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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 

34 Mayıs 2021 Salı

Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri
Ölçü

Boy (mm): 2970

Çap (mm): 129

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 22037

Yakıt Kütlesi (g): 4349

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2683

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 5064

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 29067

Ölçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 7.26

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 31.8

Stabilite (0.3 Mach için): 2.49

En büyük ivme (g): 8.46

En Yüksek Hız (m/s): 257

En Yüksek Mach Sayısı: 0.77

Tepe Noktası İrtifası (m): 3075

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Birincil 

Tercih

Cesaroni İsim: 

M2020

Sınıf: M

Motorun Toplam İtki 

Değeri (Ns): 8429.4

İkincil 

Tercih

Cesaroni İsim:

M2150

Sınıf: M

Motorun Toplam İtki 

Değeri (Ns): 7455.4
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Open Rocket Genel Tasarım - 1

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Burun 

konisi

40 cm

Alt 

gövde 

omzu

26 cm

Faydalı 

yük ve 

aviyoniği

22 cm

Alt gövde 

94 cm

Üst gövde

65 cm

Burun 

omzu

23 cm

Roket 

aviyoniği 

ve coupler

35 cm

12.9 cm

Orta gövde

93 cm

40 cm

14 cm

10 cm

12 cm
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ÖTR - KTR Değişimler - 1
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Değişim Konusu ÖTR’de hangi sayfada ÖTR’de içerik neydi? KTR’de içerik ne oldu? KTR’de hangi sayfa?

Burun denge yükünün 
konumunun değişmesi

18 Burun Sistemi Detay İçeriği Burun Konisi Mekanik 
Görünüm

54

Paraşüt 
açılma/fonksiyonellik 

testi

74 Arabayla açılma teti 5. Kattan atılarak açılma testi 25

Yapısal mukavemet test 
yerleri

73 Marmara Üniversitesi Mekanik 
Laboratuvarı

Atölye 102

Barut miktarları 41 İki patlama için de 0.5 gr barut Birincil patlama için 2.74 , 
ikincil patlama için 1 gr barut 

kullanılacaktır.

20

Aviyonik Sistemler Pili 54 Temel Devre Elemanı Profeus 7.4V 
1350 mAh 25C Li-po Pil

Temel Devre Elemanı 
Power-Xtra Li-ion Pil

36-42
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Değişim Konusu Yeni İçerik Konusu KTR’deki İçerik Detayı KTR’de hangi sayfa?

Aviyonik sistem titreşimlerinin 
azaltılması 

Aviyonik sistemi titreşim bozuntusu  
azatıcı sistem geliştirilmesi

Spacer fabric roket aviyonik sistemi için kullanımı 
ve analizi

78

Kurtarma testleri Poliamid vida için kırılma testi Poliamid vida için kırılma testi yapılacaktır. 25

Piston OpenRocket İkincil patlamada ikincil paraşüte zarar 
gelmemesi için piston kullanılacaktır.

4, 19, 71
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3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi

720 Nisan 2021 Salı

KTR kapsamında 3-DOF Uçuş Benzetim kodu geliştirilmiştir. 27 Mayıs’ta güncellenerek yüklenecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

1.Roketin rampaya 
yerleştirilmesi ve 
ateşleme

2. Rampa Tepesi

3. Burn Out

4. Apogee Noktası

5.Roket birincil 
paraşütünün açılması

6. Faydalı yükün çıkartılması ve paraşütünün açılması

7. Roket ikincil 
paraşütünün açılması

8. Roketin inişi
9. Faydalı yükün inişi

3078

0

6

697

m

25,5 145,591,5 375
s

0

Görsellerle İrtifa/Zaman Grafiği
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(KTR)

Uçuş EsnasıUçuş Öncesi
1. Roketin rampaya götürülmesi
2. Demonte işlemi pratik olacak

şekilde tasarlanan burun omzu
içerisinde bulunan Altimeter
two plakasının üzerine Altimetre
two yerleştirilmesi ve plastik
kelepçe ile sabitlenmesi

3. Burnun tekrar gövdeye takılması
4. Elektronik sistemin başlatılması

için coupler üzerinde bulunan
iki adet buton ve faydalı yük
üzerinde bulunan bir adet
buton; gövde üzerinde bulunan
buton hizasındaki 3 mm lik
deliklerden tornavida yardımı ile
aktif edilmesi

Uçuş Sonrası
1. Roket ve faydalı yükün iniş

yaptığı konum bilgilerinin GPS
modüllerinden Esp32
kartlarına iletilmesi.

2. Esp32 kartının LoRa
protokolünü kullanarak yer
istasyonuna konum verilerini
iletmesi.

3. Yer istasyonundaki ekibimizin
konum bilgisini kullanarak
GOOGLE MAPS uygulaması
üzerinden kurtarma ekibine
yardımcı olması.

4. Roket ve faydalı yükün
kurtarılması

Zaman (s) İrtifa 
(m)

Hız (m/s)

Roketin rampaya 
taşınması ve fırlatma

0 0 0

Rampa Tepesi 0,42 6,21 31,8

Burn Out 4,34 696,2 251,4

Apogee Noktası 25,5 3075 0

Roket Birincil 
paraşütü, faydalı Yük 
ve paraşütünün 
çıkartılması

26,5 3074 8

Roket İkincil 
Paraşütünün 
çıkartılması

100 500 38,67

Roket İnişi 146,3 0 0

Faydalı Yük İnişi 375 0 0
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İrtifa/ Zaman Grafiği
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

İvme/ Zaman Grafiği
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Mach/ Zaman Grafiği
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ALT SİSTEM DETAY İÇERİKLERİTakım 
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap
(mm)

Cidar
(mm)

Uzunluk
(mm)

Gövde İçi Yapısal 
Montaj 

Elemanları

Saplama Çelik Hazır Malzeme M5
M3

- 250(x2),520(x2),940(x2),320(x1)
370(x2)

Vida Çelik Hazır Malzeme M5,M2

Mapa Çelik Hazır Malzeme M10

Karabina Çelik Hazır Malzeme M10

Fırdöndü Çelik Hazır Malzeme M10

Denge Yükleri
Denge Yükü(Burun) Kurşun Döküm 75 - 45

Denge Yükü(Alt Gövde Omzu) Kurşun Döküm 115 - 45
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Roket Birincil(Sürüklenme) Paraşütü

Roket İkincil(Ana) Paraşütü

Faydalı Yük ve Faydalı Yük Paraşütü

Barut Kabı (Pyro)
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 

173 Mayıs 2021 Pazartesi

• Paraşüt çıkarma sistemi olarak sıcak gaz üreteçli sistem, yani kara barutlu sistem kullanımına karar verilmiştir. Düşünülen
diğer sistemler; mekanik yaylı mekanizma ve soğuk gazlı (CO2) sistemlerdir. Kara barutlu sistemin düşünülen diğer sistemlere
en büyük avantajı roket içerisinde az hacim kaplaması ve daha hafif olmasıdır. Ayrıca karabarut’un barındırdığı yüksek enerji
sebebiyle paraşütlerin roket içerisinden çıkarılması konusunda en az riske sahip sistemdir. Bunların dışında karabarut
patladığında roketin diğer sistemlerine zarar vermemesi için ek önlemler alınmıştır. Kullanılacak karabarut için tedarik edilen
firmadan sertifika alınacaktır. Mekanik yaylı mekanizma ek güvenlik önlemleri gerektirmez fakat roket içerisinde fazla yer
kaplar ve daha kompleks bir yapıda olduğu için basitlik ilkesine aykırıdır. Soğuk gazlı basınçlı kap da roket içerisinde fazla
hacim kaplar ve taşıma, montaj ve uçuşu; içerisindeki yüksek basınçtan ötürü tehlikeye sokabileceğinden seçim dışı kalmıştır.

• Kara barut PVC den imal edilmiş silindirik küçük bir kabın içerisine yerleştirilecek ve kabın üzeri barutun dökülmesini
engellemek ve barutun nemlenmesini önlemek için kağıt bant ile kapatılacaktır. Bu silindirik kaptan roket içerisinde iki adet
bulunacaktır (apogee noktası ve 500 m kalasıya için) ve görevleri barutu muhafaza etmektir. Barut hazneleri roket aviyoniğini
içerisinde bulunduran coupler tüpünün altındaki ve üstündeki huş ağacından yapılmış kapaklara vidalar ile sabitlenecektir.
Barut hazneleri ticari olarak satın alınacaktır. Karabarut hakemlerden tüm etiketler alındıktan sonra rokete konulacaktır.

• Paraşüt çıkarma sisteminin aktivasyonu için fitil kullanılmaktadır. Bu fitilin görevi paraşütlerin roket dışına çıkarılması gereken
zamanda (apogee noktası ve 500 m irtifa) ısınarak karabarutu patlatmasıdır. Roket içerisinde her barut haznesi için ikişer
tane olmak üzere toplam 4 adet fitil bulunacaktır. Barut haznesinde bulunan ikinci fitiller birinci fitillerin yetersiz kalması
veya zarar görmesinden ötürü kurtarmanın başarısız olmasını önlemek için kullanılmıştır. Fitiller aviyonik sistemdeki
sensörlerden gelen verilere göre aviyonik sistemdeki 9V’luk pilden çekilecek olan akımla ısıtılacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 
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• Roket apogee noktasına ulaştıktan kısa bir süre sonra birincil barut haznesi içindeki barut, fitil ile patlatılarak roket alt
gövdesini ittirir ve birincil paraşüt orta gövdenin alt kısmından çıkarak roketten ayrılır.

• Ardından orta gövdede bulunan faydalı yük ve paraşütü roket dışına çıkar. Bu şekilde roket takla atmadan önce paraşüt
açılması sağlanarak roketin takla atması önlenir. Bu sistem roket aviyoniği tarafından kontrol edilir. Aviyonik sistemden çıkan
bir kablo ile barut kabında bulunan ateşleyici fitil aktif edilerek sistem (barutun patlaması) aktivasyonu sağlanır.

• Faydalı yük ile roket arasında bir bağlantı yoktur. Yani faydalı yük roketten tamamen bağımsız bir şekilde iniş
gerçekleştirecektir ve kurtarılacaktır.

• Birincil paraşüt sürüklenme hızı olarak hesaplanan 32 m/s ve openrocket değeri olan 38.6 m/s hızlarına dayanacak şekilde
tasarlanacak ve üretilecektir.

• Paraşütlerin ve faydalı yükün kurtarma esnasında gövdeden ayrılmasında gövde içi parçalar, bu ayrılmayı tehlikeye
sokmayacak bir düzene sahiptir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Faydalı Yük

Alt GövdeOrta Gövde

Birincil Paraşüt
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• Roketin irtifası 500 metre olduğunda ikincil paraşütü çıkaracak barut haznesindeki kara barut, fitil ile patlatılır; burun
ittirilerek ikincil paraşüt üst gövdenin üst kısmından roket dışına çıkartılır. Bu işlem esnasında burun rokete ayrı bir şok
kordonuyla bağlıdır ve bu şekilde burun ile gövde yere birlikte inerler. İkincil paraşüt ana paraşüttür. İkincil paraşütle barut
kabı arasında, barut patladığında paraşüte zarar vermemesi için, piston kullanılacaktır ve piston roketle birlikte inecektir.

• Rokette kullanılacak kurtarma mekanizması, aviyonik sistemdeki BMP280 sensöründen gelen azalan basınç değerleri
doğrultusunda 9V’luk pilden çekilecek olan akım ile fitillerin ısındırılıp hazne içerisindeki barutun ateşlenmesi ile çalışacaktır.
Bu işlemi yaparken patlatma sinyalinin tek yönlü olmasını sağlamak için diyot, anahtarlama elemanı olarak mosfet, 9V’luk pil
ve direnç kullanılmaktadır.

• Şok kordonları gövdelerdeki ve burundaki göz mapalara fırdöndü ve karabina kullanılarak bağlanmıştır. Bu şekilde
paraşütlerin ve şok kordonlarının dolaşması önlenmiştir. Ayrıca gövde ayrılmalarında ve roket inişinde şok kordonlarının
gövdeyi yırtmaması ve patlatılan kara baruttan şok kordonlarının zarar görmemesi için şok kordonları kağıt bantla
kaplanacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Üst Gövde

Burun
İkincil Paraşüt

Şok kordu, fırdöndü, 
karabina, mapa bağlantısı
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 

2020 Mayıs 2021 Perşembe

• 970 m’ de 25 ֯C’de atmosfer basıncı=90 kPa(roket iç basıncı); 4048 m’ de(3078+970) 25 ֯C’de atmosfer basıncı=61 kPa(Apogee
noktasındaki dış basınç) dır.[1] Basınç farkı 29kPa=0.0029 MPa dır, basınç kayıpları %30 alındığında yaklaşık 20 kPa dır. 3078 m
irtifadayken(apogee) iç basınçtan ötürü roket içerisinde oluşan itici kuvvet 20kPa*12.5^2*cm^2*π/4= 245.44N’ dur. M2
vidanın dayanımına göre kırılma kuvveti 78 Mpa*0.577*2^2mm^2*π/4=141.39N olarak hesaplanmıştır. Gövdeler arası
sürtünme kuvveti 150 N varsayılmıştır. Yani roket gövdelerinin apogee noktasında kendiliğinden açılmasını engellemek için bir
adet M2 polyamid vida kullanılacaktır. Bu şekilde 245.44N < 141.39+150=291.39N. Sonuç olarak roket gövdelerinin apogee
noktasında iç basınçtan ötürü birbirinden ayrılmaması sağlanmıştır.

m1(Alt gövde)=16 kg, m2(Alt gövde harici)=13 kg, m3(Üst ve orta gövde)=5.5 kg ,  m4(Burun sistemi)=2.7 kg , V1(Alt gövde hızı), 
V2(Alt gövde harici hızı), V3 Üst ve orta gövde hızı , V4(Burun sistemi hızı), b1(birincil barut haznesindeki barut ağırlığı)=2.74 gr, 
b1(birincil barut haznesindeki barut ağırlığı)=1 gr [2]

𝑚1,3 𝑥
𝑉1,3

2

2
+𝑚2,4 𝑥

𝑉2,4
2

2
𝑏1,2 𝑥 3000 (Enerji korunumu) [3] , 𝑚1,3 𝑥 𝑉1,3 − 𝑚2,4 𝑥 𝑉2,4 = 0 (Momentum korunumu)

𝑉1 = 21.5 m/s, 𝑉2= 26.4m/s, 𝑉3= 18.9m/s, 𝑉4= 38.6m/s dir. Roket içerisindeki roket birincil paraşütü, faydalı yük ve paraşütünün
tamamen roket dışına çıkması için gereken süre 0.016 s hesaplanmıştır(çıkması gereken gövde uzunluğu 78cm alınmıştır). Roket
ikincil paraşütün 50cm gövdeden çıkartılması için gereken süre ise 0.0087s hesaplanmıştır. Momentum ve enerji korunumu
denklemlerinde 1gr barut için 3000J enerji alınmıştır. Sürtünme ve plastik vidaların kırılma enerjileri çıkartılmamış olup 3000J, 1gr
barutun ‘toplam’ enerjisidir. Yani termal kayıplar ve diğer tüm enerji kayıpları ihmal edilmiştir. Bu yüzden paraşütler ve faydalı
yük ayrılma süreleri daha fazla çıkmaktadır. Adams uygulamasından yapılan analize göre birincil ve ikincil için 0.13 ve 0.055 s dir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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(KTR)

Tablo-1 Malzeme Özellik Üretim Yöntemi

Paraşüt Ripstop naylon Su geçirmez, dayanıklı
Ticari ya da dilimler halinde kesilen ripstop naylonun plastik ip
kullanılarak ve araya yama koyarak çift dikiş şeklinde dikilmesi.

