptanmıştır.

• Paraşütlerimizde 1/10 çap oranında kubbe delikleri kullanılacaktır.
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Stm32f407g Discovery: Ana bilgisayar.

Bm280 basınç sensörü: Altimetre görevini yerine getirir.

Bno055 9dof mutlak oryantasyon ımu sensörü: Bulunduğu objenin hareketlerini 3 boyutta ölçer.

Gps Modülü ve Anten: Bulunduğu konumu ana bilgisayara iletir.

Lora Rf modül ve Anten: Yer istasyonuna veri gönderimi yapar.

Buzzer: Kurtarılma esnasında ses çıkartır.

Sd kart: Daha sonra incelenmek üzere verileri kaydeder.

Pil, Anahtar, Güç Modülü: Kart için gerekli gücü, açma kapamayı sağlar.

Microswitch: Ayrılmanın gerçekleşmemesine bağlı, yedek aviyoniğe bilgi aktarımı yapar. 

ArduinoMega2560 Mini: Faydalı yük bilgisayarıdır.

Gps Modülü ve Anten: Bulunduğu konumu faydalı yük bilgisayarına iletir.

Buzzer: Kurtarılma esnasında ses çıkartır.

Lora Rf modül ve Anten: Yer istasyonuna veri gönderimi yapar.

Lipo Pil: Bilgisayar için gerekli gücü sağlar.

24Perşembe, 2021-12-09
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Kurtarma Sistemi Testler Takım 
Logosu
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• Testlerimiz Gazi Üniversitesinde bize ait olan atölyemizde yapılacaktır.

• Test yöntemi ve düzenekleri, Kurtarma Sisteminin prototipi hazırlanacaktır, videoya kaydedilirken çalıştığı gösterilecek ve 
detaylıca anlatılacaktır. Paraşüt açılma testlerinde de prototipi hazırlanacak ve altına ağırlık bağlanıp yüksek bir yerden aşağıya 
atılıp paraşütün açıldığı kaydedilecek ve video sırasında detaylıca anlatılacaktır.

• Elde ettiğimiz verileri yaptığımız analizlerle karşılaştırarak ilerleyeceğiz ve roketimizin güvenilirliğinden emin olacağız.

• Test fotoğrafları ve videosu YouTube’a 27 Mayıs tarihinde yüklenecek linki paylaşılacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Boy-et kalınlığı Çap Kütle Üretim Yeri Üretim Yöntemi Malzeme Neden Bu Malzeme

Faydalı yük paraşüt haznesi 130 mm Ø 130 87.65 gr 3d 3d Abs Hafiflik, ısı dayanımı

Faydalı yük kütlesi 40,25 mm Ø 130 4100 gr Cnc Cnc Çelik Ağırlık için

Faydalı Yük Mekanik Görünüm

26Perşembe, 2021-12-09
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Çelik Kütle 
(Faydalı Yük)

Faydalı Yük 
Aviyoniği 
Bölmesi 

Faydalı Yük 
Aviyoniği (Gps, 
Rf Verici, Micro 
Controller, Lipo

Batarya,  
Buzzer)

Faydalı Yük 
Paraşüt Haznesi
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Faydalı Yük – Detay 1/3
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• Faydalı yük proje kapsamında işlevsiz olacağından, tolerans payı gözetilerek yalnızca 4.1 kilogramdan oluşan bir çelik
kütlesi olması planlanmıştır. Faydalı yük sisteminin tamamı ise 4.865 kilogramdan oluşmaktadır.

• Çelik kütle, tepe noktasına ulaşıldığında sistem tarafından roketin dışına itilerek bırakılır. Ve kendi üzerinde
bulundurduğu paraşüt sayesinde süzülerek roketten bağımsız bir şekilde yere iniş gerçekleştirir. Yine üzerinde
bulundurduğu gps modülü sayesinde yer istasyonuyla iletişime geçerek bulunduğu koordinatları istasyonla paylaşır.
Kurtarma ekibi alınan sinyali değerlendirerek kurtarma çalışmalarına başlar.

• Faydalı Yük roket zirveye gelip açıldıktan sonra birincil paraşütün hemen arkasından dışarıya çıkacak ve üzerinde
bulunan gps sayesinde kurtarılması sağlanacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 
(ÖTR)
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Faydalı Yük – Detay 2/3
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Faydalı yükün roketten  
ayrılma aşamaları şekilde 
gösterilmiştir. Roket üst 
gövde içerisinde gerekli 

önlemler alınarak serbest 
şekilde montajı yapılan 

faydalı yük, tepe 
noktasına ulaşıldığında 

katlı piston sistemi 
sayesinde roketin ayrılma 

noktasından dışarıya 
doğru itilir.   
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Faydalı Yük – Detay 3/3Takım 
Logosu

2920 Mayıs 2021 Perşembe

• Faydalı yükün işlevi bulunmamaktadır.
• Roket apogee ye ulaştığında roketin ayrılması ile birlikte faydalı yük paraşütü açılacak ve faydalı yük roketten ayrılacaktır. 
• Faydalı yük üzerinde elektronik devre bulunacaktır. 
• Faydalı yük üzerinde Arduino mega işlemcisi kullanılacaktır. GPS olarak adafruit ultimate gps breakout v3 kullanılacaktır. RF

verici olarak Lora Ebytee32-TTL-500 kullanılacaktır. Üzerinde bulunan buzzer faydalı yük düştükten sonra bulunmasını 
kolaylaştıracaktır.

• GPS verileri sürekli olarak ana bilgisayara aktarılacaktır. 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Faydalı Yük Bilimsel Görev
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Aerodinamik & Termal Analiz 1/4
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• KTR’de kullanılan analiz programında ANSYS’ten Solidworks Flow Simulation’a geçiş yapılmıştır.

• Termal Analizler

• 0,8 Mach altında roket uçuşu yapılacağından herhangi bir sonik patlamaya maruz kalınmayacaktır. Bu kapsamda 0,8 
Mach altı uçuşlar için literatürde ve Teknofest’in verilerinde herhangi bir ısıya maruz kalınmayacağı rapor edilmiştir.

• M model roket motorlarında oluşan ısılar roketin herhangi bir komponentine zarar verebilecek kadar büyük 
olmadığından bulunulan aşamada Termal Analiz yapılmasına gereklilik duyulmamıştır.

• Şartnamenin 3.2.1.4 numaralı maddesinde ‘’Motordan çıkacak olan ısı, gaz vb. gibi etkenler roket tasarımını 
etkileyen faktörler değildir.’’ ibaresi bulunmaktadır.

• Bu maddeden anlaşıldığı üzere ısı analizini gerektirebilecek olan motordan çıkan ısı, tasarımda değişikliğe neden 
olmayacaktır.  Bu yüzden termal analize ihtiyaç duyulmamıştır.



Herkese Açık | Public

Aerodinamik & Termal Analiz 2/4
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• Analiz Solidworks üzerinden Flow Simulation yardımı ile yapılmıştır.
• Analizde referans ekseni +y doğrusu alınmıştır ve analiz tipi dış akış olarak seçilmiştir, akışkan olarak hava alınmıştır.
• Hava basıncı parametresi 101325 Pa, sıcaklık parametresi ise 293.2 K olarak kabul edilmiştir.
• Doğrultu 90 derece +y doğrusunda modellenmiştir +y doğrultusundaki hız -263 m/s olarak kabul edilmiştir.
• Analizde mesh, global mesh seçilip ilk ağ seviyesi 5 olarak belirlenip otomatik olarak atılmıştır.
• Enclosure boyutumuz genişliğin 4 katı uzunluğun ise yaklaşık 6 katı olarak modellenmiştir.

• Ortalama sürükleme kuvveti 237.912 N olarak
ölçülmüştür

• Akış laminar ve türbülanslı olarak girilmiştir.
• Roketimizin üzerinden geçen akışkanın hızı sol tarafta

gösterilmiştir, Roketin burnunda 278.646 m/s olan
akışkan hızı roketin arka kısmında 202.652 m/s hıza
kadar gerilemiştir.

• Bu maddeden anlaşıldığı üzere akış sağlıklıdır ve
herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

Hesaplamalı Akışkanlar Analizi
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Aerodinamik & Termal Analiz 3/4
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• Roketimizin akış sırasında maruz kaldığı 
sıcaklık analizi solda gösterilmiştir.

• Roketin en çok maruz kaldığı sıcaklık 
değeri ise roketin arka kısımlarındadır ve 
hava sıcaklığından bağımsız olarak 52.8°C 
‘lik bir sıcaklık meydana gelmektedir.

• Roketimizin gövde malzemesi fiberglastır 
ve fiberglasın ısıya dayanımı çok yüksektir 
bu yüzden bu sıcaklık değerleri roketimize 
zarar vermeyecektir.

°C

• Roketin burun ucunda yaklaşık hava sıcaklığından bağımsız olarak 26.39°C ’lik bir sıcaklık meydana gelmektedir.

• Fiberglas maksimum sıcaklık dayanımı 346.85°C ‘dir akışkandan gelen sıcaklık roketimiz için tehlike arz 
etmemektedir.
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• Roketimizin bir kanadının üzerinden geçen akış hızı analizi 
yukarıda gösterilmiştir.