Şok kordonu Elastik kordon Elastik, dayanıklı Ticari

Tablo 1: Paraşüt ve şok kordonu

Tablo 2: Roket ve faydalı yükün motorlara göre sürüklenme ve iniş hızı

TABLO-2 Kütle (Kg)
(Apogee 

noktasında)

Paraşüt 
Renkleri 

Birincil Paraşüt İkincil Paraşüt Çapı 𝝑𝟓𝟎𝟎𝒎

(𝒎/𝒔)
𝝑ç𝒂𝒓𝒑𝒎𝒂

(𝒎/𝒔)
Açık çap(m) Katlanmış 

çap*boy(mm*mm)
Açık 

çap(m)
Katlanmış

çap*boy(mm*mm)

M2020 Kullanılan 
Roket

19.631 Kırmızı 0.7 125*110 3 125*200 32.0 7.26

M2150 Kullanılan 
Roket

16.563 Kırmızı 0.7 125*110 3 125*200 29.4 6.67

Faydalı Yük 5.064 Turuncu 1.35 125*80 - - - 8.42
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Paraşütler
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• Paraşüt profili düz halkasal olup sürüklenme katsayısının yaklaşık 0.8 olması öngörülmektedir(bu değer paraşüt testinden
sonra kesinleşecektir). Paraşüt hesabı için bu değer sabit (0.8) alınıp, şartnameye göre belirlenen hız hedefine uygun
paraşüt boyutu elde etmek için denklem-1 kullanılmıştır. Denklem ilgili parçanın (roket veya faydalı yük) ağırlığına
eşitlenerek kullanılan paraşütün alanı ve çapı bulunmuştur. OpenRocket ve kendi el hesaplarımızdan elde ettiğimiz
sonuçlar değerlendirilerek ayrıca her iki motor seçeneği hesaba katılarak uygun paraşüt boyları tabloya aktarılmıştır.

𝐹𝑑 = Sürüklenme Kuvveti,  𝑚 = Kütle,  𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎şü𝑡 = Paraşüt Alanı,   𝐷𝑃𝑎𝑟𝑎şü𝑡 = Paraşüt Çapı,   𝑣 = Hız

𝐶𝑑 = Paraşüt Sürüklenme Katsayısı = 0.8, 𝑔 = Yerçekimi İvmesi, 9.81 𝑚/𝑠2,    𝜌 = Hava Öz kütlesi = 1.225 𝑘𝑔/𝑚3

• OpenRocket’te apogee noktasında faydalı yük, roket içerisinden çıkmadığı için (hala roket toplam kütlesine dahil) roket iniş
hızı gerçek iniş hızından yüksek çıkmaktadır. Buna rağmen istenilen iniş hızı sağlanmaktadır. Ayrıca OpenRocket üzerinden
roket irtifasına ulaşan faydalı yük ağırlığına denk gelecek şekilde ayrı bir roket tasarlanmıştır ve Openrocket üzerinden
faydalı yükün yere düşüş hızı 8,77 m/s bulunmuştur ve bu şekilde dahi şartları sağlamaktadır.

• Kurtarma sırasında barut patlamasında zarar görmemesi için paraşütler yanmaz kumaşla sarılacaktır. Ayrıca paraşütlerin
güvenli açılışını sağlamak için paraşütlere bağlı bulunan şok kordonunun ucundaki karabina ve mapa arasına fırdöndü
bulunacaktır. Fırdöndü, paraşütlerin ve iplerinin birbirine dolanmasını engelleyecektir.

• Paraşütlerin roket dışarısına çıktığında düzgün ir şekilde açılması için paraşütlerin roket içerisine doğru ve düzgün bir
şekilde katlanarak yerleştirilmesi gerekmektedir.
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𝐹𝑑 =
1

2
× 𝐶𝑑 × 𝜌 × 𝜋 ×

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑎şü𝑡
2

4
× 𝑣2 = 𝑚 × 𝑔 (Denklem-1) [4] 
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Burun Roket Ana Aviyoniği
Faydalı 
Yük

AltimeterTwo

Roket Yedek 
Aviyoniği

BMP280 BMP180 GY-NEO6MV2 GPS IMU BNO055 BME280
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• Gövde Ayrılma Testi: Paraşütlerin ve faydalı yükün roket gövdesi dışına çıkma testi yapılacaktır. Test Marmara Üniversitesi’nin
bahçesinde gerekli güvenlik tedbirleri altınarak gerçekleştirilecektir. Test için 12,9 cm çapında 2 mm et kalınlığında, 93 cm ve
65 cm olmak üzere iki adet fiberglas gövde kullanılmaktadır. Orta gövdenin üst tarafında bulunan birincil barut haznesi ve göz
mapa, huş ağacı kapak ve vida ile sıkı bir şekilde kapatılacaktır. Mapaya şok kordonları bağlandıktan sonra gövde içine sırasıyla
faydalı yük ve paraşütleri temsilen ağırlık yerleştirilecek ve roket alt gövdesi (motor ve kanatçıkların ağırlığı dahil edilecek
şekilde içerisine ağırlık konarak) orta gövdeye geçirilecek ve plastik vidalar takılacaktır. Son olarak barut patlatılacaktır. Bu
testte barutun patlamasıyla plastik vidaların kırılması, alt gövdenin orta gövdeden ayrılması, paraşütlerin ve faydalı yükün
gövde dışına çıkması (en az 2 metre), şok kordonların kopmaması, gövdenin ve huş ağacı kapağın patlama basıncına
dayanması, şok kordonların ve paraşütlerin barutun patlamasından zarar görmemesi gözlemlenecektir. Herhangi bir isterde
eksiklik olması durumunda iyileştirme operasyonu yapılacaktır.
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• Paraşüt Açılma/ Fonksiyonellik Testi: Prototip olarak üretilen paraşüt, roket içerisine konulacağı şekilde katlanacaktır ve
paraşütün ucuna kütle bağlanacaktır. Daha sonra paraşüt Marmara Üniversitesi yemekhane 5.katından aşağı bırakılacak ve
açılma/fonksiyonelliği test edilmiş olacaktır. Paraşütün açılmaması durumunda paraşütün katlama şekli değiştirilecektir.

• Yanmaz Kumaş Testi: Marmara Üniversitesindeki atölyemizde yanmaz kumaşın yanmazlığı test edilmiştir. Test için roket
içindeki durumundan daha ince yapı da olan tek kat yanmaz kumaş test edilmiştir. İçine ince nylon yerleştirilerek kumaşın ve
içerisinde bulunan nylonun deforme olma durumu incelenmiştir. https://youtu.be/K-X-7TT9iAI

• Barut Patlatma Testi: Barut patlatma testinde basınç referans değerleri değiştirilip uzarılan BMP280 basınç sensöründen
gelen veriyle fitile pilden 9 V’luk akım verilerek barut haznesindeki 1 g barut patlatılması test edilecektir. Test, gerekli
güvenlik önlemler alınarak atölyemizde yapılacaktır. Bu testte BMP280, fitil ve barut test edilecektir. Testin başarısız olması
durumunda BMP280 nin çalışırlığı, fitilin ısınması ve barutun nemi kontrol edilecektir.

• Şok Kord Çekme Testi: Roket içerisinde kullanılacak şok kordlarının dayanım testi yapılacaktır. Test, atölyede geçekleştirilecek
ve ağırlığı sabit kütlenin(insan olabilir) halata sarkması ile halatın uygulanan kuvvet altında hata verme durumu gözlenecektir.

• Poliamid Vida Kesme Testi: Poliamid vidanın kesme dayanımı test edilecektir. Vida 46 N kuvvete dayanabilmeli, 142 N da
kırılmalıdır. Hesaplanan değerlerde beklenen durumlar gerçekleşmez ise hesaplar ve analizler kontrol edilecek, kullanılan
katalog değerleri elde edilenlerle değiştirilecek, uygun görülmesi durumunda vidanın kalınlığı değiştirilecektir Testte vidanın 5
mm lik numunesinin 2mm lik kısmı sabitlenecek ve kalan kısma kuvvet uygulanacaktır. Test atölyemizde gerçekleşecektir.
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Faydalı yük Kapak

Faydalı yük Tüpü

Faydalı yük
(4000g) M3 Saplama

Göz Mapa

M5 Vida 3 mm Basınç Deliği

Bütün ölçüler mm cinsindendir.

Faydalı yük
(4000g)

Ana KartButon

AntenIMU BNO055
BME280

GPS

Esp32 LoRa

Li-ion
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Faydalı yük uçuş boyunca basınç, sıcaklık, nem verilerini ölçen toplam ağırlığı 5064g olan roketten bağımsız bir parçadır. Faydalı
yük tüpü içerisinde çelikten üretilecek 4000g kütleli faydalı yük (payload) ve aviyonik sistemi bulunmaktadır. Faydalı yük tüpü,
kapağına şok kordonuyla bağlı 1 adet 135cm çapında paraşüte sahiptir. Tüpün üzerinde öncelikli amacı basınç dengesini
sağlamak olan ve faydalı yük aviyonik sisteminin aktifleştirilmesinde kullanılacak 3mm çapında 1 adet basınç deliği ve içerisinde
mekanik destek sağlayan 2 adet M3 saplama yer almaktadır. Tüpün montajı kütle ölçümü için kolayca monte ve demonte
edilebilecek şekilde ayarlanmıştır. Faydalı yük tüpü; tüpün roket içinde kaldığı süre boyunca sarsılmasını engellemek için
tasarlanan ayırıcı parça yardımıyla orta gövdeyi alt gövdeye bağlayan bölümden orta gövdenin üst kısmına kadar uzatılıp birincil
pyro ile arasında ayırıcı parça olacak şekilde konumlandırılacaktır. Ayrıca motor bloğundan uzanan iki adet çelik saplama tüpe
alttan destek olmaktadır.
Roket apogee (tepe) noktasına ulaştıktan kısa bir süre sonra BMP280 sensöründen gelen artan basınç değerleri doğrultusunda
elektrik donanımı couplerın alt kısmında yer alan birincil pyronun içindeki barutun patlatılmasını sağlayacaktır. Patlama ile birlikte
faydalı yük tüpü, motor bloğundan uzanan saplamaları iterek orta ve alt gövdenin birbirlerine şok kordonuyla bağlı bir şekilde
ayrılmasını sağlar. Oluşan boşluktan roket birincil paraşütü ardından faydalı yük ve paraşütü birbirlerini etkilemeyecek bir şekilde
ayrılacaktır. Faydalı yük tüpü, roket birincil ve ikincil paraşütlerinin açıldığı iki zaman dilimi arasında roketten ayrılmış olacak ve
roketten tamamen bağımsız bir şekilde inişini gerçekleştirecektir. Üzerinde bulunan konum belirleyici sistem (GPS) modülünden
gelen veriler sırasıyla Esp32 kartına ve LoRa protokolü ile yer istasyonuna iletilecektir. Gelen konum bilgisi ile faydalı yükün iniş
yaptığı konum Google Maps’ten belirlenecek ve kurtarma gerçekleştirilecektir.
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ESP32

Buton

BME280

GY-NEO6MV2

IMU BNO055

• Faydalı yük sistem kartının atışın gerçekleştirileceği Tuz
Gölü iklim şartlarından etkilenmesini minimuma
indirmek için V-66 Yalıtım Verniği ile PCB dayanıklılığı
arttırılacak ve spacer fabric kullanılarak oluşabilecek
titreşimler en aza indirilecektir.

• IMU BNO055 İvme Sensörü: Birincil kurtarma sistemi
tarafından düşüşe geçmiş faydalı yükün hız ve ivmesi
ölçülecektir.

• GY-NEO6MV2 GPS Sensörü: Faydalı yük yere inişini
gerçekleştirdikten sonra kurtarma ekibi tarafından
bulunmasını sağlayacak koordinat verilerini yer
istasyonuna iletecektir.

• BME280 Sıcaklık, Basınç, Nem Sensörü: Bilimsel görev
olarak tüm uçuş boyunca sıcaklık, basınç ve nem
değerleri yer istasyonuna iletilecektir.

LoRa Alıcı 
Modülü

Uçuş süresince sensör
verilerini yer istasyonuna
iletecektir.
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Faydalı yük; uçuş boyunca belirli bir

frekansta basınç, sıcaklık ve nem

karakteristiklerini ölçüp bu verileri yer

istasyonuna eş zamanlı indirecektir.

Bu veriler canlı olarak yer

istasyonundan takip edilecektir. Elde

ettiğimiz veriler doğrultusunda atışın

yapılacağı Tuz Gölü’nün iklim şartları

farklı irtifalarda incelenecektir.

Basınç

GY-NEO6MV2

IMU BNO055

İvme

Nem

Sıcaklık

Hız

Konum

BME280

FAYDALI YÜK

Zaman=0 İniş anı

Yer İstasyonu
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Analiz Adı / Yazılım ve Sürüm: Roket Genel Akış Analizi / ANSYS Fluent 2020 R2
Roket akış analizi ile roketin 0.1M dan 0.8M’a kadar 0.1 artan hız değerleri için roketin aerodinamik özellikleri, üzerine etki eden
yükleri incelenecektir. Analiz sonucunda roketin hız ve basınç değerleri, üzerine etki kuvvetleri incelenecek ve yapısal analizler
için gidi oluşturulacaktır. Ayrıca analiz 3DOF uçuş modeli için ihtiyaç duyulan Mach–Cd değerlerini elde etmek için yapılmıştır.
Bunun nedeni farklı mach hızlarda analiz tekrar edeceğinden çözüm zamanı optimum olmalıdır. Bu analizde mesh özellikleri
bilgisayar sınırları içerisinde farklı konfigürasyonlar uygulanarak optimum seviyede tutulmaya çalışılmıştır.
Akış hacmi ve Geometrisi: Mesh: Mesh modeli bilgisayar 

performansına bağlı olarak farklı 
konfigürasyonlar kullanılarak 
optimum model seçilmiştir. 
Kullanılan y+ değerine göre ilk 
mesh katmanı yüksekliği 0.17mm 
olarak kullanılmıştır.
Node Sayısı: 1695149
Eleman Sayısı: 6278039

Akış analizi  0.8 mach hızında analiz edilmiştir bunun nedeni roket üzerinde 

oluşacak maksimum yüklere ulaşmaktır.

Akış Özellikleri ve Referans Değerler:

k-w SST türbülans modeli kullanılmıştır.

y+: 100 ile çalışılmıştır.

Akışkan Hava Yoğunluğu: 1.225 kg/m3

Viskozite: 1.7894 × 10−5 𝑘𝑔/𝑚 ∙ 𝑠

Alan: 0.01307 m2

Hız: 265 m/s, Sıcaklık: 288 Ko

Uzunluk: 2.97m

Yakınsama Kriteri: 0.0001
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Analiz Çıktıları: Analiz sonunda oluşan maksimum 

hız 645 m/s’dir.

Maksimum basınç 39460 Pa dır.

Roket üzerinde z ekseninde oluşan kuvvet 225N’dur.

Burun üzerinde z ekseninde oluşan kuvvet 29N’dur.

3DOF modeli  için farklı mach hız parametrelerinde 

analiz tekrarlanmıştır.

Hız 
Dağılımı:

Basınç 
Dağılımı:

Analiz sonuçlarının doğruluğu bilgisayar

performansı ve çözücü sınırları içerisinde farklı

denemeler sonucunda elde edilmiştir. CD

değerlerinin kullanımı RASAeroII yazılımından

elde edilen sonuçlar ile karşılaştırıldıktan sonra

kullanılması kararlaştırılmıştır.

MACH CD

0.1 0.39981

0.2 0.40175

0.3 0.4012

0.4 0.3996

0.5 0.39954

0.6 0.3988

0.7 0.39973

0.8 0.39938
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Analiz Adı / Yazılım ve Sürüm: Kanatçık Aeroelastisite Analizi / ANSYS Fluent 2020 R2
Roket üzerine aerodinamik yüklerin en çok etkileyeceği parçalardan biri kanatçıktır. Bu analizde roketin maksimum hızında

alüminyum kanatçık üzerinde oluşan yapısal gerilmeleri ve deformasyonları incelenecektir. Farklı modlarda kanatçık doğal

frekansları incelenecek ve aerodinamik kuvvetlerin oluşturduğu frekanslar ile karşılaştırma yapılacaktır. Aeroelastisite analiz için

roket genel CFD geometrisinden farkı bir geometri oluşturulmuştur. Bunun nedeni mesh sayısını kanatçık üzerinde yoğunlaştırıp

doğruluk oranını arttırmaktır. Sadece 1 kanatçığın davranışı incelenecektir. Model sınır koşulları, roket 0.8 mach hızı ile
analiz edilmiştir. Kanatçık üzerine etki eden diğer akım etkileri ve roket ivmesi ihmal
edilmiştir. Akışkan ve türbülans özellikleri genel akış analizi ile aynıdır. Zamana bağlı
çözüm yapılan bu analizde kanatçığın 1 saniye boyunca ki durumu incelenmiştir.

Kanatçık sabitleme yüzeyi için roket gövdesi

içerisinde yer alan sabitleme halkaları bağlantı

yüzeyi olarak seçilmiştir.

Alüminyumun mekanik özellikleri:
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1. Mod 223 Hz 2. Mod 448 Hz

Kanatçığın en düşük

doğal frekansı 223 Hz’dir.

Frekans değeri, kanatçık

geometrisi ve

malzemesinden dolayı

yüksektir ve aerodinamik

etkiler sonucu rezonans

oluşma durumu düşüktür.

Akış analizi sonucu oluşan deformasyon miktarı, ön gerilmesiz yapılan modal analizde elde edilen en küçük frekans değerinin
altında kalmaktadır. Bu deformasyon ve stres verilerine göre roket kanatçıklarının uçuş sırasında aeroelastisite olarak güvenli
olduğu anlaşılmıştır

Kanatçık özelinde yapılan akış analizi sonucunda kanatçık ucu
düzlemi hız dağılımı(max: 343 m/s) ve kanatçık yüzeyin basınç
dağılımı (max: 17548 Pa) verilmiştir.



Aviyonik Mekanik Görünüm

3420 Nisan 2021 Salı
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

ESP32 LoRa ESP32 LoRaAnten Anten BMP180

BMP280 GY-NEO6MV2

Röle Kart

Aktifleştirme 
Butonları 9V Pil

Power X-tra
PX18650 Li-ion Pil

IMU BNO055 Röle KartGY-NEO6MV2

Spacer Fabric
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Rokette özgün olarak tasarlanan ana ve yedek olmak üzere iki aviyonik sistem bulunmaktadır. Roketin ana aviyonik sisteminde
ESP32 LoRa uçuş kartı, 2 adet Power X-tra PX18650 Li-ion pil, GY-NEO6MV2 GPS sensörü ve BMP280 basınç sensörü; yedek
aviyonik sisteminde ESP32 LoRa uçuş kartı, 2 adet Power X-tra PX18650 Li-ion pil, GY-NEO6MV2 GPS sensörü, BMP180 basınç
sensörü ve IMU BNO055 ivme sensörü kullanılacaktır. Aviyonik sistemlerin aktifleşmesi roket gövdesi üzerine açılacak olan buton
deliklerinden tornavida ile aktifleştirme butonlarına basılarak gerçekleştirilecektir. Roket tepe noktasına ulaştıktan sonra BMP280
basınç sensöründen gelen artan basınç değerleri doğrultusunda birincil kurtarma paraşütünün ateşleyicisine (eyleyicisi-pyro)
3V’luk akım gönderilerek birincil kurtarma sisteminin barutu patlatılacaktır. BMP280 basınç değerlerinin negatif olması (veri
iletilememesi) durumunda sisteme Logic 0 değeri döndürülecek ve yedek aviyonik sisteme geçiş yapılacaktır. Yedek aviyonik
sistemde yer alan ivme sensörü IMU BNO055’den gelen jiroskop negatif z-eksen verileri ile birincil kurtarma paraşütünün
ateşleyicisi (eyleyicisi-pyro) aktif edilecektir. Roket düşüşe geçtikten sonra BMP280 basınç sensöründen gelen artan basınç
değerlerinin irtifaya dönüştürülmesi doğrultusunda 500 metre irtifada olduğu tespit edilecek ve ikincil kurtarma ateşleyicisine
(eyleyicisi-pyro) 3V’luk akım gönderilerek ikincil kurtarma sisteminin barutu patlatılacaktır. Ana aviyonik sistemde yer alan
BMP280 basınç sensörünün Logic 0 değer döndürmesi durumunda yedek aviyonik sistemde yer alan basınç sensörü BMP180’den
gelen basınç değerleri doğrultusunda ikincil kurtarma paraşütünün ateşleyicisi (eyleyicisi-pyro) aktif edilecektir. Roketin güvenli
bir şekilde yere inişi ana aviyonik sistemindeki GY-NEO6MV2 GPS sensörünün sabit koordinat verileri ile anlaşılacaktır. GPS
verilerinin hesaplanan tahmini iniş koordinatlarının dışında olması durumunda ise yedek aviyonik sistemdeki GY-NEO6MV2 GPS
sensörünün koordinat verileri kullanılacaktır. Kurtarma ekibi tarafından bulunana kadar ana ve yedek aviyonik sistemde yer alan
GY-NEO6MV2 GPS sensörünün verileri kesintisiz olarak yer istasyonundan gözlemlenecektir.
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• ESP32 LoRa: Ana frekansı 240 MHz’dir. Ana çipi Tensilica LX6 çift çekirdekli ve LoRa çipi SX1276’dır. Uçuş kartı olarak 868-915
MHz destek bandı sağlamaktadır. İşlem gücü 600 DMPIS’ye kadardır. Geleneksel ve BLE Bluetooth olmak üzere çift modlu
Bluetooth bulunmaktadır. Geliştirme ortamı olarak Arduino kullanılmaktadır. 3.3-7 V gerilim ile beslenmekte ve -40 ~ 90 °C
sıcaklıklar arasında çalışmaktadır. Alıcı duyarlılığı -139 dBm’dir. UDP hizmeti için sürekli verim 135 Mbps’dir. USB aktarım
arayüz çipi olarak Cp2102 kullanılmaktadır. Destek modu protokolleri olarak Sniffer, Station, softAP ve WIFI Direct’dir. LoRa
iletim gücü 19.5dBm@11b, 16.5dBm@11g, 15.5dBm@11n’dir. Veri Hızı ise 150Mbps@ 110 HT40, 72 Mbps @ 11n HT20,
54Mbps @ 11g, 11Mbps @ 11b.

• BMP280 Basınç Sensörü: Çalışma aralığı 300-1100 hPa ve -40 ~ 85 °C’dir. Mutlak doğruluk payı ~ ±1 hPa’dır. Bağıl doğruluk
700-900 hPa aralığında 25 °C de ±0.12 hPa’dır. Ortalama tipik akım tüketimi 3.4 μA @ 1 Hz ve ortalama akım tüketimi 2,74
μA, tipiktir. Ortalama ölçüm süresi 5.5 ms’dir. Besleme gerilimi 1.71-3.3 V’dur. Basınç ölçüm hassasiyeti 0.01 hPa’dır ve sıcaklık
ölçüm hassasiyeti 0.01 °C’dur. Arayüz protokolü olarak I²C ve SPI bulunmaktadır.

• GY-NEO6MV2 GPS Sensörü: 3-5 V gerilim ile beslenmektedir. 50000 metre irtifaya kadar ölçüm yapabilmektedir. ±5 metre
hassasiyete sahiptir. Hız doğruluğu 0.1 m/s’dir. Yön olarak doğruluğu 0.5° ’dir.

• Power-Xtra Li-ion Pil: 3.7 V’dur ve 2200 mAh kapasiteye sahiptir. Tek hücrelidir. Ölçüsü 18mm x 65mm’dir .

Ana Aviyonik – Detay/1

Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Ana Aviyonik – Detay/1

Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

ESP32 LoRa ESP32 LoRa

Sahip olduğu haberleşme modülü ve yazılım
dili.

Kendi üzerinde LoRa haberleşme modülüne sahip
olmasıyla fiyat ve boyut olarak avantaj sağlaması ve
Arduino IDE ile kodlanabilmesi.

BMP280 BMP280
0.1 metre hassasiyetle 8676 m’ye kadar irtifa
ölçebilmektedir.

Roketin görevi gerçekleştireceği irtifadaki çalışma
koşullarında yeterli hassasiyete sahip olması.

GY-NEO6MV2 GY-NEO6MV2

±5 metre hassasiyet ile 50000 metre irtifaya
kadar ölçebilmektedir.

Fiyatının ucuz ve roketin bulunmasına engel teşkil
etmeyecek hata payına sahip olması.

Power-Xtra Li-ion PX18650-22E

2 adet kullanıldığında 7.4 V gerilime ve 4400
mAh kapasiteye sahiptir ve küçük bir alan
kaplamaktadır.

Ana aviyonik sistemi beslemek için yeterli voltaja sahip
olması ve ihtiyaç duyulacak olan akımı sağlayarak uçuş
süresince ihtiyaç duyulacak gücün devamlılığının
sağlanması.
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Ana Aviyonik – Detay/2

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Sistem Blok Diyagramı : Buton

Sistem Aktifleşti mi?

ESP32 LoRa

Evet

Hayır
BMP280

Birincil Kurtarma Sistemi 
Eyleyicisi

Birincil kurtarma paraşütünün ateşleyicine
(Eyleyicisi-pyro) 3V’luk akım gönderilerek
birincil kurtarma sisteminin barutu
patlatılacaktır.

Yükseklik ikinci 
defa 500 metre 

oldu mu?

GY-NEO6MV2

Basınç 
değerleri

Apogee 
noktası

İkincil Kurtarma Sistemi 
Eyleyicisi

İkincil kurtarma paraşütünün ateşleyicine
(Eyleyicisi-pyro) 3V’luk akım gönderilerek
birincil kurtarma sisteminin barutu
patlatılacaktır.

Roket inişini gerçekleştirdiğinde
gönderilen GPS konumu kurtarma
ekibinin gideceği konumdur.

LoRa Alıcı 
Modül

Artan basınç 
değerleri

Yükseklik 
Değerleri

Basınç değerlerinin
yükseklik değerlerine
dönüştürülmesi

Uçuş süresince sensör verilerini
yer istasyonuna iletecektir.