• Akışkan hızı kanat boyunca çok fazla değişime uğramadan 
devam etmiştir ve bu değer 263.951 m/s ‘dir.

• Kanatçık üzerine etkiyen ortalama sürükleme kuvveti 6.087 N 
olarak hesaplanmıştır

• Bu değerler beklenen değerleri karşılamaktadır.

• Roketimizin akış sırasında aldığı en yüksek basınç değeri 
burun ucundadır ve yaklaşık 113 kPa’dır. Bunun sebebi 
burun ucunun sivri olmasından kaynaklanmaktadır.

• Yaptığımız yapısal/mukavemet analizlerinde en zayıf 
gövde parçasının 77.2 Mpa basınca dayanabildiğini 
biliyoruz, bundan anlaşıldığı üzere burun geometrisinde 
herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yoktur.
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Aviyonik Mekanik Görünüm 
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Yedek Aviyonik Ana Aviyonik 
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Aviyonik – Özet
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Roket uçusu için seçilen sistemler takımımız tarafından oluşturulacaktır. Sistem bileşenleri ayrı ayrı sipariş edilip 
takımımız tarafından çalışır hâle getirilecektir. Tüm sistemler tarafımızca oluşturulmuştur. Ana aviyonikte STM32f4 
discovery DISC1 kullanılacaktır. Yedek aviyonikte ise arduino mega kullanılacaktır. STM32 yi seçme nedenimiz işlem 
kapasitesi aynı türdeki kartlara göre çok daha fazla olmasıdır. Yedek aviyonikte ise arduino mega kullanmamızın 
sebebi isterlerimize cevap verebilecek en düşük maliyetli kart olmasıdır. 

Ana aviyonikte kurtarma sistemini tetiklemek için basınç ve ivme sensörü verisi kullanılacaktır. İkili kontrol sistemi 
roketin tam zamanında paraşüt açmasını sağlayacaktır. 

Yedek aviyonikte ise kurtarma sistemini tetiklemek için sadece basınç sensörü kullanılacaktır. Kullanılan basınç 
verisi filtrelendikten sonra switch aracılığı ile ana aviyoniğin çalışıp çalışmadığını kontrol edecek ve gerektiğinde 
devreye girecektir.
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Ana Aviyonik – Detay/1

Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

STM32 mikroişlemci f407 işlem hızı ve pin sayısı roket için 
isterleri karşılamaktadır.

Ana aviyonik bilgisayarı

Basınç sensörü bme280 Ölçüm skalası yapacağımız atışı fazlası 
ile karşılamaktadır.

Ana paraşüt açmak için kullanılacaktır.

İvme gyro sensörü bno055i
mu

hassasiyeti 0.01 olduğu için tercih 
edilmiştir.

Ayrılma tetikleme için kullanılacaktır.

GPS adafruit Hassasiyeti diğer ürünlere göre daha 
iyi sağlamaktadır.

Roketin konumunu belirlemek için 
kullanılacaktır.

RF verici Lora Frekans aralığı ve menzili roket atışı 
için yeterli düzeydedir.

Haberleşme için kullanılacaktır.

SD kart modülü 11706 Standart kullanılan modül. Uçuş verilerinin kaydedilmesi için 
kullanılacaktır.

Buzzer 5v Standart kullanılan devre elemanı Uçuş sonrası roket yer tespiti için 
kullanılacaktır.
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Ana Aviyonik – Detay/2
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Sistem Blok Diyagramı 

Şekil 1 Blok diyagram

• Ana aviyonik bilgisayarın yapısını
gösteren blok diyagram soldaki
“Şekil 1 blok diyagram”da verilmiştir.
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Ana Aviyonik – Detay/2
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Kart Tasarımı: 

• Ana aviyonik bilgisayarında kullanılan sensörlerin, işlemci ve devre elemanlarının yer aldığı bir uçuş bilgisayarı
kart tasarımı şekil 1’de gösterilmiştir.

• Kart tasarlanırken Autodesk Eagle üzerinden çalışılmıştır. EasyEDA programı ile görselleştirilmiştir. Fritzing ile
de şematiği görselleştirilmiştir. Tasarlanan kart internet üzerinden sipariş verilecektir. Tedarikte sıkıntı
yaşanması durumda baskı devre kart tarafımızca elimizdeki imkanlar ile yapılacaktır.
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Algoritma : 
● Anahtar aracılığı ile sistemlere güç verilecektir. Güç verildikten sonra mikroişlemciler devreye girecektir. Ana aviyonikte ilk

başlangıçta hafızada veri olup olmadığı kontrolü yapılacak. Hafızada veri yok ise basınç, ivmeölçer ve gps verileri okunacak.
Okunan veriler hafızaya kaydedilecek ve yer bilgisayarına gönderilecek. Hafızada veri olduğu durumda ise EEprom verileri sd
karta kayıt edilecek. Basınç sensörü ile yükseklik hesabı yapılacak. Bu hesap paraşüt devreye girmesi için bir kriter olacak.
Veriler olası gürültüleri engellemek için kalman filtresinden geçirilecek. Sürüklenme paraşütünün açık olup olmadığı kontrol
edilecek. Bu işlem roketin hangi durumda olduğunu anlamak için yapılmaktadır. Basınç artışı düşmeye başladığı kontrol
edilecek. Basınç düşmeye başlamış ise sürüklenme paraşütü açılacak. Basınç düşmeye başlamamış ise ivmeölçerden açı
bilgisi alınacak. Açı bilgisi kalman filtresinden geçirilecek. Roket açısı 45 dereceden büyük ise sürüklenme paraşütü açılacak.
Açı 45 dereceden küçük ise veriler kayıt edilecek ve yer bilgisayarına gönderilecek. Sensör verisi okuma adımına geri
dönülecek. Sürüklenme paraşütü açık ise irtifanın 500 metreden küçük olup olmadığı kontrol edilecek. Roket 500 metreden
yüksekte ise veriler kaydedilecek ve yer bilgisayarına gönderilecek.Eğer roket irtifası 500 metreden düşük ise ana paraşüt
açılacak.Ana paraşüt açıldıktan sonra basınç ve gps verileri kaydedilip yer bilgisayarına aktarılacak. İrtifa 10 m den küçük
olduğu durumda ise sadece gps verisi kaydedilip yer bilgisayarına aktarılacak.Buzzer sürekli çalışarak yer tespitini
kolaylaştıracaktır.
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Veri Filtreleme Detayları : 

• Sensör verilerinin filtrelenmesi için Kalman Filtresi kullanılacaktır. Kalman Filtresi bir tahminleme (estimation)

yöntemidir. Kalman, modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin

edilebilen bir filtredir. Roket uçuş esnasında ivme, titreşim, hava türbülansları gibi nedenlerle sensörler anlık olarak

hatalı ölçümler yapabilir. Uçuş esnasında sensörlerden gelen bu istenmeyen sinyalleri, gürültüleri, tepe ve dip

noktalarını önlemek için Kalman Filtresi kullanılması planlanmaktadır. ‘SimpleKalmanFilter’ ya da ‘KalmanFilter’

kütüphaneleri kullanılacaktır.
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Yedek Aviyonik – Detay/1

Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Basınç sensörü bme280 0.1 m hassasiyetle 10000 m’ye 
kadar irtifa ölçebilmektedir.

İrtifa ölçümü amacıyla kullanılmaktadır.

sd kart modülü 11706 Verilerin sisteme kaydedilmesi için 
hızı isterlere uymaktadır.

Veri kaydetme amacıyla kullanılacaktır.

ivme sensörü MPU9255 Hassasiyeti tam olarak 
karşılayabilmektedir.

Roketin 3 boyutta hareketini hesaplamak 
için kullanılacaktır.

Microswich sop201 Standart kullanılan microswitch Ana aviyoniğin devreye girip girmediğini 
kontrol etmek için kullanılacaktır.

pil li-po Sistem enerjisini karşılamaktadır. Sisteme enerji vermek amaçlı 
kullanılacaktır.

Arduino mega2560 işlem hızı roket atışı için 
gereksinimleri karşılamaktadır.

Microişlemci 
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2

• Yedek aviyonik bilgisayarın yapısını
gösteren blok diyagramı solda verilmiştir.
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• Ana aviyonik bilgisayarında kullanılan
sensörlerin, işlemci ve devre elemanlarının
yer aldığı bir uçuş bilgisayarı kart tasarımı
şekil 1’de gösterilmiştir.

• Yedek aviyonik bilgisayarında kullanılan
sensörlerin, işlemci ve devre
elemanlarının yer aldığı bir uçuş
bilgisayarı kart tasarımı şekil 1’de
gösterilmiştir.