Yağlı kağıda basılmış olan devre şeması temiz bakır plakete yerleştirilecek. 5-10 dakika ütüyle plaketin her tarafına baskı
uygulanacak. Soğuduktan sonra devrenin zarar görmemesi için suyun altında kağıt kaldırılacak. Hazırlanan asit karışımının içine
atılarak bakır kısımların erimesi sağlanacaktır. Devre temizlendikten sonra delikler açılacak ve kart kullanıma hazır hale gelecektir.
V-66 Yalıtım Verniği ile atışın gerçekleştirileceği Tuz Gölü’nün iklim şartları için PCB dayanıklılığı arttırılacaktır ve 7805
regülatörünün enerji kaybını önlemek için alüminyum soğutucu kullanılacaktır.
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Ana Aviyonik – Detay/2

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Kart Tasarımı: Ana Aviyonik ŞematikAna Aviyonik PCB
mm

m
m
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Algoritma : 
• BMP280 basınç sensöründen gelen artan basınç değerleri ile birincil kurtarma sistemi,

• BMP280 basınç sensöründen gelen artan basınç verilerinin irtifaya dönüştürülmesi ile 500 m irtifada ikincil kurtarma sistemi

aktifleşecektir.

Rampaya yerleştirilen roketin gövde üzerindeki buton deliğinden tornavida ile butona basılarak ana aviyonik sistemi

aktifleştirilecektir. Buton sayesinde ana aviyonik sistemin istemsiz aktifleştirilmesinin önüne geçilecektir. Yer istasyonundan

alınan konum ve telemetre verileriyle uçuş bilgisayarının aktif durumda olması kontrol edilecektir. Roketin uçuşa hazır olmasıyla

birlikte roketin uçmadan önceki basınç verileri referans olarak kaydedilecek böylece rampadan itibaren yüksekliğin doğru

ölçülmesi sağlanarak roket ateşlenecektir. Ana aviyonik sistemin çalışmaya başlamasıyla GY-NEO6MV2 GPS sensöründen gelen

koordinat verileri ve BMP280 basınç sensöründen gelen basınç verileri yer istasyonuna iletilecektir. Ana aviyonik sistemimizde

kullanılan BMP280 basınç sensörü saniyede 180 veri iletebilmektedir. Bu veriler kalman filtrelemesi kullanılarak paketlenecektir.

Bu sayede anlık sapmalar ile roketin kurtarma sisteminin erken devreye girmesinin önüne geçilecektir. Roket tepe noktasına

ulaştıktan sonra BMP280 basınç sensöründen gelen artan basınç değerleri doğrultusunda birincil kurtarma paraşütünün

ateşleyicisine (eyleyicisi-pyro) 3V’luk akım gönderilerek birincil kurtarma sisteminin barutu patlatılacaktır. Ayrıca algoritmamızda

yer alan bir Boolean değişken True’ya dönecek ve BMP280 basınç sensöründen gelen veriler ikincil kurtarma sistemi için

kullanılacaktır.
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Veri Filtreleme Detayları : 

Roketin çıkacağı irtifa düşünüldüğünde elektronik sistem elemanlarının GY-NEO6MV2 GPS sensörünün ve BMP280 basınç
sensörünün maruz kalacakları titreşim, basınç, sıcaklık ve şok etkileri göz önüne alındığı zaman sensörlerin gönderdikleri verilerde
(koordinat – basınç verileri) anlık olarak sapmalar olabilir ve bu sapmalar kurtarma sisteminin yanlış zamanda aktifleşmesi ya da
gerektiği zamanda açılmaması gibi teknik problemler sebep olabilir. Bu tarz problemlerin önüne geçmek için coupler içerisinde
özgün üretim olan spacer fabric kullanılarak özellikle düşük maliyetli sistemlerde titreşimler en aza indirilecektir ve algoritmada
“Kalman Filtrelemesi” kullanılacaktır. Kalman Filtresi, modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin
durumlarını tahmin edebilen bir filtredir. Bu sayede anlık olarak alınan veri değerlerinde büyük değişiklikler olduğu zaman
bahsedilen teknik problemlerin gerçekleşme ihtimalinin önüne geçilecek olup kurtarma sisteminin doğru şekilde çalışması
sağlanarak roketin güvenli bir şekilde yere inmesi sağlanacaktır.

Burada kullanılan Boolean değerin amacı roket yükselirken 500 m irtifada ikincil kurtarma sisteminin aktifleşmesinin önüne
geçmektir. BMP280 basınç sensöründen gelen artan basınç değerlerinin irtifaya dönüştürülmesi doğrultusunda 500 m irtifaya
indiği tespit edilecek ve ikincil kurtarma ateşleyicisine (eyleyicisi-pyro) 3V’luk akım gönderilerek ikincil kurtarma sisteminin
barutu patlatılacaktır. Roketin güvenli bir şekilde yere inişi GY-NEO6MV2 GPS sensörünün sabit koordinat verileri ile
anlaşılacaktır. Gönderilen bu koordinat verileri yer istasyonundan kurtarma ekibine iletilecektir. Kurtarma ekibi rokete
ulaştıklarında ise görev başarı ile tamamlanmış olacaktır.
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• ESP32 LoRa: Ana frekansı 240 MHz’dir. Ana çipi Tensilica LX6 çift çekirdekli ve LoRa çipi SX1276’dır. Uçuş kartı olarak 868-915
MHz destek bandı sağlamaktadır. İşlem gücü 600 DMPIS’ye kadardır. Geleneksel ve BLE Bluetooth olmak üzere çift modlu
Bluetooth bulunmaktadır. Geliştirme ortamı olarak Arduino kullanılmaktadır. 3.3-7V gerilim ile beslenmekte ve -40 ~ 90 °C
sıcaklıklar arasında çalışmaktadır. Alıcı duyarlılığı -139 dBm’dir. UDP hizmeti için sürekli verim 135Mbps’dir. USB aktarım
arayüz çipi olarak Cp2102 kullanılmaktadır. Destek modu protokolleri olarak Sniffer, Station, softAP ve WIFI Direct’dir. LoRa
iletim gücü 19.5dBm@11b, 16.5dBm@11g, 15.5dBm@11n’dir. Veri Hızı ise 150Mbps@ 110 HT40, 72 Mbps @ 11n HT20,
54Mbps @ 11g, 11Mbps @ 11b.

• BMP180 Basınç Sensörü: 1.8V - 3.6V besleme gerilimi ile çalışmaktadır. Çalışma aralığı 300-1100 hPa ve -40 ~ 85 °C’dir. Bağıl
doğruluğu ±0.12 hPa’dır. I²C protokolü 3.4 MHz’de çalışmaktadır. Ortalama ölçüm süresi 5 ms. Güç tüketimi 1 Hz'de 0.5 μA'dır.

• IMU BNO055 İvme Sensörü: Üzerinde ARM Cortex-M0 mikroişlemci bulunmaktadır. I²C arayüz protokolü kullanılmaktadır.
Elde edilecek veriler; “Mutlak konum (100Hz, Euler Vektörü yada dördey). Açısal hız vektörü (100Hz, rad/sn). İvme vektörü
(100Hz, üç eksenli ivme, yerçekimi + doğrusal hareket, m/s2). Manyetik alan şiddeti vektörü (20 Hz, üç eksenli manyetik alan
ölçümü). Doğrusal ivme vektörü (100Hz, üç eksenli ivme vektörü, m/s2). Yerçekimi vektörü (100Hz, üç eksenli yerçekimi
vektörü, m/s2). Sıcaklık (1Hz, °C).”dir. 3.3V-5V gerilim aralığında çalışmaktadır.

• GY-NEO6MV2 GPS Sensörü: 3-5 V gerilim ile beslenmektedir. 50000 metre irtifaya kadar ölçüm yapabilmektedir. ±5 metre
hassasiyete sahiptir. Hız doğruluğu 0.1 m/s’dir. Yön olarak doğruluğu 0.5° ’dir.

• Power-Xtra Li-ion Pil: 3.7 V’dur ve 2200 mAh kapasiteye sahiptir. Tek hücrelidir. Ölçüsü 18mm x 65mm’dir .

Yedek Aviyonik – Detay/1
Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)
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Yedek Aviyonik – Detay/1
Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

ESP32 LoRa ESP32 LoRa

Sahip olduğu haberleşme modülü ve yazılım
dili.

Kendi üzerinde LoRa haberleşme modülüne sahip
olmasıyla fiyat ve boyut olarak avantaj sağlaması ve
Arduino IDE ile kodlanabilmesi.

BMP180 BMP180
0.1 metre hassasiyetle 8676 m’ye kadar irtifa
ölçebilmektedir.

Roketin görevi gerçekleştireceği irtifadaki çalışma
koşullarına uygun olması.

BNO055 BNO055

3 eksende ivme, 3 eksende jiroskop ve 3
eksende manyetik alan ölçmesi ile toplamda 9
eksende ölçüm yapabilmesi.

Yedek aviyonikteki kurtarma sistemini aktifleştirecek
koşulları sağlaması ve roketin hızını ölçebilecek bir sensör
olması.

GY-NEO6MV2 GY-NEO6MV2

±5 metre hassasiyet ile 50000 metre irtifaya
kadar ölçebilmektedir.

Fiyatının ucuz ve roketin bulunmasına engel teşkil
etmeyecek hata payına sahip olması.

Power-Xtra Li-ion PX18650-22E

2 adet kullanıldığında 7.4 V gerilime ve 4400
mAh kapasiteye sahiptir ve küçük bir alan
kaplamaktadır.

Ana aviyonik sistemi beslemek için yeterli voltaja sahip
olması ve ihtiyaç duyulacak olan akımı sağlayarak uçuş
süresince ihtiyaç duyulacak gücün devamlılığının
sağlanması.
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Yedek Aviyonik – Detay/2

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Sistem Blok Diyagramı : Buton

Sistem Aktifleşti mi?

ESP32 LoRa

Evet

Hayır

BMP180

Birincil Kurtarma Sistemi Eyleyicisi

Birincil kurtarma paraşütünün
ateşleyicine (Eyleyicisi-pyro) 3V’luk
akım gönderilerek birincil kurtarma
sisteminin barutu patlatılacaktır.

Yükseklik ikinci defa 
500 metre oldu mu?

GY-NEO6MV2

Basınç 
değerleri

Artan Basınç 
değerleri

İkincil Kurtarma Sistemi Eyleyicisi

İkincil kurtarma paraşütünün
ateşleyicine (Eyleyicisi-pyro) 3V’luk
akım gönderilerek birincil kurtarma
sisteminin barutu patlatılacaktır.

Roket inişini gerçekleştirdiğinde gönderilen GPS
konumu kurtarma ekibinin gideceği konumdur.

LoRa Alıcı 
Modül

Uçuş süresince sensör
verilerini yer istasyonuna
iletecektir.IMU BNO055

Pin Logic 0 mı?

EvetJiroskop z-
eksen verisi 
negatif mi?

Hayır

Hayır Evet
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Kart Tasarımı: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2
Yedek Aviyonik ŞematikYedek Aviyonik PCB

Yağlı kağıda basılmış olan devre şeması temiz bakır plakete yerleştirilecek. 5-10 dakika ütüyle plaketin her tarafına baskı
uygulanacak. Soğuduktan sonra devrenin zarar görmemesi için suyun altında kağıt kaldırılacak. Hazırlanan asit karışımının içine
atılarak bakır kısımların erimesi sağlanacaktır. Devre temizlendikten sonra delikler açılacak ve kart kullanıma hazır hale gelecektir.
V-66 Yalıtım Verniği ile atışın gerçekleştirileceği Tuz Gölü’nün iklim şartları için PCB dayanıklılığı arttırılacaktır ve 7805
regülatörünün enerji kaybını önlemek için alüminyum soğutucu kullanılacaktır.

mm

m
m
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• IMU BNO055 ivme sensöründen gelen jiroskop negatif z-eksen verileri ile birincil kurtarma sistemi,

• BMP180 basınç sensöründen gelen artan basınç verilerinin irtifaya dönüştürülmesi ile 500 m irtifada ikincil kurtarma sistemi

aktifleşecektir.

Rampaya yerleştirilen roketin gövde üzerindeki buton deliğinden tornavida ile butona basılarak yedek aviyonik sistemi

aktifleştirilecektir. Buton sayesinde yedek aviyonik sisteminin istemsiz aktifleştirilmesinin önüne geçilecektir. Yer istasyonundan

alınan konum ve telemetre verileriyle uçuş bilgisayarının aktif durumda olması kontrol edilecektir. Roketin uçuşa hazır olmasıyla

birlikte roketin uçmadan önceki basınç verileri referans olarak kaydedilecek böylece rampadan itibaren yüksekliğin doğru

ölçülmesi sağlanarak roket ateşlenecektir. Yedek Aviyonik sistemin çalışmaya başlamasıyla GY-NEO6MV2 GPS sensöründen

koordinat, IMU BNO055 ivme sensöründen jiroskop ve BMP180 basınç sensöründen basınç verilerini yer istasyonuna iletilecektir.

BMP180 basınç sensörü ve IMU BNO055 ivme sensöründen iletilen veriler kalman filtrelemesi kullanarak paketlenecektir. Bu

sayede anlık sapmalar ile roketin kurtarma sisteminin erken devreye girmesinin önüne geçilecektir. Roket tepe noktasına

ulaştıktan sonra IMU BNO055 ivme sensöründen gelen gelen jiroskop negatif z-eksen verileri doğrultusunda birincil kurtarma

paraşütünün ateşleyicisine (eyleyicisi-pyro) 3V’luk akım gönderilerek birincil kurtarma sisteminin barutu patlatılacaktır. Ayrıca

algoritmamızda yer alan bir Boolean değişken True’ya dönecek ve BMP180 basınç sensöründen gelen basınç verileri ikincil

kurtarma sistemi için kullanılacaktır.