• Kart tasarlanırken EasyEDA programı ile
çalışılmıştır. Fritzing ile de şematiği
görselleştirilmiştir. Tasarlanan devre kart
tarafımızca elimizdeki imkanlar ile
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Yedek aviyonik sisteme switch ile bağlı olacaktır. Yapılan kurtarma algoritması switch kontrolü ile birleştirilecektir. Ölçülen
sensör verisi işlenerek roketin irtifası bulunacaktır. İrtifa kaybetmeye başladıktan 1 saniye sonrasında switch kontrolü
gerçekleştirilecek ve ana aviyoniğin işlevinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Yapılan kontrol sonrasında ana aviyonik
paraşütleri açmak için servo motorları devreye alıp switch i aktif etmemiş ise servo motorları yedek aviyonik çalıştırılacak.
İrtifa 500 metrenin altına gelene kadar sensör verileri işlenecek. İrtifa 500 metrenin altına düştüğünde ikinci switchler
kontrol edilecek ve ana aviyoniğin devreye girip girmediği tekrar kontrol edilecek. Ana aviyonik devreye girmiş ise sistem
duracak. Ana aviyonik devreye girmemiş ise sistem paraşütü açarak roketin güvenle inmesini sağlayacaktır.

Algoritma : 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3

Veri Filtreleme Detayları : 

• Sensör verilerinin filtrelenmesi için Kalman Filtresi kullanılacaktır. Kalman Filtresi bir tahminleme (estimation) yöntemidir.
Kalman, modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin edilebilen bir filtredir.
Roket uçuş esnasında ivme, titreşim, hava türbülansları gibi nedenlerle sensörler anlık olarak hatalı ölçümler yapabilir.
Uçuş esnasında sensörlerden gelen bu istenmeyen sinyalleri, gürültüleri, tepe ve dip noktalarını önlemek için Kalman
Filtresi kullanılması planlanmaktadır. ‘SimpleKalmanFilter’ ya da ‘KalmanFilter’ kütüphaneleri kullanılacaktır.
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Ana – Yedek Aviyonik
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Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 

• Ana aviyoniğin algoritma isterleri sağlandığında servoya

sinyal gider ve servo çalışmaya başlar. Aynı sinyal yedek

aviyoniğe de gider. Bu sayede servonun çalıştığı yedek

aviyonik tarafından anlaşılır. Servonun çalışmasıyla roket

ayrılmaya geçer ve paraşüt kutusu ayrılır. Paraşüt kutusu

ayrıldığı için mikro switch üzerindeki baskı kalkar ve

mikro switch kontrol sinyalini yedek aviyoniğe yollar.

Yedek aviyonik önce servo sonra da switchten gelen

sinyalle ayrılmanın ve paraşütün açılmasının

gerçekleştiğini anlar. Eğer ana aviyonik çalışmazsa

servonun çalışma sinyali yedek aviyoniğe gitmez,

switchten de hala paraşüt kutusunun ayrılmadığına dair

sinyaller geliyorsa yedek aviyonik isterleri sağlandığında

yedek aviyonik çalışır.
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İletişim:
• Aviyonik ve yer istasyonu arasında haberleşme için radyo frekans alıcı-verici kullanılacaktır. Frekans çakışmalarını

önlemek için Türkiye’de 915 Mhz kullanımı yasaktır. Bu durum göz önünde bulundurularak, kullanılacak olan
radyofrekans alıcı ve vericileri Türkiye standartlarına uygun olarak 433 MHz Lora ebyte TTL-32 500 olarak seçilmiştir. Bu
mhz aralığında telemetrinin sinyal bozabilecek etmenlerden etkilenmesi düşüktür ve 5000 metreye kadar yüksek
menzile ulaşılabilmektedir. Haberleşme ISM bandında gerçekleştirilecektir. Bu bandın kullanımı Türkiye için uygundur.

• Telemetriler arası IEEE 802.15.4 protokolü kullanılacaktır. Telemetri ve kart arası UART(Universal Synchronous
Asynchronous Receiver Transmitter) haberleşme protokolü kullanılacaktır. Bu protokole uygun olarak kullanılacak paket
(gyro, basınç, gps) şeklinde olacaktır.
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Yer İstasyonu:
• Yer istasyonu yazılımının C# ile yazılması planlanmıştır. Yazılım üzerinde gps,ivme,basınç sensörlerinden gelen verilecek
görülebilecektir. Göstergeler kullanılarak arayüz görselleştirilecektir.
• Radyo frekans haberleşme modülü olarak seçilen Lora ebyte TTL 550 ile uyumluluk açısından 400MHz’e uygun olan ve
yüksek dBi antenler seçilmiştir. Aviyoniklerde kullanılacak antenlerin sma girişli monopol 6dbi antenler, yer istasyonunda ise
12dbi yagi anten olması planlamaktadır. Anten seçimi için radyo bütçe hesaplama yapılmıştır. Serbest atmosfer kaybı
122.272183dBm bulunmuştur. Veri sayfasında telemetrinin alıcı hassasiyeti -147 dbm’dir. 6dbi anten için yapılan radyo
frekans link bütçe hesaplaması sonucunda ise alıcı hassasiyeti 3km için -83.27dbm olarak bulunmuştur ve antenlerin uygun
olduğu kanıtlanmıştır. Yüksek menzil ve yüksek kazanç sunduğu için yer istasyonunda yagi anten tipi tercih edilmiştir.
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Aviyonik/Yer İstasyonu
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Yer İstasyonu:
• Aviyonik sisteminde enerji dağıtımı, iki farklı enerji kaynağı ile servo motorlar ve aviyonik beslemesi olarak yapılacaktır. Paraşüt

kutusunu serbest bırakmak için servolar çalışarak çelik teli gerdiğinde servo motorlar zorlanma akımında çalışacaktır. Diğer
vakitlerde çalışma akımını kullanacakları göz önüne alındığında servo motorlar çalıştıklarında ortalama 0.9A çekeceklerdir.
Risklerden uzak olmak için çalışma süresi 120 dakika alınarak hesaplama yapılır.

[(x Ah)*60 dk]/(0.9A ort) =120dk x=1800mAh

Servo motor beslemesi için 1800mAh pil seçilmesi gerekmektedir. Lipolardan yüksek anlık akımlar çekilmeyeceği için düşük C

değerli piller yeterlidir. Motorlar 6 voltta çalışacağı için 2S(7.4V) pil seçilir. Servo motorları besleyecek ilk enerji kaynağı, tedarik

süreci de göz önünde bulundurularak 1800mAh 2S 25C lipo pil olarak seçilmiştir.

Aviyonikler, mikroişlemci ve sensörlerden oluşmaktadır. Aviyonikler arasında en çok akım çeken ana aviyonik üzerinden

düşünülürse mikroişlemci+sensörler ortalama 1 amper çekecektir.

[(x Ah)*60 dk]/(1A ort) =120 dk x=2000mAh

Formül, en az 2000mAh pil seçilmesi gerektiği göstermektedir. Mikroişlemciler 5V girişlerinden besleneceği için pil 2S(7.4V)

seçilecektir. Mikroişlemcileri ve sensörleri besleyecek olan ikinci pil, tedarik de göz önünde bulundurularak 3000mah 2S lipo pil

seçilmiştir. İkinci lipo pilden 2 tane alınarak ana ve yedek aviyonikte kullanılması planlanmıştır. Lipo pillerin güvenliğini sağlamak

için piller lipo pil kılıfına konulacaktır.
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Aviyonik Testleri:
• Algoritma testleri:
• Algoritma öncelikle geçici veriler ile simüle edilecektir. Yapılacak olan testte roketin uçuş sırasındaki verilere benzer veriler 

sanal olarak sisteme aktarılacak ve sistemin çalışıp çalışmadığı bilgisayar üzerinden görüntülenecektir. 
• Algoritma testi bilgisayar üzerinde yapılacaktır.
• Test çıktısı veri şeklinde olacak ve “servo motor1 aç”  “servo motor2 aç” şeklinde yazı olarak görüntülenecektir.
• Bu test sonrasında elektronik kart üzerinde testler yapılacaktır.
• Elektronik karta sensör verileri seri port haberleşmesi ile gönderilecek ve kartın servo motorları hareket ettirmesi 

beklenecektir.
• Test sonrası çıktılar motorların tam istenilen derecede dönmesi ve çalışması olarak değerlendirilecektir. 
• Ayrılma testi sonrasında haberleşme testi de eklenecektir.
• Bilgisayardan veri yer bilgisayarı aracılığı ile gönderilecek olup sistemin çalışması yapay verilerle test edilecektir.
• GPS verilerinin doğru okunması ve servo motorların düzgün çalışması sonucu test başarılı sayılacaktır.
• Test iç mekanda yapılacaktır.
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Aviyonik Testler 
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Aviyonik Testleri:
Kart fonksiyonellik testi:

• Basınç, gps, ivmeölçer sensörlerinin okunması: Gps verilerinin okunması için test dışarıda yapılacaktır. Sensörlerin doğru bir 
şekilde tek ve toplu çalışabilmesi test edilecektir. Sensörler önce tek tek çalıştırılacak, sonra toplu çalıştırılarak sorunsuz 
performans gösterdikleri teyit edilecektir. Ana aviyonik testi için sensörler stm32 kartına, yedek aviyonik için arduino mega
pro mini’ye bağlanacaktır. Kartlar bilgisayara port üzerinden haberleşecektir. Veriler bilgisayara gelecektir. Gelen sensör 
verileri bilgisayar üzerinden okunabilirse test başarılı kabul edilecektir.

• Ayrılma mekanizmasının çalıştırılması: Roketin ayrılma mekanizmasında meydana gelebilecek sorunları önlemek için ayrılma 
mekanizması elektroniğinin sorunsuz çalıştığının test edilmesidir. Ayrılma mekanizmasında kullanılan servo ve mikro switchin 
doğru çalışıp çalışmadığı test edilecektir. Bu test çalışmaları yaptığımız laboratuvarda test edilecektir. Servo ve switch karta, 
kart ise bilgisayara bağlanacaktır. Bilgisayar üzerinden servo ve switch doğru çalıştırılabilirse testi başarılı kabul edilecektir.

• Basınç sensörünün doğruluğunun test edilmesi: Roket gerekli irtifaya ulaştığında basınç sensörünün doğru algılayıp 
algılamadığını öğrenmek için gereklidir. Bir kabın basınçölçer takılarak içindeki havanın çekilmesiyle sensörden gelen 
verilerdeki değişim ve doğruluğun teyit edilmesidir. İç ortamda yapılması planlanmaktadır. Basınç sensörü bilgisayara 
bağlanarak, havanın çekildiği kaba konulacaktır. Gelen basınç verileri basınçölçer verileri ile karşılaştırılacaktır. Veriler doğru 
gelmişse test başarılı kabul edilecektir.
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Aviyonik Testleri:
İletişim testi:

• Radyo frekans uzaklık testi: Roket en yüksek irtifaya ulaştığında haberleşme bağlantısının kopmayacağından emin olmak için 
gereklidir. Radyo frekans alıcı ve vericiyi birbirinden uzaklaştırarak veri gönderilecek ve açık alandaki en yüksek haberleşme 
menzilinin belirlenecektir. Bu test dışarıda yapılacaktır. Telemetri ana ve yedek bilgisayara bağlanacaktır. 3km uzaklıkta verilerin 
alındığının gözlemlenmesi testi başarılı kılacaktır. Daha sonra 3kilometreden uzağa gidilerek bağlantının kesildiği nokta tespit
edilecektir. 

• Yansılarda bahsedilen testler hem yedek hem de ana aviyonik için yapılacaktır.
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Parça Burun Tipi Boy Cidar Çap Kütle Üretim Yeri Üretim Yöntemi Malzeme

Burun (Üst Gövdeye Entegre) Von Karman 570 mm 1.5 mm Ø 143 - 0 mm 569 gr El yapımı Elle yatırma Cam elyaf
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Burun Konisi – Detay Takım 
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Fiberglas malzeme (tercih edildi) Karbon fiber malzeme

Yoğunluğu yüksektir Yoğunluğu düşüktür

Manyetik geçirgenliği vardır Manyetik geçirgenliği yok denecek kadar azdır

Maliyeti düşüktür Maliyeti daha yüksektir

İşlenmesi kolaydır İşlenmesi daha zordur

Burun konisi malzemesi olarak fiberglas kompozit malzeme seçilmiştir. Karbon-fiber malzeme ile kıyaslandığında, 
yoğunluk farkı olduğunu gözlemleriz. Karbon fibere göre daha yüksek yoğunlukta olan fiberglas malzemenin etki ettiği 
husus ise direkt olarak ağırlıkla ve mukavemetle doğru orantılıdır. Fiberglasın daha ağır ve daha mukavemetli 
olmasının amacı ise, roket havada süzülürken, genel olarak yalpalanma hareketini en az seviyeye indirmektir. Diğer 
ayırt edici nokta manyetik geçirgenliktir.  Sistem olarak, manyetik geçirgenlik ihtiyacı ve yukarıda bahsedilen diğer 
özellikler değerlendirildiğinde, fiberglas malzeme sisteme daha uygun görülmüştür. Üçüncü farklı nokta da maliyet 
konusudur. Roketimize, genel itibarı ile malzeme seçimi yaparken hem daha kaliteli hem de daha maliyetsiz 
malzemeler seçilmeye çalışılmıştır. Burada ki amacımız, kaliteden ödün vermeden en ekonomik şekilde bu işi 
tamamlamaktır.
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Üretim Yöntemi:

• Üretim yöntemi:  Burun konisinin üretilmesi kademeli gerçekleşen bir süreçtir. İlk olarak 3d yazıcıdan abs
flament ile konik şeklin temeli oluşturulacaktır. Oluşturulan yapı, roketin birinci gövdesi ile iç içe çok sıkı bir 
şekilde geçirilecektir. Elde edilecek olan burun ve gövde yapısı tek bir sistem haline geçtikten sonra, bu yapı 
torna makinesine bağlanacaktır. Bu bağlamadaki amaç, torna makinesinde dönme işlemi gerçekleşirken elle 
sıvama yöntemi ile kullanacağımız malzeme olan fiberglas malzemeyi sarmaktır. Sarma işlemi iki fiberglas 
malzeme arasında misina ip sarılacak olup yapıştırma işlemi reçine ile gerçekleşecektir. İki kat sarım 
yapılmasının amacı ise daha sağlam bir yapı elde etmektir. Sarma işlemi bittikten sonra burun konisindeki 
oluşan pürüz giderilecektir. Pürüz temizleme işlemi de yine torna makinesinde gerçekleşecektir. Torna 
makinesinde, burun konisine zımpara işlemi ile temizleme yapıldıktan sonra boyama işlemi gerçekleşecektir. 
Boyama işlemi içinde endüstriyel sprey boya ile istenen renge boyanacaktır.
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Takım 
Logosu Burun Konisi – Detay 

Daha önce de belirlediğimiz üzere, burun konisinin boyu 570 mm, dış çapı 143 mm, et kalınlığı

1.5 mm olup buna bağlı olarak iç çapı 140 mm olarak tasarlandı. Burun şekli olarak ‘Haack’

serisinin ‘Von Karman’ modeli esas alınarak çizim yapıldı. Von Karman modeli için ‘C=0’

alınmıştır. Çizim solidworks üzerinden parametrik kısma X=0’ dan X=570 mm verilerek çizilmiştir.

Boyutları  ve geometrisi:
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Kanatçık Mekanik Görünüm
Takım 

Logosu

56Perşembe, 2021-12-09

(Teknik Resim)
Kanatçık 3 Boyutlu 

Görünümü 
(CAD) 
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Alt sistemi oluşturan bileşenleri ayrıntılı şekilde 
gösterecek şekilde son kesinleşmiş CAD çıktıları 

paylaşılmalıdır.  (Kanatçık tekil ve gövdeye montajlı hali 
cad görüntüsü konacaktır)

Alt sistemin fiziksel özellikleri ayrıntılı olarak 
anlatılmalıdır.  Boy, çap, özel aerodinamik şekil ya da açı 

vb. parametreler belirtilmelidir. (Kanatçık ve kanatçık 
montaj elemanları)
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Takımın seçimi 
roket tasarımları 
için en ideal 
sonuçları veren 
clipped delta 
şeklinden yana 
olmuştur. 

Kanatçıkların 
montajı setskur 
cıvatalar ile yapılacaktır. 
Kanatçık kesitinde açılan 
deliklere sabitlenen 
setskur cıvatalar, alt 
gövdede bulunun 
deliklerden geçirilir
ve roket kabuğunun 

içinden fiberli somunlarla 
sıkılarak sabitlenir.
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Kanatçık – Detay Takım 
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• Kanatçık üretiminde gündeme gelen 3 farklı malzeme olmuştur. Bunlar karbon fiber, alüminyum ve cam elyaftır. Tabloda 
da okunabileceği üzere; öz kütle, dayanım, esneklik, elektromanyetik geçirgenlik, ulaşılabilirlik ve maliyet kıstasları göz 
önüne alındığında karbon fiber elektromanyetik geçirgenliği düşük olduğu için sinyal alıp vermede problem yaşatabilir ve 
ulaşılabilirliği düşük olup maliyeti yüksek olduğundan elenmiştir. Alüminyum öz kütle ve dayanım açısından bakıldığında 
elenmiştir. Takımın seçimi en optimal seçenek olan cam elyaftan yana olmuştur.

Malzeme Öz kütle Dayanım Esneklik Elektromanyetik Geçirgenlik Ulaşılabilirlik Maliyet

Karbon fiber 1,8 g/cm³ Yüksek Orta Düşük Düşük Yüksek

Alüminyum 2,7 g/cm³ Düşük Düşük Orta Yüksek Orta

Cam elyaf 2,7 g/cm³ Orta Yüksek Yüksek Orta Düşük

Kanatçık Malzeme Seçimi

Kanatçık Kesit Alanı

• Kanatçık kesit alanı için gündeme gelen seçenekler airfoil ve yuvarlatılmış profildir. Airfoil aerodinamik açıdan en iyi kesit 
alanıdır fakat üretilmesi zordur. Yuvarlatılmış profil üretimi kolay olsa da aerodinamik açıdan airfoilin gerisinde kalıyor. 
Takımın seçimi airfoil şekilden yana olmuştur.
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Kanatçık – Detay Takım 
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• Kanatçık şekli seçiminde gündeme gelen şekiller tapered swept, trapezodial, elliptical ve clipped delta olmuştur. Tapered
swept basınç merkezini roketin burun kısmına yaklaştırmak için kullanılabilir. Trapezoidal basın merkezini kuyruk kısmına 
yaklaştırmak için kullanılabilir. Elliptical aorodinamik açıdan en iyi sonuçları verse de ses altı hızlar için gerekli değildir ve 
maliyeti göz önüne alındığında elenmiştir. Takımın seçimi roket tasarımları için en ideal sonuçları veren clipped delta 
şeklinden yana olmuştur.