Algoritma : 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3

Veri Filtreleme Detayları : 

Roketin çıkacağı irtifa düşünüldüğünde elektronik sistem elemanlarının GY-NEO6MV2 GPS sensörünün, IMU BNO055 ivme
sensörü, BMP180 basınç sensörünün maruz kalacakları titreşim, basınç, sıcaklık ve şok etkileri göz önüne alındığı zaman
sensörlerin gönderdikleri koordinat, ivme, basınç verilerinde anlık olarak sapmalar olabilir ve bu sapmalar kurtarma sisteminin
yanlış zamanda aktifleşmesi ya da gerektiği zamanda açılmaması gibi teknik problemler sebep olabilir. Bu tarz problemlerin
önüne geçmek için coupler içerisinde özgün üretim olan spacer fabric kullanılarak özellikle düşük maliyetli sistemlerde titreşimler
en aza indirilecektir ve algoritmada “Kalman Filtrelemesi” kullanılacaktır. Kalman Filtresi, modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş
ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin edebilen bir filtredir. Bu sayede anlık olarak alınan veri değerlerinde büyük
değişiklikler olduğu zaman bahsedilen teknik problemlerin gerçekleşme ihtimalinin önüne geçilecek olup kurtarma sisteminin
doğru şekilde çalışması sağlanarak roketin güvenli bir şekilde yere inmesi sağlanacaktır.

Burada kullanılan Boolean değerin amacı roket yükselirken 500 m irtifada ikincil kurtarma sisteminin aktifleşmesinin önüne
geçmektir. BMP180 basınç sensöründen gelen artan basınç değerlerinin irtifaya dönüştürülmesi doğrultusunda roketin 500 m
irtifaya indiği tespit edilecek ve ikincil kurtarma paraşütünün ateşleyicisine (eyleyicisi-pyro) 3V’luk akım gönderilerek ikincil
kurtarma sisteminin barutu patlatılacaktır. Roketin güvenli bir şekilde yere inişi GY-NEO6MV2 GPS sensörünün sabit koordinat
verileri ile anlaşılacaktır. Gönderilen bu koordinat verileri yer istasyonundan kurtarma ekibine iletilecektir. Kurtarma ekibi rokete
ulaştıklarında ise görev başarı ile tamamlanmış olacaktır.
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Ana – Yedek Aviyonik

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 

Ana aviyonik sistemden yedek aviyonik sisteme geçiş için ön görülen üç kritik durum vardır. Ana sistemimizde yükseklik verisini

ölçen BMP280 basınç sensörünün data alan SDA pininde sıkıntı yaşanmasıdır. Bu durumda BMP280 sensörü çıkış olarak sabit

sayı (GPIO(Pin) Lojik 0) döndürecektir. Bu döndürecek olduğu sabit sayı her BMP280 sensörüne özeldir ve bu sayıyı döndürdüğü

anda ana sistemden boş GPIO(Pin) aktif edilerek yedek aviyonik sistemdeki boş GPIO(Pin) ile bağlantı yapılacaktır. Yedek aviyonik

sistemdeki bu boş pin aktif olduğu an yedek aviyonik sistemimiz BMP280 sensörünün okuma yapmadığını anlayarak kurtarma

sistemi için veri aktarımını gerçekleştirecektir. Diğer senaryo ise BMP280 sensörü doğru ölçüm yapabilmesine rağmen kurtarmayı

aktif edecek GPIO(Pin) Lojik 0 kalmasıdır. Bu durum sensörden kaynaklanmadığı için yüksekliğin azaldığını algoritmadan, yeni

yükseklik ile eski yükseklik farkından anlaşılacaktır. Kurtarma GPIO(Pin) Lojik 0 durumda ise ana aviyonik sistemden boş

GPIO(Pin) aktif edilerek yedek aviyonik sistemdeki boş GPIO(Pin) ile bağlantı yapılacaktır. Yedek aviyonik sistemdeki bu GPIO(Pin)

aktif olduğu an ana aviyonik sistem donanımsal sıkıntı olduğu anlaşılacak ve kurtarma sistemi için kendi algoritmasını devreden

çıkartacaktır. Son durum ise ESP32 LoRa kartının güç problemi yaşaması durumudur. Bu durumda ana aviyonik sistemin 3.3 V

çıkışlarından yedek aviyonik sistemin herhangi bir boş GPIO(Pin) geçiş yapılacaktır. Böylelikle güç problemi yaşandığı zaman

yedek aviyonik sistemdeki GPIO(Pin) Lojik 0 olacak ve yedek aviyonik sisteme geçiş yapılacaktır. Böylece ana aviyonik sistemde

yaşanabilecek bu üç kritik durumda yedek aviyonik sistem çalışmaya başlayacaktır.
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Aviyonik sistemimizde yer alan Esp32 LoRa kartının kendine ait haberleşme modülü kullanılacaktır. Esp32 LoRa’nın teknik
özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse:
Ana frekansı 240 MHz’dir. Ana çipi Tensilica LX6 çift çekirdekli ve LoRa çipi SX1276’dır. Uçuş kartı olarak 868-915 MHz destek
bandı sağlamaktadır. İşlem gücü 600 DMPIS’ye kadardır. Geleneksel ve BLE Bluetooth olmak üzere çift modlu Bluetooth
bulunmaktadır. Geliştirme ortamı olarak Arduino kullanılmaktadır. 3.3-7 V gerilim ile beslenmekte ve -40 ~ 90 °C sıcaklıklar
arasında çalışmaktadır. Alıcı duyarlılığı -139 dBm’dir. UDP hizmeti için sürekli verim 135 Mbps’dir. USB aktarım arayüz çipi
olarak Cp2102 kullanılmaktadır. Destek modu protokolleri olarak Sniffer, Station, softAP ve WIFI Direct’dir. LoRa iletim gücü
19.5dBm@11b, 16.5dBm@11g, 15.5dBm@11n’dir. Veri Hızı ise 150Mbps@ 110 HT40, 72 Mbps @ 11n HT20, 54Mbps @ 11g,
11Mbps @ 11b.
Ayrıca Haberleşme modülünün uçuş kartının üzerinde yer alıyor olması haricinde maddi yönden de kolaylık sağlamaktadır.
Kartın -40°C ile 90°C derecelere kadar sorunsuz bir şekilde çalışması ile roketin uçuş anındaki maruz kalacağı sıcaklıkların
tahribatına dayanacak seviyede olması da bu kartın seçilmesini olumlu yönde etkilemiştir. Kartın haberleşme protokolü
LoRaWan ile iki yönlü haberleşme gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde 868Mhz ISM bandında kullanılabilen LoRaWan ile açık
alanda 15km kapalı alanda ise 3km olarak veri paketleri yollanabilmektedir. Aviyonik sistemimizde yer alan BMP280, BMP180,
IMU BNO055 ve BME280 sensörleri I2C protokolünü desteklemektedir. I2C bağlantı konfigürasyonu kullanılarak uçuş
bilgisayarına bağlanmaktadır. GY-NEO6MV2 GPS sensörü ise UART(Tx-Rx) haberleşme donanımını kullanmaktadır.
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Yer istasyonunda kullanılacak olan anten “Yüksek Kazançlı Anten” olacak ve
sinyal mesafesi 6 km’ye kadar çıkarılacaktır. Antenin uzunluğu 220 mm ve
frekans aralığı 2400-2843.5 MHz’ dir. Anten, -40°C ile 80°C aralığında
çalışmaktadır. Ayrıca antenin tercih edilme sebebi portatif olmakla birlikte
hafif olmasıdır. Yer istasyonumuzda Arduino IDE yazılımı kullanılacaktır.
Temel bir C dili bilgisinin yeterli olması ve sistemlerdeki uçuş kartının bu IDE
de kodlanabilir olması.
Link bütçesinde güç kayıpları için serbest uzay kaybı: 103 dbm, iletim kaybı:
3 dbm, atmosferik kayıp: 3 dbm, polarizasyon kaybı 3 dbm ve güç kazançları
için ise gönderi modülünün çıkış gücü: 20 dbm, alıcı anten kazancı: 9 dbi,
verici anten kazancı: 3 dbi'dır. Bunlara göre alıcı hassasiyeti: 20 dbm – 1 dbm
+ 3 dbi – 103 dbm – 3 dbm – 3 dbm + 9 dbi – 2 dbi = -80 dbm olarak
bulunmuştur. Esp32 LoRa'nın yüksek hassasiyet değeri ise -148 dbm’dir.
Buna göre %46’lık kayıp toleransımız vardır. Elde edilen sonuçlara göre uçuş
sırasında herhangi bir iletişim problemi yaşanmayacaktır.

Adı Çektiği Akım Çalışma Süresi

ESP32 LoRa 130mA

BMP180 1mA

IMU BNO055 12,3mA

GY-NEO6MV2 110mA

Toplam 253,3mA
17s 22dk

Adı Çektiği Akım Çalışma Süresi

ESP32 LoRa 130mA

BMP280 1,12mA

GY-NEO6MV2 110mA

Toplam 241,12mA 18s 14dk

Ana Aviyonik Sistem

Yedek Aviyonik Sistem
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Ana Aviyonik

BMP180

IMU BNO055

SLAVE

BMP280

MASTER

GY-NEO6MV2

Yedek Aviyonik

MASTER

GY-NEO6MV2

Kurtarma
Sistemi

Yer İstasyonu
Veri Aktarım Ara yüzü

Yüksek 
Kazançlı 
Anten

⮚ Yandaki diyagrama göre;
1-)Aviyonik sistemler fırlatma rampasında etkinleşecek.
2-)BMP280, BMP180, IMU BNO055 ve GY-NEO6MV2 GPS
sensörlerinden veri okunacak.
3-)Master kartlar üzerinden, okunan veriler slave karta
aktarılacak.
4-)Master kartın okuduğu veriler işlenecek ve elde edilen
verilere göre birincil kurtarma sistemi aktif edilecek.
5-)Roket birincil kurtarma paraşütü serbest kalacak.
6-)Ölçülen basınç, ivme ve GPS verilerinin slave karta
aktarılması devam edecek.
7-)500 metre irtifada barutun patlatılması ile roketin
ikincil kurtarma paraşütü serbest kalacak.
8-)Son ölçülen GPS verileri doğrultusunda roket
kurtarılacak.
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KTR aşaması için gerekli olan bütün aviyonik sistem testleri Marmara Üniversitesi’nin Göztepe Yerleşkesi’nde
gerçekleştirilecektir. Öncelikle testler öncesinde kullanılacak olan Esp32 LoRa kartları ve bütün sensörlerin çalışır durumda
olmaları test edilecektir ve sonrasında algoritma testlerine geçilecektir. Algoritma testleri için: Gerekli elektronik malzemeler ile
birlikte (bilgisayar, breadbord, jumper, direnç, kullanılacak sensörler vs.) BMP180 Sensörü Testi, BMP280 Sensörü Testi, IMU
BNO055 Sensörü Testi, GPS NEO6MV2 Sensörü Testi, BME280 Sıcaklık, Basınç, Nem Sensörü Testi gerçekleştirilecektir. İletişim
testlerinde yer istasyonu ve uçuş kartlarında bulunan Esp32 LoRa mikrodenetleyici kartlarından uçuş boyunca alınacak veriler yer
istasyonunda bulunacak Esp32 LoRa kartına aktarılacaktır. Test aşamasında kartların birine (slave) alıcı kodları diğerine (master)
ise verici kodları yüklenecek daha sonra verici karta GPS ve basınç sensörleri bağlanacak ve bu sensörlerden alınan veriler alıcı
karta gönderilecek ve alıcı kart tarafından alınan koordinat verileri Google Maps’e girildikten sonra diğer kartın konumu tespit
edilerek bulunacaktır. Ayrıca 2 farklı kartın bulunduğu takım üyeleri görüntülü arama ile görüşecek ve verilerin ne kadar hızda
aktarıldığı da serial port ekranından takibi yapılarak kontrol edilecektir. Kartların fonksiyonellik Aviyonik sistemlerinde yer alan
kartların çalışma durumu kontrol edilecektir. Bu kontroller gerçekleştikten sonra ana aviyonik sistemden yedek sisteme geçiş
testleri yapılacaktır. Test sonuçlarına göre sistemlerde (algoritmada ve kart üzerindeki sensörlerde) gerekli modifikasyonlar
gerçekleştirilip kartlar uçuşa hazır hale getirilecektir. Böylece kart sistemleri sorunsuz çalışarak kurtarma sisteminin aktif hale
gelmesini sağlayarak roketin sorunsuz yere inmesi hedeflenmektedir.
Testlere ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması YouTube’a yüklenecek olan test videolarında açıklanacaktır ve sunumda
paylaşılması istenilen test fotoğrafları ise video linkleriyle beraber paylaşılacaktır.
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• KTR aşamasında gerçekleştirilecek testler tekrarlanarak sağlaması yapıldıktan sonra devre
kartlarına tüm elektronik sistemlerin montajı gerçekleştirilip testler tekrarlanacaktır.
Haberleşme ve İletişim-2 testleri açık alanda uzun menzilli olarak gerçekleştirilecektir.
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Bütün ölçüler mm cinsindendir.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri :

Seçilen malzemeler alüminyum ve karbon fiberdir. Burun malzemesi seçiminde malzemenin aerodinamik etkisi, dayanımı,
yoğunluğu ve üretilebilirliği esas alınmıştır. İki malzeme de burun için istenilen minimum özellikleri karşılamaktadır.
Alüminyum ile pürüzsüz bir burun konisi yüzeyi oluşturmak daha kolaydır. Ayrıca alüminyum yerine karbon fiber
kullanıldığında kütle yaklaşık 1.5 kat azalmakta ve roket daha az stabil hale gelmektedir. Sonuç olarak roket için en stabil
durum temini ve üretilebilirliği daha kolay olan alüminyum kullanılarak sağlanmıştır.

Üretim Yöntemleri
:

Alüminyum burun konisi için Marmara Üniversitesi’nde CNC atölyesinde CNC tornalama işlemi uygulanacaktır. Karbon fiber
burun konisinin tercih edilmesi durumunda İTÜ kompozit atölyesinde el yatırma tekniği ile üretim gerçekleştirilecektir.