Kanatçık Şekli

Kanatçık Üretim Yöntemi

• Üretim yöntemi olarak düşünülen iki yöntem vardır. Bunlar dişi kalıp üzerine elle yatırma ve erkek kalıp üzerine elle 
yatırma yöntemleridir. Parçamızın boyutu küçük olduğundan dolayı erkek kalıp ile elle yatırma yönteminde parçamızı 
üretirken hassasiyet sorunu yaşanabilirdi. Bu sebepten dolayı daha hassas bir üretim sunan dişi kalıba elle yatırma 
yöntemi seçilmiştir. 

• Detaylı olarak, 3 boyutlu yazıcıdan üretilen dişi kalıplara el yatırması yöntemiyle serilerek kalıplar yanak yanağa 
birleştirilip ana şekil elde edilir ve kuruması beklenir, kuruma sonrasında yanaklar ayrılıp içeride oluşan kanatçık alınır 
ve montajda kullanılacak olan delikler tornada açılı ayna ayarı ile manuel markalama yapılıp frezede delinir.
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm 1
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Alt Gövde: 
Entegrasyon 

gövdesi ile yekpare 
biçimde üretilmesi 

planlanmıştır.  

Burun ve Üst Gövde: 
Roketin burnu, gövde ile 
yekpare biçimde üretilmesi 
planlanmıştır. Burun şekli 
Von Karman seçilmiştir. 

Kanatçık

Aviyonik 
Kapağı

Tüm parçalar cam elyaftan (kompozit) üretilecektir. Cidar her yerde 1,5 mm’dir
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm 2
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Görsellerdeki parçalar roket kabuğuna 
dışardan montajlanacak olan, 

yüzüklerdir.  

7075 Alüminyum
2000 Seri Çelik

2000 Seri Çelik

7075 Alüminyum

7075 Alüminyum
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PARÇA SEÇİLEN MALZEME ve ALTERNATİFİ NEDEN BU MALZEME

Merkezleme yüzüğü a 
Merkezleme yüzüğü b 
Motor durdurucu

7075 Alüminyum 
-Çelik ve bilumum       
metaller
-Baskı Plastikleri

Üretilecek olan malzemeler hareket ekseninde yüksek dozajda yüklere maruz 
kalmayacaktır. Bu yüzden sağlamlık yerine hafiflik tercih edilmiştir. Bunun 
yanında, kullanıldıkları kısımlarda ısıya maruz kalmalarından dolayı, şeklen 
deformasyona maruz kalınmaması için plastik tercih edilmemiştir. İşleme 
kolaylığı da göz önünde bulundurulduğunda en uygun malzemenin alüminyum 
olduğuna karar verilmiştir.

Roket kabuğu
Entegre burun
Kanatçıklar

Cam elyaf kompozit
-Alüminyum
-Karbon fiber 
-Cardboard

Roket kabuğu için gereksinimler, dinamik yüklere maruz kalabilmesi, hafiflik, 
ısıya ve ufak çaplı darbelere dayanıklı olmasıdır. Bu gereksinimler göz önünde 
bulundurulduğunda uygun malzeme karbon fiberdir. Ancak mali açıdan 
uygunluğu için cam elyaf tercih edilmiştir.

Kurtarma sistemi ana taban
Büyük paraşüt üst halka

Çelik -Alüminyum
Belirtilen parçaların mukavemetinin üst seviyelerde olması gerekmektedir, bu 
sebepten dolayı güçlü bir alaşım olan çelik tercih edilmiştir. 
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• Roket kesit alanında çıkıntı yaratan ve roketin yapısal/aerodinamik bütünlüğünü bozacak parçalar bulunmamaktadır.

• Kaydırma ayağının montajı kabuğun içerisinde bulunan güçlendirilmiş bölgelere, roketin dışından montajlanması
planlanmıştır.

• Roket burnu üst gövde ile yekpare biçimde üretilecektir. Bu sebepten dolayı omuzluk bulundurmamaktadır. Roket alt
gövde ve üst gövde birleşimi için alt gövde ile yekpare biçimde üretilmiş, 1’e 1,5 oranına uyarlanmış olan entegrasyon
gövdesi kullanılacaktır.

• Roket yapımı için kullanılması planlanan kompozit alüminyum ile kıyaslandığında deforme olma olasılığı çok daha
düşüktür. Bu sayede, roketin uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere ve taşıma/rampaya yerleştirme esnasında
maruz kalacağı yüklere dayanıklı olacak şekilde üretilmesi planlanmıştır.

• Roket iç ve dış aksamlarının dayanımı yüksek katsayılar verilerek Solidworks programı ile analiz edilmiş ve uçuş boyunca
maruz kalacağı yapısal yüklere dayanıklı getirilmiştir.

• Roket içerisinde ortaya çıkabilecek aşırı basınçlanma problemini önlemeye yönelik basınç sensörlerinden sağlıklı veri
alınması için ve roket içi basınç yönetimi sağlamak için tüm alt sistem modülleri arasına ve motorun hemen bitimindeki
alanda 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip, tasarımsal uygunluğa dikkat edilerek en az 3 adet delik açılması planlanmıştır.

• Alt sistemlerde kullanılacak olan tüm mapalar ticari olarak üretilmiş, tescillenmiş mapalardır.
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• Roket kabuğu için gereksinimler, dinamik yüklere maruz kalabilmesi, hafiflik, ısıya ve ufak çaplı darbelere dayanıklı

olmasıdır. Bu gereksinimler göz önünde bulundurulduğunda uygun malzeme karbon fiberdir. Ancak mali açıdan

uygunluğu için cam elyaf tercih edilmiştir. Cam elyaf kompozit ile kalıp yöntemi veya elle yatırma yöntemi kullanılarak

istenilen parça meydana getirilir. Bu yöntem karmaşık tasarıma sahip, prototip veya az sayıda üretilecek olan parçaların

üretimi için uygun görülmüştür. Tasarımızdaki parçaların üretimi için öncelikle kalıplar üretilecektir. Üretilen kalıplarda

cam elyaf güçlendirmeli kompozit malzeme kullanılarak nihai üretim yapılacaktır.

• Geriye kalan parçalar (yüzükler) için uygun görülen ham malzeme, ticari amaçlı üretim yapan firmalarda talaş kaldırma

yöntemi kullanılarak üretilecektir. Parçanın uyumluluğuna bağlı cnc torna ve dikey freze makinesinde isterlere uygun

şekilde işlenecektir.
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Çelik

Çelik

Görseldeki parçalar roket içerisinde 
yüksek yapısal yüklere maruz 
kalacağından, çelikten üretilmesi 
planlanmıştır. Parçalar 6 adet cıvata 
ile alt gövdenin tepe noktasına 
montajlanacaktır. Montajlama roket 
dışından metrik 5 ile yapılacaktır. 
Parçaların montajlanacağı nokta aynı 
zamanda entegrasyon gövdesi 
görevini göreceğinden entegrasyon 
gövdesi ve yüzükler montaja uygun 
tasarlanmıştır. Yüzükler ayrıntılı 
tasarımlara sahip olduklarından talaş 
kaldırma yöntemi ile cnc 
makinesinde üretilmesi planlanmıştır 
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İrtifa ölçümü için kullanılacak AltimeterTwo cihazı uçuş öncesi, roket üst gövdede bulunan aviyonik erişim kapağı açılarak 
monte edilecektir. Kapak sayesinde roket demonte edilmeden aviyonik üzerinde eklemeler ve kontroller yapılabilecektir.

Alt gövde ve üst gövde tatlı sıkı     
geçme yöntemi  ile montajlanacaktır

Burun üst gövdeye yekpare biçimde bulunacaktır. Alt gövde ise entegrasyon gövdesi yerine geçecek 1’e
1 buçuk oranına uyarlanan bir parça ile üretilir. Bu sayede yalnızca iki ana birleştirme ile roket kabuğu
montajı gerçekleştirilir.

Roket ayrılması, alt ve üst gövdenin birleştiği noktada gerçekleşecektir.
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PARÇA SEÇİLEN MALZEME ve ALTERNATİFİ NEDEN BU MALZEME

Motor vidalı bağlantı 1 7075 Alüminyum 
-Çelik ve bilumum       
metaller
-Baskı Plastikleri

Üretilecek olan malzemeler hareket ekseninde yüksek dozajda yüklere maruz 
kalmayacaktır. Bu yüzden sağlamlık yerine hafiflik tercih edilmiştir. Bunun 
yanında, kullanıldıkları kısımlarda ısıya maruz kalmalarından dolayı, şeklen 
deformasyona maruz kalınmaması için plastik tercih edilmemiştir. İşleme 
kolaylığı da göz önünde bulundurulduğunda en uygun malzemenin alüminyum 
olduğuna karar verilmiştir.

Motor vidalı bağlantı 2 Çelik -Alüminyum
Belirtilen parçaların mukavemetinin üst seviyelerde olması gerekmektedir, bu 
sebepten dolayı güçlü bir alaşım olan çelik tercih edilmiştir. 

Parça Boy Çap Kütle Üretim Yeri Üretim Yöntemi Malzeme

Motor vidalı bağlantı 2 15 mm Ø 137x10 mm 1580.19 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma Çelik

Motor vidalı bağlantı 1 15 mm Ø 137x10 mm 499.4 gr Cnc Makinesi Talaş Kaldırma 7075 alüminyum
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35.12
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• Motor Kundağı/merkezleme halkaları vb. gibi motorun rokete nasıl entegre edileceği gösterilmelidir.  

• Motorun montajlanacağı alan «motorla birlikte» kesit alınarak gösterilmelidir.

• Bağlantı yönteminde kullanılacak cıvata, somun gibi elemanlar belirtilmelidir.

• Bu bölüm 2 yansıyı geçmemelidir.

Motor Bölümü  3 Boyutlu 
Görünümü 

(CAD)

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Alt sistemi oluşturan bileşenleri ayrıntılı şekilde 
gösterecek şekilde son kesinleşmiş CAD çıktıları 

paylaşılmalıdır.  
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• Motor Kundağı/merkezleme halkaları vb. gibi motorun rokete nasıl entegre edileceği gösterilmelidir.  

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

• Merkezleme halkalarının alt gövdeye montajı, roket dışından vidalama yöntemi ile yapılacaktır. Aynı şekilde motor
tutucular (bulkhead) alt gövdenin en üst noktasından montajlanacaktır. Roket motoru, rokete en son montajlanacaktır.
Roket motoru montajlandıktan sonra motor kapağı, gövdenin en alt noktasından montajlanacaktır. Yüzüklerin montajı,
metrik 5, 4, 3 vidaların kılavuzlu deliklere montelenmesi ile yapılacaktır. **Numaralar montaj sırasını belirtmektedir.

2 1 3 3 4

5

Motor 
tutucular

Merkezleme 
halkaları

Motor 
kapağı

Motor

Vidalanma 
noktaları (360°)
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Marka : Cesaroni İsim: M2020 Sınıf: M

Motorun Toplam İtki Değeri(Ns): 8429.4 Ns
Marka : Cesaroni İsim: M2150 Sınıf: M

Motorun Toplam İtki Değeri(Ns): 7455.4 Ns

• Ana roketimizde (M2020 Motor) 800 gramlık ek yük bulunmaktadır ve motor vidalı bağlantı parçalarından ikincisi çeliktir. 
İkinci roket alternatifimizde (M2150 Motor) ilk olarak 800 gramlık yük çıkartılacak ve motor vidalı parçalarından ikincisi 
alüminyuma çevrilecektir. Ek olarak ana roketle arasında yaklaşık 3 kg’lık bir fark oluşmaktadır. Bu sebepten dolayı yeni 
paraşüt boyutları optimize edilecektir, burunda ve kanatçıklarda değişiklikler yapılacaktır.

• Roket için ikinci seçenek olarak belirlenen M2150 motorunun projeye uyarlanabilmesi için yapılması gereken
değişiklikler şu şekilde olacaktır:

a)Motor vidalı parçalarından ikincisinde malzeme değişimi,
b)Ağırlık ekleme veya çıkartma yapılarak ağırlık merkezinin değiştirilmesi,
c)Roket içindeki diğer sistemlerle bağıntısı olmaması sebebiyle burunda ve kanatçıklarda boyut/geometri/sayı

değişimi.
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Roket bütünleştirme videosu CAD programıyla yapılmıştır linki buradadır: https://www.youtube.com/watch?v=UODAZ492aQ8
Roket kabuğu iki ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar:

1. Alt gövde ( Motor gövdesi )
Bu kısımda yalnızca motor ve alt parçaları bulunmaktadır. Motorun alt gövdeye montajı, motor üzerinde bulunan
cıvata sabitlemesi ile motor vidalı bağlantı plakasına, motor vidalı bağlantı plakası ise alt gövdeye montajlanacaktır.
Motorun eksen sabitlemesi 3 adet merkezleme yüzüğü ve tasarladığımız motor durdurucu kapak kullanılarak
yapılacaktır. Merkezleme yüzükleri roket kabuğunun dışından vidalanarak sabitlenecektir. Bu sayede motorun;
fırlatılma, yükselme ve düşüş evrelerinde hareketi güvenceye alınmış olacaktır.

2. Üst gövde
Bu kısımda burun, aviyonik, kurtarma sistemi, faydalı yük, ek ağırlık ve paraşütler bulunmaktadır. Bahsi geçen tüm
sistemler dairesel plakalar arasında modüller haline getirilecek ve bu modüller roket kabuğunun dışından
vidalanarak sabitlenecektir. Motor sabitlemesinde olduğu gibi sistemler uçuş esnasında güvence altına alınmış
olacaktır. Alt sistemlerin modüler halde bulunması sahada montajı kolaylaştıracağından birbirleri arasında herhangi
bir sabitleme söz konusu değildir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 
(ÖTR)
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• Burun, üst gövde ile yekpare şekilde üretilecektir. Bu üretim sonucunda burkulma, sabitleme gibi etkenler saf dışı
kalır ve roketin montaj bütünlüğü daha kuvvetli hale getirilir.

• Diğer alt sistemlerin bağlantısı önceki yansıda ayrıntısıyla bahsedildiği gibi dairesel plakalarla monte edilecektir.

• Kanatçıkların montajı setskur cıvatalar ile yapılacaktır. Kanatçık kesitinde açılan deliklere sabitlenen setskur
cıvatalar, alt gövdede bulunun deliklerden geçirilir ve roket kabuğunun içinden fiberli somunlarla sıkılarak
sabitlenir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 
(ÖTR)
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İrtifa ölçümü için kullanılacak AltimeterTwo cihazı uçuş öncesi, roket üst gövdede bulunan aviyonik erişim kapağı açılarak 
monte edilecektir. Kapak sayesinde roket demonte edilmeden aviyonik üzerinde eklemeler ve kontroller yapılabilecektir.

Alt gövde ve üst gövde tatlı sıkı     
geçme yöntemi  ile montajlanacaktır

Burun üst gövdeye yekpare biçimde bulunacaktır. Alt gövde ise entegrasyon gövdesi yerine geçecek 1’e
1 buçuk oranına uyarlanan bir parça ile üretilir. Bu sayede yalnızca iki ana birleştirme ile roket kabuğu
montajı gerçekleştirilir.

Roket ayrılması, alt ve üst gövdenin birleştiği noktada gerçekleşecektir.

Roket Bütünleştirme Stratejisi 3/3
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Statik Analiz

• Analizler Solidworks üzerinden simulation kullanılarak yapılmıştır.

• Analiz yapılırken meshler ikinci mertebeden tetra elemanlarla oluşturulmuştur.

• Yapılan analizlerin doğruluğundan emin olmak için mesh boyutlarını küçültüp analizler tekrarlanmıştır. Son üç 
analizde elde edilen değerler arasındaki fark malzemenin akma mukavemetinin %5’iden küçük olduğunda elde 
edilen değerler güvenlidir.

• Analizlerde emniyet katsayısı, Emniyet katsayısı=Akma mukavemeti/Max Gerilme formülü ile bulunur.

• Statik analizlerde emniyet katsayısı 1,5-2 arasında olması beklenir, analizlerde yapılan yorumlar buna göre 
yapılıştır.

KTR’de kullanılan analiz programında ANSYS’ten Solidworks Simulation’a geçiş yapılmıştır.
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Yer Değiştirme 0,000344 mm

Akma Mukavemeti 206,807 MPa

En Fazla Gerilme 6,916 MPa

Emniyet Katsayısı 29,7

• Yapılan analizde emniyet katsayısı 29,7 çıkmıştır. Test sonucunda malzeme elastik bölgede kalıyor, kalıcı deformasyon 
söz konusu değildir.

Kurtarma Sistemi Kilit Dişisi Mukavemet Analizi
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Yer Değiştirme 0,0001022 mm

Akma Mukavemeti 505 MPa

En Fazla Gerilme 7,08 MPa

Emniyet Katsayısı 71,32

Motor Gövde Bağlantı Halkaları Mukavemet Analizi

Üst Sabitleme1

Yer Değiştirme 0,0001022 mm

Akma Mukavemeti 282,68 Mpa

En Fazla Gerilme 7,08 MPa

Emniyet Katsayısı 39,92

Yer Değiştirme 0,0001022 mm

Akma Mukavemeti 282,68 MPa

En Fazla Gerilme 7,08 MPa

Emniyet Katsayısı 39,92

Üst Sabitleme2 E1_H1

• Yapılan testte birleştirilmiş üç 
ayrı parça için elde edilen 
değerler tablodadır. Üç parça 
için de emniyet katsayısı 1,5-2 
değerinden yukarıdadır. Üç 
parça da elastik bölgede 
kalmıştır, kalıcı deformasyon söz 
konusu değildir.
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Yer Değiştirme 0,000344 mm

Akma 
Mukavemeti

310 MPa

En Fazla Gerilme 77,203 MPa

Emniyet Katsayısı 4,015

Gövde Montaj Delikleri Mukavemet Analizi  

• Yapılan analizde emniyet katsayısı 4,015 çıkmıştır, 1,5-2 değerinden büyüktür. Parça elastik bölgede kalmıştır, kalıcı 
deformasyon söz konusu değildir. 
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• Testlerimiz Gazi Üniversitesi mekanik test laboratuvarında yapılacaktır.