Malzeme Yoğunluk(𝒈/𝒄𝒎𝟑) Akma Mukavemeti (MPa) Elastisite Modülü (Gpa) Poisson Oranı Tangent Modülü (MPa)

Alüminyum 2.78 385 73.1 0.33 562

Karbon Elyaf/Epoksi
(Karbon Fiber)

1.79 1100 120 0.29 -

Burun konisi şekli olarak sürüklenme kuvvetini minimum seviyede tutmak amacıyla oluşturulmuş olan Haack serisi belirlenmiştir.
Koni için belirlenen boya ve çapa bağlı olarak minimum sürüklenmeyi sağlayan LD-Haack serisi için C parametresi 0 alınmıştır.
Burun konisinin boy ve çap oranına karşılık gelen incelik oranı (fineness ratio), optimizasyon yapılarak 3.1 olarak bulunmuştur.
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Denklem seti[5] kullanılarak oluşturulan eğrinin bir eksen etrafında döndürülmesiyle
burun konisi elde edilmiştir. Belirlenen yarıçap (R) ve C parametresine bağlı olarak
burun konisi, ucu orijine denk gelecek şekilde yerleşmiş ardından eğri koni uzunluğunun
(L) 0’dan belirlenen uzunluk değerine kadar değişmesiyle oluşturulmuştur.

7 farklı incelik oranına (FR) sahip burun konilerinin aerodinamik
performanslarını görmek için 2D akış analizi gerçekleştirilmiş ve her bir
incelik oranı için Cd (sürüklenme katsayısı) bulunmuştur. Analiz
sonuçlarına göre incelik oranı arttıkça Cd değerinin azalmakta
aerodinamik karakter artmaktadır. Eldeki verilere göre minimum Cd
değeri (0.013428365) FR = 7 olduğunda sağlanmıştır. Ancak aynı çap
değeri için incelik oranı OpenRocket üzerinden artırıldığında irtifada ve
hızda azalma gözlemlenmiştir. Roket irtifası, mach sayısı, burun ağırlığı
gibi birçok parametre göz önüne alındığında en optimal sonuç FR = 3.1
ile sağlanmıştır.

[6]𝜃 = arccos(1 −
2𝑥

𝐿
) y = 

𝑅

𝜋
𝜃 −

sin 2𝜃

2
+ 𝐶 sin3(𝜃)
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Bütün ölçüler mm cinsindendir.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri :

Kanatçık malzemesi olarak alüminyum ve karbon fiber belirlenmiştir. Roketin en hassas alt sistemlerinden biri olan kanatçığın
yüksek dayanıma sahip olması çok önemlidir. Her iki malzeme de teknik açıdan incelendiğinde yeterli mukavemet değerlerine
sahiptir. Ayrıca karbon fiberin alüminyuma göre düşük yoğunluklu olması kütleden avantaj sağlamaktadır. Ancak kütlenin fazla
olmasının roket için sorun teşkil etmediği yapılan simülasyonlarda görülmüştür. Bu yüzden kanatçık malzeme seçiminde
malzemenin temini ve kolay işlenebilirliği esas alınmıştır ve alüminyum birincil tercih olmuştur.

Üretim Yöntemleri
:

Kanatçık üretim yöntemi olarak lazer kesim düşünülmektedir. Roket aerodinamik performansını doğrudan etkileyen en önemli
alt sistemlerden biri olan kanatçığın minimum hata oranıyla üretilmesi istenmektedir. Hassas ve hızlı bir üretim olması
açısından istenilenleri karşılayan tek seçenek lazer kesim yöntemidir. İkincil malzeme olan karbon fiberin seçilmesi durumunda
el yatırması yöntemi uygulanacak ve kesim gerçekleştirilecektir. Kanatçık üretimi sponsor firmamız Royal Makine tarafından
yapılacaktır.

Kanatçık belirlemede ideal stabiliteyi sağlamak, sürüklenmeyi en aza indirgemek ve ses altı hıza (<0.8 mach) sahip olmak
amaçlanmıştır. OpenRocket üzerinden kanatçık şekli, geometrisi, sayısı, kanat-açıklık oranı (aspect ratio) ve kanatçık kesit profili
parametreleri üzerinde yapılan değişimlerle en ideal kanatçık yapısı belirlenmeye çalışılmıştır.

Malzeme Yoğunluk (𝒈/𝒄𝒎𝟑) Akma Mukavemeti (MPa) Elastisite Modülü (Gpa) Poisson Oranı Tangent Modülü (MPa)

Alüminyum 2.78 385 73.1 0.33 562

Karbon Elyaf/Epoksi
(Karbon Fiber)

1.79 1100 120 0.29 -
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Kanatçık profili için en uygun seçenekler trapezoidal ve clipped delta profillerdi. Trapezoidal kanatçığın clipped deltaya göre
sweep uzunluğunun kısa olması hedeflenen irtifayı ve stabiliteyi yakalamada daha etkili olmuştur. Ayrıca firar (trailing) kenarının
öne doğru eğimli yapısı ile kanatçığın roketin yere çarpma anında en az hasarı alması amaçlanmaktadır. Tasarlanan trapezoidal
kanatçık simetrik değildir.

Optimal kanatçık kesit profili roket için istenilen
mach rejimine bağlı olarak değişmektedir. Uçuş ses
altı hızlarda gerçekleşeceğinden en ideal kesit
airfoil olmaktadır. Ancak kanatçığı doğru airfoil
yapısıyla üretebilmek zor olacağından, square
kesitin ise aerodinamik etkisinin düşük olmasından
dolayı round kesit profiline karar verilmiştir.

Kanatçıklar sabittir aktif kontrol yapılmayacaktır.
[7]
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Üst Gövde
Malzeme:Fiberglass

M3 
Basınç için açılan delik

M2
Plastik vida deliği

M5
Coupler 

montaj deliği
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Orta Gövde
Malzeme:Fiberglass

M5
Coupler 

montaj deliği

M3
Basınç için 
açılan delik

M2
Plastik vida 

deliği
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Alt Gövde
Malzeme:Alüminyum

M3
Basınç için 
açılan delik

M2
Plastik vida 

deliği

M5
Motor bloğu 
montaj deliği
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Özellik Parça Kapsam

Malzeme Bilgileri :

Üst Gövde
Orta Gövde

Üst ve orta gövde birincil malzemesi olarak fiberglass ikincil malzeme olarak karbon fibere karar
verilmiştir. Her iki malzeme de teknik açıdan incelendiğinde yeterli mukavemet değerlerine sahiptir.
Ancak karbon fiberin faraday kafesi yaratarak içinde bulunan haberleşme sisteminin sağlıklı çalışmasını
engellemesinden dolayı fiberglass birincil malzeme olarak seçilmiştir.

Alt Gövde

Alt gövde birincil malzemesi olarak alüminyum ikincil malzeme olarak karbon fibere karar verilmiştir. Her
iki malzeme de teknik açıdan incelendiğinde yeterli mukavemet değerlerine sahiptir. Hedeflenen irtifa ve
stabilite değerleri için alüminyum malzemesinin seçilmesine karar verilmiştir.

Üretim Yöntemleri :

Üst Gövde
Orta Gövde

Fiberglastan üretilecek üst ve orta gövde için silindirik veya closed-end yapılarda yaygın bir şekilde
kullanılan sürekli elyaf sarma (filament winding) yöntemi uygulanacaktır. Bu yöntemle daha düzgün bir
mukavemet dağılımı ve daha az pürüzlü bir yüzey bitişi sağlanabilmektedir. Kompozit gövdelerin yüksek
sertlik ve burulma dayanımına sahip olması çok önemlidir. Bu yüzden gövdeye binecek yük sonucunda
oluşabilecek burkulmalara karşı dengeyi sağlamak için levhaların sarma açısı ∓45° olacaktır. Üretim PVC
boruya E-cam elyaflar ile gerilmeye karşı daha toleranslı, çekirdek malzemeye daha etkili bağlanabilen ve
delaminasyon ihtimalini azaltan polyester reçine matrisi kullanılarak yapılacaktır. Üst ve orta gövde,
sponsor firmamız olan EpolDesign tarafından üretilecektir.

Alt Gövde
Alt gövde talaşlı imalat yöntemi ile üretilecektir. Bu yöntem ile gövde için ihtiyaç duyulan toleranslarda
ve uygun maliyetli üretim gerçekleştirilebilmektedir. Alt gövde sponsor firmamız olan Royal Makine
tarafından üretilecektir.
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• Üst ve orta gövde malzemesi olarak fiberglass, alt gövde malzemesi olarak alüminyum kullanımına karar verilmiştir. Fiberglass
gövdelerinin üretimi için filament winding tekniğine karar verilmiştir. Alüminyum alt gövde üretimi için ise talaşlı imalat karar
verilmiştir.

• Üst gövdenin içerisine ikincil paraşütün konumlandırılacaktır Üst gövde; buruna 3 adet M2 polyamid vida ile, couplera 4 adet
M5 çelik vida ile sabitlenecektir. Orta gövdenin içinde faydalı yük, faydalı yük paraşütü ve birincil paraşütü
konumlandırılacaktır. Orta gövde couplera 4 adet M5 çelik vida ile sabitlenecektir. Alt gövde ile de 1 adet M2 polyamid vida
ile sabitlenecektir. Alt gövde içine motor, merkezleme halkaları, motor bloğu ve denge yükü konumlandırılacaktır. Motor
bloğunun alt gövde ile montajında 4 adet M5 çelik vida ile sabitlenecektir. Alt gövde omzu alt gövdeye yekpare ve 26 cm
olacak şekilde üretilecektir.

• Gövdeler üzerinde roketin iç basıncının dış basınca eşit olmasını sağlayacak 3mm’lik delikler bulunmaktadır. 1 adet üst
gövdede, 4 adet orta gövdede, 1 adet de alt gövde omuz kısmında bulunmaktadır.

Malzeme Yoğunluk (𝒈/𝒄𝒎𝟑) Akma Mukavemeti (MPa) Elastisite Modülü (Gpa) Poisson Oranı Tangent Modülü (MPa)

Alüminyum 2.78 385 73.1 0.33 562

Karbon Elyaf/Epoksi
(Karbon Fiber)

1.79 1100 120 0.29 -

E-Glass/Polyester 
(Fiberglass)

1.79 590 21 0.37 -
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Burun Ucu Plakası
Malzeme: Huş

Burun Ucu
Malzeme: Alüminyum

Burun Ucu

Burun Ucu Plakası
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Denge Yükü (Burun)
Malzeme: Kurşun

Burun Omuz Plaka
Malzeme: Huş

Denge Yükü (Burun)

Burun Omuz Plaka
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Denge Yükü (Burun)
Malzeme: Kurşun

Burun Omuz Plaka
Malzeme: Huş

Denge Yükü (Burun)

Burun Omuz Plaka

Bütün ölçüler mm cinsindendir.

Teknik resimler ASME Y14.5M -2009 

standartlarında yapılmıştır.
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Burun Kapak

Altimeter Montaj Plakası
Malzeme: Huş

Altimeter 
Montaj Plakası

Burun Kapak
Malzeme: Huş
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• Burun ucu: Burun konisi içindeki komponentlerin montajının gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Burun konisi ile birlikte
Von Karman Haack serisi geometrisine sahiptir. Burun ucu, burun konisine burun ucu plaka ve M16 somun ile
sabitlenecektir. Burun ucu malzemesi olarak alüminyuma karar verilmiştir. Burun ucuna M5 saplama sabitlenecektir.

• Burun ucu plakası: Burun ucunun burun konisine sabitlenmesinde kullanılacaktır. Huş malzemesinden üretilecektir.
• Denge yükü: Burun ucuna sabitlenen M5 saplamaya konumlandırılmıştır. Ağırlığı 750 gramdır. Roketin ağırlığını ve ağırlık

merkezini ayarlamak için kullanılmaktadır. Denge yükü için kurşun malzemesi kullanılmaktadır.
• Burun omuz plaka: Üzerine mapa ve saplamalar sabitlenir. Saplamalar burun kapağının sabitlenmesinde kullanılmaktadır.

Üzerindeki mapa, couplerın üst kapağındaki mapa ile şok kordonu yardımıyla bağlanacaktır. Ayrıca burun omuz içerisine
komponentlerin radyal olarak sabitlenmesinde kullanılmaktadır. Huş malzemesinden üretilecektir.

• Altimeter two montaj plakası: Altimetrenin montajında kullanılacaktır. Burun omuz kısmında bulunmaktadır. Altimeter two,
altimeter montaj plakasına kelepçe ile sabitlenir. Huş malzemesinden üretilecektir.

• Burun kapağı: Roket 500 m irtifada iken olacak olan ikincil kurtarmada ikincil paraşütün burun konisi içerisine girmesini
engellemektedir. Burun kapağının malzemesi olarak huş malzemesi karar verilmiştir. Buruna saplamalar ile sabitlenecektir.
Burun konisinin içindeki mapayla coupler kapağında ki mapanın şok kordonu ile bağlanmasının engellenmesini önlemek için
üstüne yuva açılmıştır.
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Coupler
Malzeme:Fiberglas

M5
Orta gövde montaj deliği

M5
Üst gövde montaj deliği

M3
Basınç için açılan delikler
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Kurtarma Pistonu
Malzeme:Huş

Kurtarma Pistonu

Coupler Kapak
Malzeme:Huş

Coupler Kapak

Bütün ölçüler mm cinsindendir.

Teknik resimler ASME Y14.5M -2009 

standartlarında yapılmıştır.
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Aviyonik Sistem 
Plakası

Malzeme:Huş

Coupler Montaj 
Aparatı

Malzeme: ABS 
Filament

Coupler Montaj 
Aparatı

Bütün ölçüler mm cinsindendir.

Teknik resimler ASME Y14.5M -2009 

standartlarında yapılmıştır.

Aviyonik Sistem 
Plakası
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Barut Kabı
Malzeme: PVC Barut Kabı Ayırıcı Parça

Ayırıcı Parça
Malzeme:ABS Filament
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Barut Kabı
Malzeme: PVC

Ayırıcı Parça
Malzeme:ABS Filament

Bütün ölçüler mm cinsindendir.