• Test yöntemimiz, roketimizin gövdesine çekme ve basma testleri uygulanacaktır, roketimizin gövdesinin et kalınlığı 1.5mm 
olduğundan çekme testi 1.5mm kalınlığında fiberglastan bir plakaya uygulanacaktır. Basma testi ise yine 1.5mm et 
kalınlığına sahip ama dış çapı 143mm olan bir silindire uygulanacaktır.

• Gövdeye yapılacak yapısal testler dışında kurtarma sisteminde kullanacağımız pistonlardan birine, paraşüt iplerine, 
karabinaya, fırdöndüye ve bazı vidalara da çekme testi uygulanacaktır.

• Test düzeneklerimiz direkt olarak çekme ve basma makineleri ile yapılacaktır.

• Elde ettiğimiz verileri yaptığımız analizlerle karşılaştırarak ilerleyeceğiz ve roketimizin güvenilirliğinden emin olacağız.

• Test fotoğrafları ve videosu YouTube’a 27 Mayıs tarihinde yüklenecek linki paylaşılacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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• Kütle bütçemizdeki ve Openrockette’ki kütlelerimizin toplamı motor dahil değilken eşit ve 21272 gramdır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Birinci optimizasyon: Burun konisi - tüm roket

Burun konisi yapılan hesaplamalar sonucunda  gerek termal gerekse statik olarak roket bütünlüğünde çok kritik ve önemli bir yere

sahiptir. Ölçü ve geometrik yapıları itibarı ile gerekli olan ve istenen sürtünme miktarına en uygun şekilde ayarlamıştır. Genel olarak

parçalara bakıldığı zaman tüm parçalar en iyi verim alınabilmesi amacı ile dizayn edilmiştir ve burunda da bu konuya odaklanılmıştır. 

Çünkü roket tek bir parçadan oluşmamaktadır. 

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

Burun konisi
malzemesi seçimi  

Fiberglas/burun konisi Dayanım aralığı 
(1000-1300)MPa

Kütle
(0.63-0.69)Kg

Burun konisi fırlatıldıktan 
sonra 3086. metrede birinci 

ve ikinci gövde ayrımı 
gerçekleşecektir. Dayanım 

aralığı ve kütle tabloda 
belirtilmiştir
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri - 2 Sonuç ve Tasarıma 
Etkisi 

İkinci gövde 
malzemesi seçimi  

Alüminyum
Çelik

Fiberglas

Dayanım aralıkları
(70-100)MPa

(520-580)MPa
(1000-1300)MPa

Kütle
(3.510-3.750)Kg

Gövde istenen uçuşu 
gerçekleştirmeye ve 

istenen tasarıma 
uygundur.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

İkinci optimizasyon:  Alt Gövde - tüm roket

İç görünüş ve tasarım yapısı olarak en detaylı yapı alt gövdedir. Görüntü açısından genel olarak dış görüntü olabildiğince sade 

gözükse de içeride bulunan sistem detay içermektedir. Bu kısımda roketin güzergah boyunca geçireceği süreçte olması 

planlanan eylemlerin önemli bir kısmı bu kısımdaki parçalar vesilesi ile gerçekleşecektir. En baştan itibaren istendiği üzere en

ideal denge ve sadelik ile kurulmaya çalışılmıştır. Optimizasyonumuzun buradaki amacı da her zaman olduğu en az hata ile en 

verimli uçuşu gerçekleştirebilmektir.
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri - 2 Sonuç ve Tasarıma 
Etkisi 

Kanatçık Malzemesi 
Seçimi  

Fiberglas Dayanım aralığı
(1000-1300)MPa

Kütle
(0.27-0.33)Kg

Roket havada süzülürken 
maruz kalınacak sürtünme 
ve sıcaklık farkından en az 

hasar alacak şekilde 
tasarlanmıştır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Üçüncü optimizasyon:  Kanatçıklar- tüm roket

Kanatçıklarımızın sayısı ve boyutları, havada süzülmeyi optimum seviyede tutacak şekilde tasarlanması için çalışılmıştır. 

Bütünlüğe uygunluk açısından alt gövdeye montajlanması planlanacaktır. Tasarlanması, ölçülendirilmesi ve miktarının 

belirlenmesi konusunda en ideal kararın verilmesi hedeflenmiştir. Roket havada geçen süre ile birlikte mesafe alırken 

aerodinamik dirence direkt olarak maruz kalacaktır ve bu sebepten dolayı en uygun görülen malzeme seçilmiştir. Bunun 

yanında mukavemet, fiziksel özellikler gibi kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Optimizasyonumuzun buradaki amacı da 

her zaman olduğu en az hata ile en verimli uçuşu gerçekleştirebilmektir.



Herkese Açık | Public

No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
No 

Açıklama

1 3.1.11 Takımlar en az dört (4) en fazla altı (6) kişiden oluşmalıdır. Slayt 2

2 3.1.21 Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli Personel 
Listesi (Takım Danışmanı dâhil olacak şekilde) hazırlamalıdır.

Slayt 3 Proje bütçesi ve sponsorluk 
görüşmeleri netleşmiştir.

3 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 TEKNOFEST Roket Yarışması 
Komitesine sunulacaktır.

Slayt 9 3 Serbestlik dereceli benzetim 
ve modelleme yazılımı 
bitirilmiştir.

4 3.2.4.1 Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak 
roketlerin ses altı hızlarda uçması gerekmektedir.

Slayt 5 Openrocket grafikleri ile 
gösterilmiştir.

5 3.2.4.3 Roketin tüm parçalarının azamî dış çapları aynı değerde olmalıdır. Slayt 5 Openrocket ve Cad tasarımları 
ile gösterilmiştir.

6 3.2.6.23. Uçuş algoritmaları tasarlanırken Open Rocket ve takımların 
kendilerinin geliştirecekleri üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve 
modelleme yazılımlarından elde edilecek uçuş mekaniğine ilişkin 
çıktılar dâhil edilmelidir. Buna yönelik hususlar ve veriler ilgili 
tasarım raporlarında sunulmalıdır.

Slayt 12 3 Serbestlik dereceli benzetim 
ve modelleme yazılımı 
bitirİlmiştir 27 Mayıs’ta 
paylaşılacaktır.

Kontrol Listesi – 1/2 
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt No Açıklama

1 4.2.1 Takımlar, Kritik Tasarım Raporunda (KTR) tasarımlarının nihaî 
üretim, entegrasyon ve test aşamalarına geçmeye hazır olduğuna 
dair gerekli tüm analiz ve test sonuçlarını ortaya koyacaklardır. 

Slayt Gerekli tüm analizler yapılmıştır ve gerekli 
olan tüm testler de 27 Mayıs’ta 
iletilecektir.

2 4.2.3 ÖTR’de ilk versiyonu sunulan Hata Modları ve Etkileri Analizi 
Takımların roket tasarımlarını 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).

Slayt Hata Modları ve Etkileri Analizi son haline 
getirilmiştir. Yapısal, akışkanlar dinamiği 
uçuş algoritması yeterlilik analizler 
tamamlanmıştır.

3 4.2.6 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.

Slayt CAD programı üzerinden entegrasyon 
videosu hazırlanmıştır.
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Malzeme Miktar Birim Fiyat Malzeme Detaylı Bilgileri Linkler Fiyat

CAM ELYAF "m2" 11,55 26 21Metre x 0,55Metre  300 gr/m2 DOKUMA ÖRGÜ CAM ELYAF
https://urun.n11.com/tekne-bakim-urunleri/300-grm2-
dokuma-orgu-cam-elyaf-P123162652 300,3

REÇİNE         "Litre" 5 75,8 ARC 152 EPOKSİ REÇİNE
https://urun.n11.com/epoksiler/arc-152-epoksi-recine-5-
kg-takim-P123132448 379

Krokodil Bobin Misina"1000mt"
1 48,98 Beyaz 0,50mm 15.4Kg Kapasteli Elyaf kompozit güçlendirme amaçlı

https://urun.n11.com/misinalar/krokodil-bobin-misina-
made-in-germany-P321123179 48,98

Deep Finder Jigging İp Misina - 400 metre
2 131,22 Renkli 0,50mm 36.3Kg Kapasteli Elyaf kompozit güçlendirme amaçlı

https://urun.n11.com/misinalar/deep-finder-jigging-ip-
misina-400-metre-P199723891 262,44

Alüminyum Çubuk"Kg" KDV Hariç 20 46,04 Alüminyum Çubuk 7075 150mm x 400mm https://metalavm.com/aluminyum-cubuk-150-mm 926,555