Teknik resimler ASME Y14.5M -

2009 standartlarında yapılmıştır.
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• Coupler: Üst gövde ve orta gövdeyi birleştirecek olup, roketin ana ve yedek aviyonik sistemi couplerın içine
konumlandırılacaktır. Coupler malzemesi olarak fiberglass düşünülmektedir. Coupler ile gövdelerin montajında, kurtarma
patlaması sonrası gövde bütünlüğünü koruyacak 4’er adet M5 civata kullanılmaktadır. Coupler da roketin iç basıncının dış
basınca eşit olmasını sağlayacak 2 adet 3 mm delik bulunmaktadır. Ayrıca bu delikler roketin ana ve yedek aviyonik
sistemlerinin aktifleştirilmesinde de kullanılacaklar.

• Kurtarma pistonu: İkincil patlama sonrası oluşan basınç kaçağını engelleyen ve ikincil kurtarma sırasında gaz çıkışını düzenli
hale getiren elemandır. Birincil kurtarmada kullanılmasına gerek görülmemiştir çünkü bu görevi faydalı yük sağlamaktadır.
Üzerine şok kordonunun geçmesi için kanal açılmıştır. Roketten ayrılması engellenmiştir. Huş malzemesinden üretilecektir .

• Coupler kapaklar: Coupler tüpünün alt ve üst bölümleri , öncesinde sızdırmazlık özelliğinin arttırılması için silikonlanmış huş
kapaklar ile kapatılacaktır. Bu kapaklar, coupler tüpünü iki taraftan kapatıp aviyonik ekipmanın montajını tamamlayacak iki
adet kapaktır. Coupler kapaklara, güç bulunmayan ateşleyici fitillerin barut kabına iletilmesi için delik açılmıştır. Ayrıca bu
kapaklar kurtarma işleminde rol oynayacak ve kurtarma sisteminin ateşleyicisi olan barut kabına platform görevi görmektedir.
Barutun patlamasıyla bir basınç kuvveti oluşacaktır. Bu kuvvetin etkisiyle aviyonik sisteme zarar gelmemesi için artı
destekleme elemanı olarak coupler ın içerisinden geçen iki adet M3 saplama kullanımına karar verilmiştir. Coupler
kapaklarına, huş malzemesi için Ansys üzerinde yaptığımız analizlerin sonucunda, toplam deformasyonun 0,0281mm
,maksimum stresin 5,95MPa ve minimum güvenlik faktörünün de 4 geldiği görülmüştür. Analiz sonuçları incelenip
değerlendirildiğinde huş için üretim uygun görülmüştür.
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• Aviyonik sistem plakası: Aviyonik kartların ve sensörlerin montajında kullanılmaktadır. Coupler tüpünün içindeki roketin ana
ve yedek aviyoniği ve faydalı yükün içindeki avi

• Coupler montaj aparatı: Coupler alt gövde kapağının montajında kullanılmaktadır. Montaj aparatına, couplerda ki aviyonik
sistem plakasının girebilmesi için yuva açılmıştır. Coupler montaj aparatı, coupler alt kapağına saplama ve somunlar ile
sabitlenecektir. Montaj aparatında saplamaların girebilmesi için M3 delikler açılmıştır. Ayrıca spacer fabricın montajında
kullandığımız huş plakanın sabitlenmesi içinde M3 delikler açılmıştır. Montaj aparatı malzemesi olarak ABS Filament
kullanılacaktır.

• Barut kabı: Kurtarma işleminde kullandığımız barutun doldurulduğu kaptır.
• Ayırıcı parça: Faydalı yük ile coupler tüpü alt kapağının üzerinde bulunan barut kabı ve mapa arasındaki mesafeyi korumak ve

faydalı yük tüpünün roket içerisinde pozisyonunun korunması amacıyla kullanılmaktadır. Üzerine açılmış olan kanal, coupler
ile alt gövdeyi birbirine bağlayan şok kordonu için oluşturulmuştur. Ayırıcı parçanın malzemesi olarak ABS Filament
düşünülmektedir. Termal boya ile kaplama gerçekleştirilecek ve sıcaklık kaynaklı malzeme deformasyonunun önüne geçilmesi
amaçlanmıştır.
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Spacer Fabric
Malzeme: Kumaş

Spacer Fabric

Çap boyutu için +- 5 mm tolerans ile üretim
gerçekleştirmek roket kullanımı için uygundur.

Prototip üretim
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Spacer Huş Plaka
Malzeme: Huş

Spacer Huş Plaka
Malzeme: Huş

Spacer Huş Plaka

Spacer Huş Plaka
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Faydalı Yük 
Kapak

Malzeme:Huş

Faydalı Yük 
Kapağı

Faydalı Yük 
Montaj Aparatı
Malzeme:ABS 

Filament

Faydalı Yük 
Montaj Aparatı

Bütün ölçüler mm cinsindendir.

Teknik resimler ASME Y14.5M -2009 

standartlarında yapılmıştır.
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Spacer fabric
Roket aviyonik sistemleri, motor itkisi ve aerodinamik kuvvetler nedeniyle uçuş sırasında titreşime maruz kalır. Bu titreşimler,
elektronik parçaların zarar görmesine ve sensörlerin yanılmasına sebep olur. Ekibimizce bu sorunun en aza indirgenmesi
amacıyla özgün ve yenilikçi bir tasarım olan spacer fabric tasarlanmıştır. spacer fabric, aviyonik sisteme 3 eksenden
doğrultusunda gelen kuvvetleri sönümleyebilecektir.
Aşağıdaki şekilde de görülen spacer fabric’in alt ve üst dış katmanları kumaş yüzeyi boyunca polyester iplikler ile örülür.
Polyester iplik seçilmesinin nedeni yüksek mukavemete ve eğilme özelliğine sahip olmasıdır. Ara katman için kullanılan
monofilamentler aşağıda da görüldüğü gibi dönebilmektedir. Monofilament olarakta poliamid-66 kullanılmasına karar
verilmiştir. Poliamid-66 malzemesinin kullanılmasının sebebi yüksek elastiklik ve sürtünme dayanımına sahip olmasıdır. spacer
fabric için 0.185 mm çapındaki monofilament tercih edilmiştir. Bunun nedeni oluşturulmak istenen kumaş kalınlığı yaklaşık
5mm olup bu sayede roket hacminin daha efektif sağlanabilecektir.

spacer fabric çözgülü örgü yöntemiyle 8li iğne dizilimi kullanılarak üretilecektir.
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Aviyonik 
Sistem Plakası

Coupler 
Üst Kapak

Coupler 
Alt Kapak 

Spacer 
Fabric

Spacer 
Fabric

Yandaki görselde aviyonik sistem gösterilmektedir. Aviyonik
sistemde iki adet spacer fabric bulunmaktadır. spacer
fabricların aviyonik sisteme montajında huş plakalar
kullanılmaktadır. spacer fabric huş plakalara epoksi ile
yapıştırılacaktır. Huş plakaların biri coupler kapağına M3
vidalar ile diğeri aviyonik sistem plakasına köşebentler ile
sabitlenecektir.

Yandaki şekilde ANSYS’de yapılan
titreşim analizinin sonuçları
paylaşılmıştır. Analiz sonuçları
incelendiğinde aviyonik sistem
plakasındaki titreşimin coupler
kapaklarda oluşan titreşimden daha
az olduğu görülmektedir. Bu yüzden
spacer fabricın kullanılmasına karar
verilmiştir.

Spacer  Huş Plaka
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• Spacer huş plakalar: Spacer fabric ın montajlanmasında kullanılmaktadır. spacer fabriclar spacer huş plakalarına epoksi ile
yapıştırılır. spacer fabricların montajlanmasında 4 adet huş plaka kullanılmaktadır. Bu huş plakalar aynı fonksiyona sahiptir
fakat fiziksel özellikleri farklıdır. Huş plakaların coupler kapaklar ile montajında M3 vidalar kullanılmaktadır. Aviyonik sistem
plakasının montajı da köşebentler ve coupler montaj aparatı ile sağlanmaktadır. Spacer huş plakaların kullanılmasının ana
sebebi aviyonik sistemin tekrar kullanılabilir olmasını sağlamaktır.

• Faydalı yük montaj aparatı: Faydalı yük kapağının montajında kullanılmaktadır. Fonksiyonu coupler montaj aparatı ile
aynıdır. Sadece fiziksel özellikleri farklıdır. Montaj aparatı malzemesi olarak ABS Filament kullanılacaktır.

• Faydalı yük kapağı: Faydalı yük tüpünü üstten kapatan kapaktır. Faydalı yük kapağı, aviyonik sistemin montajının
tamamlanmasında kullanılacaktır. Montaj işleminde önce sızdırmazlık özelliğinin arttırılması için silikonlama işlemi
yapılacaktır. Faydalı yük kapağı, huş malzemesinden üretilecektir.
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Alt Gövde Kapak
Malzeme: Huş

Alt Gövde Kapak

Denge Yükü
(Alt Gövde Omuz)
Malzeme: Kurşun

Denge Yükü
(Alt Gövde Omuz)

Bütün ölçüler mm cinsindendir.

Teknik resimler ASME Y14.5M -2009 

standartlarında yapılmıştır.
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Motor Bloğu
Malzeme:Alüminyum

Merkezleme Halkası
Malzeme:Alüminyum

Motor Bloğu Merkezleme Halkası
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Merkezleme Halkası
Malzeme:Alüminyum

Motor Kapağı
Malzeme:Alüminyum Merkezleme Halkası Motor Kapağı
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• Alt gövde kapağı: Roket apogee noktasında iken gerçekleşecek birincil patlama esnasında birincil paraşütün alt gövde
omzunun içine girmesini engellemek için kullanılmaktadır. Huş malzemesinden üretilecektir. Alt gövdeye saplamalar ile
sabitlenecektir. Motor bloğunun üzerindeki mapayla coupler kapağındaki mapanın bağlanmasını engellenmesini önlemek için
üstüne yuva açılmıştır.

• Denge yükü: Alt gövde omuz kısmında konumlandırılmıştır. Ağırlığı 1700 gramdır. Roketin ağırlığını ve ağırlık merkezini
ayarlamak için kullanılmaktadır. Denge yükü için kurşun malzemesi kullanılmaktadır.

• Motor bloğu: Motorun itkisini rokete iletecek parçadır. Motor bloğu motordan gelen itkinin neredeyse tamamını yükleneceği
için roket içerisindeki kritik bir parçadır. Bu yüzden de motor bloğu malzemesi olarak alüminyum kullanılmasına karar
verilmiştir. Motor bloğu, roket gövdesine 4 adet M5 civata ile sabitlenecektir. Motor montajı için üzerinde 3/8-16 UNC civata
yuvası bulunacaktır. Motor bloğuna, alüminyum malzemesi için Ansys üzerinde yapılan analizlerin sonucunda, maksimum
stresin 53.486MPa minimum güvenlik faktörünün de 15 geldiği görülmüştür. Analiz sonuçları incelenip değerlendirildiğinde
alüminyum için üretim uygun görülmüştür.

• Merkezleme halkası: Kanatçıkların montajı ve motorun merkezlenmesinde kullanılmaktadır. Kanatçıkların montajında 3 adet
merkezleme halkası kullanılmaktadır. Bundan ötürü maksimum ivme ve hızda kanatçıklardan belirli bir kuvveti üzerlerinde
paylaşacaklar. Bu yüzden tasarım aşamasında buna dikkat edilerek tasarlanmıştır. Merkezleme halkaları saplamalara
konumlandırılıp somunlar ile sıkılır. Merkezleme halkasının malzemesi olarak alüminyum kullanımı düşünülmektedir

• Motor kapağı: Roketin bütünleştirmesi tamamlanıp motor alt gövde saplamalara geçirilerek monte edilecektir.
• Köşebent: Köşebentler aviyonik sistem plakalarıyla huş kapakların sabitlenmesinde kullanılmaktadır.
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M2 Civata
Malzeme: Polyamid M2  Polyamid civata

Mapa
Malzeme: Çelik

MapaM3,M5 Civata
Malzeme: Çelik

M5  civata

M3,M5,M16 
Somun

Malzeme: Çelik

Fırdöndü
Malzeme: Çelik

M3,M5 Saplama
Malzeme: Çelik

Karabina
Malzeme: Çelik

Köşebent
Malzeme: 

Alüminyum
Köşebent
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• Vida: Rokette M2, M3 ve M5 olmak üzere toplam 37 adet civata kullanılmaktadır. M2 polyamid civatalar, roket gövdelerinin
sabitlenmesinde kullanılmaktadır. Burun ile üst gövdenin sabitlenmesinde 3 adet M2 polyamid civata kullanılmaktadır. Orta
gövde ile alt gövdenin sabitlenmesinde ise 1 adet kullanılmaktadır. M3 çelik civatalar, gövde içi parçalarının sabitlenmesinde
kullanılmaktadırlar. M5 çelik civatalar, coupler tüpünün üst gövde ve orta gövde ile sabitlenmesinde, kanatçıkların
merkezleme halkalarına sabitlenmesinde, motor bloğu ile alt gövdenin sabitlenmesinde ve gövde içi yapısal destek
parçalarının sabitlenmesinde kullanılmaktadır. Uçuş esnasında roketin aerodinamik yapısını bozmaması için roketin
gövdelerinin montajında kullanılan civatalar, yassı başlıklı civatalar seçilmiştir.

• Saplama: Rokette M3 ve M5 olmak üzere toplam 11 adet saplama kullanılmaktadır. Coupler ve faydalı yükte, kapakların
sabitlenmesi için M3 saplamalar kullanılmaktadır. Orta gövdede motor bloğuna bağlı, alt gövde omuz kapağından geçip faydalı
yük tüpünü kapak kısmından destekleyen iki adet M5 saplama kullanılmaktadır. Ayrıca burun konisinin içinde ve alt gövde de
parçaların sabitlenmesi için M5 saplamalar kullanılmaktadır.