Çelik Çubuk"Kg" 21,45 12 Çelik Çubuk 150mm x 150mm Torna Yüzükler ve baplantı parçaları hammaddesi Ticari metal doğramacı 257,4

Pirinç  Kare  KDV Hariç 1,02 75,4 Pirinç (Sarı) Kare 20x20 mm https://metalavm.com/pirinc-sari-kare-20x20-mm 76,908

Kara Sac KDV Hariç 16 5,3 500mm x 500mm x 8mm Ostimden teymin edilicektir https://www.guncelfiyatlari.com/sac-fiyatlari/ 84,8

m6 Gijon 5 12,69  
M6 Din 975 Demir Gijon (Saplama) 1Metre Beyaz 1 Adet

https://www.hepsiburada.com/cetin-m6-din-975-demir-
gijon-saplama-1metre-beyaz-1-adet-pm-HB0000021UN2 63,45

8mm 304 Mil KDV Hariç 0,81 29,57 Manyetik değildir, mıknatıs tutmazlar "Sitede ayrıntılı bilgiler mevcuttur" https://metalavm.com/paslanmaz-cubuk-8-mm 23,9517

100N Gazlı Piston 12 22,9
Hafele Gazlı Piston 100 N Dolap Kalkar Kapak https://www.hepsiburada.com/hafele-gazli-piston-100-n-

dolap-kalkar-kapak-pm-HB00000GZUHR 274,8

Çeşitli Cıvata Somun 1 150 150

Mapa 4 5,9 TSE Mapa M8 Erkek Aybolt Gözlü Civata BRSMLZ04
https://www.trendyol.com/tse/mapa-m8-erkek-aybolt-
gozlu-civata-p-75915266 23,6

2872,1847

Kalıplar Miktar Birim Fiyat Malzeme Detaylı Bilgileri Linkler Fiyat

Çelik Boru "Metre" KDV Hariç 4 66,4Dış Çao=139,7mm Et Kalınlığı=5mm 
http://www.demircelikstore.com/-1-10025-celik-cekme-
boru-fiyatlari.html 265,6

1.Gövde Burun İçe Geçmeli Kalıp 1 600Burun Tornada Oluşturma için 3d printerden kalıp 600

2.Gövde Yanak İçe Geçme Kalıbı 1 550Birleşle Kısmının Tornada çelik boruya gecip göndenin boğaz kısmı için 3p printerden kalıp 550

İşlem Maliyeti Miktar Birim Fiyat . , Fiyat

Torna 1 2500 2500

CNC Freze 1 1500 1500

3d İç Aksamlar 1 400 400

Mekanik Bütçesi: 11.557,76 TL

https://urun.n11.com/tekne-bakim-urunleri/300-grm2-dokuma-orgu-cam-elyaf-P123162652
https://urun.n11.com/misinalar/krokodil-bobin-misina-made-in-germany-P321123179
https://metalavm.com/pirinc-sari-kare-20x20-mm
https://www.hepsiburada.com/cetin-m6-din-975-demir-gijon-saplama-1metre-beyaz-1-adet-pm-HB0000021UN2
https://metalavm.com/paslanmaz-cubuk-8-mm
https://www.hepsiburada.com/hafele-gazli-piston-100-n-dolap-kalkar-kapak-pm-HB00000GZUHR
https://www.trendyol.com/tse/mapa-m8-erkek-aybolt-gozlu-civata-p-75915266
http://www.demircelikstore.com/-1-10025-celik-cekme-boru-fiyatlari.html
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Ekipman Adı Adeti Birim Fiyatı Link

Profuse 3000mah 2s lipo 3 167.37 tl https://www.robotzade.com/urun/7-4-v-2s-lipo-batarya-2200-mah-25c

Gens Ace 1800mah 2s 25c lipo pil 1 251.94 tl https://www.promodelhobby.com/urun/gens-ace-7-4v-1800mah-25c-2s-lipo

EBYTEE32-TTL-500 RF modülü 4 262.90 tl https://www.m2mmarket.com.tr/e32-ttl-500

400-470mHz sma girişli yagi anten 2 554.52 tl https://kablosuzkontrol.net/urun/400-470-mhz-uhf-yagi-anten/

BME280 Nem, Sıcaklık ve Basınç Sensörü I2C  ve SPI Uyumlu 2 199.75 lt https://www.direnc.net/bme280-i2c-or-spi-temperature-humidity-pressure-sensor-adafruit

9-DOF Mutlak Oryantasyon IMU Füzyon Tümleşik Kartı - BNO055 1 338.71 tl https://www.direnc.net/9-dof-absolute-orientation-imu-fusion-breakout-bno055-adafruit

STM32 Discovery - STM32F407G-DISC1 1 240.66 tl https://www.robotistan.com/stm32f4-discovery

Arduino pro mini 3 22.92 tl https://www.robotistan.com/arduino-pro-mini-328-3v8mhz-headerli

Savox sw0250mg servo 6 230tl https://www.pilottr.com/urun/savox-sw-0250mg-servo.html

Arduino mega2560 1 103.58 tl https://www.robotistan.com/arduino-mega-2560-r3-klon

Adafruit ultimate gps breakout 2 459.29 tl https://www.robotistan.com/adafruit-ultimate-gps-breakout-66-channel-w10-hz-updates

Uzun paletli mikro switch 2 1.28 tl https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/kw4a-micro-switch-3-pin-90-derece-P415668766

Sd kart modülü 1 6.17tl https://www.robotistan.com/sd-kart-modulu-sd-card-module

Buzzer 2 5.31tl
https://www.roboshop.com.tr/arduino-pasif-buzzer-modulu?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-
7jJtEDmMJW_88_RPJEI1hAkyfMu2s2ymFlexJKl2Sl4wUzQY2eXwAhoCnhQQAvD_BwE

ledli on-off switch 3 25.27tl https://tr.aliexpress.com/item/32976474807.html?src=google&albch=shopping&acnt=

ledli on-off switch (servo) 1 31.17 tl https://www.yalazotomotiv.com.tr/anahtar-buton/24v-led-isikli-buton-10-a-fisli-kirmizi-ENG-PB0111-50598

Voltaj regülatörü (servo için) 1 61.71 tl https://www.robotistan.com/ltc1871-step-up-ayarlanabilir-voltaj-regulator-karti-35-30v-10a-boost-mo

Voltaj regülatörü (kartlar için) 3 5.91 tl https://www.robotistan.com/mini-ayarlanabilir-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-adj

Mini a8 araç takip ve gps cihazı 2 340 tl https://www.hepsiburada.com/mini-a8-arac-takip-ve-gps-cihazi-pm-HB0000097L2O

433mhz 6.6dbi anten 2 69,3 tl https://tr.aliexpress.com/item/32889789339.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.5afde80a4oGtSl

9v duracell alkalin pil 12 19.90 tl https://urun.n11.com/9v-pil/duracell-alkalin-9-volt-pil-tekli-paket-P306701584

Aviyonik Bütçesi: 7491.64 TL Toplam Bütçe: 19.049,4 TL

https://www.robotzade.com/urun/7-4-v-2s-lipo-batarya-2200-mah-25c
https://www.promodelhobby.com/urun/gens-ace-7-4v-1800mah-25c-2s-lipo
https://www.m2mmarket.com.tr/e32-ttl-500
https://kablosuzkontrol.net/urun/400-470-mhz-uhf-yagi-anten/
https://www.direnc.net/bme280-i2c-or-spi-temperature-humidity-pressure-sensor-adafruit
https://www.direnc.net/9-dof-absolute-orientation-imu-fusion-breakout-bno055-adafruit
https://www.robotistan.com/stm32f4-discovery
https://www.robotistan.com/arduino-pro-mini-328-3v8mhz-headerli
https://www.pilottr.com/urun/savox-sw-0250mg-servo.html
https://www.robotistan.com/arduino-mega-2560-r3-klon
https://www.robotistan.com/adafruit-ultimate-gps-breakout-66-channel-w10-hz-updates
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/kw4a-micro-switch-3-pin-90-derece-P415668766
https://www.robotistan.com/sd-kart-modulu-sd-card-module
https://www.roboshop.com.tr/arduino-pasif-buzzer-modulu?gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7jJtEDmMJW_88_RPJEI1hAkyfMu2s2ymFlexJKl2Sl4wUzQY2eXwAhoCnhQQAvD_BwE
https://www.yalazotomotiv.com.tr/anahtar-buton/24v-led-isikli-buton-10-a-fisli-kirmizi-ENG-PB0111-50598
https://www.robotistan.com/ltc1871-step-up-ayarlanabilir-voltaj-regulator-karti-35-30v-10a-boost-mo
https://www.robotistan.com/mini-ayarlanabilir-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-adj
https://www.hepsiburada.com/mini-a8-arac-takip-ve-gps-cihazi-pm-HB0000097L2O
https://tr.aliexpress.com/item/32889789339.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.5afde80a4oGtSl
https://urun.n11.com/9v-pil/duracell-alkalin-9-volt-pil-tekli-paket-P306701584


Herkese Açık | Public