• Somun: Rokette M3, M5, M10 ve M16 olmak üzere toplam 61 adet somun kullanılmaktadır. M10 somun mapalarn
sabitlenmesinde kullanılmaktadır. M16 somun burun ucunun sabitlenmesinde kullanılmaktadır. M3 ve M5 somunlar roket
içerisinde gövde içi parçalarının sabitlenmesinde kullanılmaktadır.

• Mapa: Roket içerisinde şok kordonlarını ve paraşütleri bağlamak için roket içerisinde tek parça dövülmüş çelikten imal edilmiş
mapa kullanılmaktadır.

• Karabina ve Fırdöndü: Rokette karabina ve fırdöndü kullanılmaktadır. Şok kordonları gövdelerdeki ve burundaki göz mapalara
fırdöndü ve karabina kullanılarak bağlanmıştır. Bu şekilde paraşütlerin ve şok kordonlarının dolaşması önlenmiştir.
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Özellik Parça Kapsam

Malzeme Bilgileri :

Burun Ucu
Yüksek mukavemet özelliği ve ihtiyaç duyulan ağırlığı sağlamasından dolayı üretimi ve temini kolay olan
alüminyum seçilmiştir.

Coupler Tüp

Coupler tüpü birincil malzemesi olarak fiberglas ikincil malzeme olarak karbon fiber karar verilmiştir. Her iki
malzeme de teknik açıdan incelendiğinde yeterli mukavemet değerlerine sahiptir. Ancak Karbon fiberin faraday
kafesi yaratarak içinde bulunan haberleşme sisteminin sağlıklı çalışmasını engellemesinden dolayı fiberglass
birincil malzeme olarak seçilmiştir.

Burun Ucu Plakası
Altimeter Montaj 

Plakası
Burun Omuz Plaka

Burun Kapak
Kurtarma Pistonu

Coupler Kapak
Spacer Huş Plakası
Faydalı Yük Kapak
Alt Gövde Kapak

Bu parçalar için birincil malzeme olarak huş ikincil malzeme olarak balsa karar verilmiştir.Huşun sertlik derecesi 
balsa malzemesine göre daha yüksektir. Esneme durumlarında rijitlik durumunun korunabilmesi nedeni ile huş 
malzemesi tercih edilmiştir.

Ayırıcı Parça
Coupler Montaj Aparatı

Faydalı Yük Montaj 
Aparatı

Ayırıcı parçanın birincil malzemesi olarak ABS Filament ikincil malzeme olarak delrin karar verilmiştir. Her iki
malzeme de teknik açıdan incelendiğinde benzer malzemelerdir. Ancak ABS’nin üretim şekli olan eklemeli imalat
delrin malzemesinin üretim şekli olan talaşlı imalattan şekillenebilirlik bakımından daha uygun olduğu için ABS
malzemesi seçilmiştir.



Herkese Açık | Public

Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 

8820 Nisan 2021 Salı
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Özellik Parça Kapsam

Malzeme Bilgileri :

Barut Kabı

Barut kabı birincil malzemesi olarak PVC ikincil malzeme olarak ABS Filament düşünülmektedir. ABS Filament ile
patlama sonrası oluşan basınç ile ikincil bir ateşleme için ek değişim gerektirmektedir. Bundan dolayı PVC
kullanımı uygun görülmüştür.

Denge Yükü(Burun)
Denge Yükü(Alt Gövde 

Omuz)

Denge yüklerinin birincil malzemesi için kurşun ikincil malzemesi için demir kullanılmaktadır. Kurşunun
yoğunluğunun demirden yüksek olması ayrıca kurşunun ergime sıcaklığı (327,5 °C) çeliğe (1535°C) göre daha
düşüktür. Bu durum atölye ortamında eritilip şekillendirilebilmesini kolaylaştırdığı için kurşun seçilmiştir.

Özellik Parça Kapsam

Üretim Yöntemleri :

Burun Ucu
Burun konisi ile aynı geometriye sahip olan burun ucu talaşlı imalat yöntemiyle Marmara Üniversitesi CNC
atölyesinde üretilecektir.

Coupler Tüp
Fiberglas kompozitten üretilecek coupler tüp el yatırması yöntemiyle üretilecektir. El yatırma yöntemi daha
hızlı ve kolay bir üretim imkanı sunmaktadır. Coupler tüp sponsor firmamız olan EpolDesign tarafından
üretilecektir.
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Özellik Parça Kapsam

Üretim Yöntemleri :

Burun Ucu Plakası
Altimeter Montaj Plakası

Burun Omuz Plaka
Burun Kapak

Kurtarma Pistonu
Coupler Kapak

Spacer Huş Plakası
Faydalı Yük Kapak
Alt Gövde Kapak

Burun kapağı, coupler kapağı ve alt gövde kapağı talaşlı imalat yöntemi ile üretilecektir. Bu üretim
yönteminin seçilmesinin sebebi üretimin daha kolay olması. Bu parçaların üretimi Marmara
Üniversitesi’ndeki CNC atölyesinde olacaktır.

Ayırıcı Parça
Coupler Montaj Aparatı

Faydalı Yük Montaj Aparatı

Ayırıcı parça ve montaj aparatları eklemeli imalat yöntemi ile üretilecektir. Bu parçaların ısıya karşı
dayanıklı olması için termal boya ile kaplama yapılacaktır. Bu parçalar atölyede 3D Printer’ı ile
üretilecektir.

Motor Bloğu
Merkezleme Halkaları 

Motor Kapağı

Motor bloğu, merkezleme halkaları ve motor kapağı talaşlı imalat yöntemi ile üretilecektir. Alüminyum
malzemeyi talaşli imalat ile üretmek diğer yöntemlere göre daha kolay olduğu için seçilmiştir. Bu
parçaların üretimi Marmara Üniversitesi’ndeki CNC atölyesinde olacaktır.

Barut Kabı
Barut kabı eklemeli imalat yöntemi ile üretilecektir. Bu parçaların ısıya karşı dayanıklı olması için termal
boya ile kaplama yapılacaktır. Bu parçalar atölyede 3D Printer’ı ile üretilecektir.

Denge Yükü(Burun)
Denge Yükü(Alt Gövde 
Omuz)

Döküm yöntemiyle üretilecektir. Çünkü kurşun malzemesinin ergime sıcaklığının düşük olması ve kolay
şekillendirilebilir olmasından dolayı döküm yö
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Kompozitlerin teknik özellikleri[8] kullanılan fiberlerin hacimsel oranı yakın alınarak (%50-55) belirlenmiştir. Fiberglas kompozitler
için E-cam elyafı ve polyester reçine matrisi belirlenmiştir. Polyester reçine mekanik, elektriksel ve kimyasal özellikleri
bakımından iyi bir takviye malzemesidir. Ancak epoksiye göre daha düşük mukavemet sağlamaktadır. Fiberglas için teknik
özellikler polyester matrisli kompozit ele alınarak yapılmış ve yeterli olduğu görülmüştür. İhtiyaç halinde üretimde epoksi
kullanılarak mukavemet artırılabilir. Karbon fiberin polyester tutuculuğu az olduğundan üretimi halinde epoksi reçine matrisi
uygulanacaktır.

Malzeme Yoğunluk (𝒈/𝒄𝒎𝟑) Akma Mukavemeti (MPa) Elastisite Modülü (Gpa) Poisson Oranı

Alüminyum 2.78 385 73.1 0.33

Karbon Elyaf/Epoksi
(Karbon Fiber)

1.79 1100 120 0.29

E-Cam Elyaf/Polyester
(Fiberglas)

1.79 590 21 0.37

Huş 0.748 38.1-56.1 6.320 0.245

ABS Filament 1,02 18-51 2 0,396

Kurşun 11,35 11,277 13,729 0.4

Delrin 1,41 68,9 3,9 0,3
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Malzeme Türü Malzeme Kütle(g) Kütlece Yüzde Oranı

Metal

Alüminyum 8405 %43,34

Kurşun 2450 %12,63

Çelik 4434 %22,86

Kompozit Fiberglass 3463 %17,85

Ahşap Huş* 204 %0,01

Plastik
ABS Filament*** 397 %0,02 

PVC** 40 %0,002
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1.Parça
MOTOR BLOĞU
Görev: Motoru 
sabitlemektir.

2.Parça
MERKEZLEME HALKASI

Görev: Motoru 
merkezlemektir.

3.Parça
MERKEZLEME HALKASI

Görev: Motoru 
merkezlemek ve 

kanatları sabitlemektir.

M5 civata
Görev: Motor bloğu ile alt 
gövdenin , kanatçık ile de 

merkezleme halkasının 
sabitlenmesinde kullanılır.

M5 Somun
Görev: Saplamalar ile 

parçaların 
sabitlenmesinde 

kullanılır.

1 2
3

4

M5 Saplama
Görev: Parçaların 
sabitlenmesinde 

kullanılır.

3/8-16 UNC civata
Görev: Motorun 
sabitlenmesinde 

kullanılır.

4.Parça
MOTOR KAPAĞI

Görev: Alttan motoru 
desteklemek için 
kullanılmaktadır.
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Motor Montaj

1.Adım: 2 adet saplamaya, motor bloğu , merkezleme halkaları ve kanatçıklar birbirine monte edilmiş halde alt gövdenin içine
konumlandırılacaktır. Ardından motor bloğu, M5 vidalar ile alt gövdeye sabitlenir.
2.Adım: Motor, roketin montajı tamamlandıktan sonra monte edilecektir. Merkezleme halkalarının ekseni doğrultusunda motor
bloğunda ki 3/8-16 UNC civataya monte edilir.
3.Adım: Motor kapağı saplamalara geçirilip somunlarla sabitlenir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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• Motorun montajında 4 adet merkezleme halkası kullanılmaktadır. Bunların 3 tanesi ayrıca kanatçıkların montajında
kullanılmaktadır. Merkezleme halkalarının alüminyum malzemesinden üretilmesine karar verilmiştir. Merkezleme halkaları
eksenel doğrultuda yer değiştirip ağırlık merkezinin değişmemesi için saplamaya, 2’şer adet somunların yardımıyla
sabitlenecektir. Motor uçuş esnasında oluşacak ısı nedeniyle genişleyeceği için tolerans verilmiştir.

• Motorun montajında kullanılacak olan 3/8-16 UNC civata, motor bloğundaki dişlere geçirilerek sabitlenecektir.
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Değişik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik

Denge Yükü(Burun) 750 gram olan denge yükü 
kaldırılacaktır.

Denge Yükü(Alt Gövde 
Omuz)

1700 gram olan denge 
yükü kaldırılacaktır.

Merkezleme halkası Kalınlığı 3 cm olan 
merkezleme halkası 1 
cm’ye düşülecektir.

İkincil motor olarak Cesaroni M2150 uygun görülmüştür. Bu motorun seçilmesinin ana sebebi motor seçimi kısmında da 
belirtildiği gibi motor uzunluklarının(757mm) ve çaplarının(75mm) aynı olmasıdır. Bu şekilde motor montaj stratejisinde bir 
değişiklik olmayacaktır. Ayrıca iki motorun da toplam itki değerleri birbirine yakındır. Bu da rokette yapılacak olan 
değişiklikleri en aza düşürmektedir.

Değişken Birincil Motor İkincil Motor

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 7.26 7.3

Rampa Çıkış Hızı(m/s): 31.8 31.9

Stabilite(0,3 Mach için): 2.49 2.44

En Büyük İvme(g): 8.46 9.84

En Yüksek Hız(m/s) 257 268

En Yüksek Mach Sayısı: 0.77 0.8

Tepe Noktası İrtifası(m): 3075 2999
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Montaj
1.Adım: Burun ucu, burun konisine konumlandırılır. Burun ucu plakası, burun ucuna geçirilip M16 somunla sıkılır.
2.Adım: Burun omuz plakaya, mapa ve M5 saplamalar sabitlenir. Ardından M5 saplamaya denge yükü, burun omuz plaka ve
altimeter montaj plakası sabitlenir ardından burun ucuna açtığımız dişlere çevrilerek monte edilir.
3.Adım: Burun kapağı, burun omuz plakaya geçirilmiş saplamalara somunlarla sabitlenir. Burun sisteminin montajı tamamlanır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Altimeter Two Montajı: Burnun montajı tamamlanmış halde iken burun kapağı çıkarılır ve altimeter two, burun omzunda bulunan 
altimeter montaj plakasına kelepçe ile sabitlenir ve ardından burun kapağı saplamalara konumlandırılarak montaj tamamlanır.

• Burun ile üst gövde montajında 3 adet plastik vida kullanılmaktadır. Polyamid civataların çapı 2mm , boyu 5mm ve çekme 
akma dayanımı 45Mpa’dır. Bu verilere göre hesaplanan kesme dayanımı 141.3 N’dur. Bu sonuç bizim hesaplamalarımıza göre 
yeterlidir.

Burun Sistemi
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Coupler Sistemi
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Montaj
1.Adım: Coupler alt kapağına, mapa ve barut kabı sabitlenir. Ardından ayırıcı parça, coupler alt kapağı ve spacer huş plaka
saplamalar ile sabitlenir. Sonra montaj aparatı, spacer fabric e M3 vidalar ile sabitlenir. En son spacer fabric ve spacer huş
plakalar epoksi ile yapıştırılır.
2.Adım: Mapa ve barut kabı coupler üst kapağına sabitlenir. Ardından spacer huş plaka, spacer huş plakaya M3 vidalar ile
sabitlenir. Sonra spacer fabric ve spacer huş kapakları epoksi ile yapıştırılır. En son köşebent ile aviyonik sistem plakası ve spacer
huş plaka sabitlenirler.
3.Adım: Önce 1. adımda anlatılan sistem coupler tüpüne yerleştirilir ardından 2. adımdaki sistem coupler tüpüne saplamalardan
geçirilerek yerleştirilir ve somunlarla sabitlenir.
Karabarut: Mekanik montajın tamamlanmasının ardından barut kaplarına yerleştirilmiş güç bulunmayan ateşleyici fitillerin
üstüne hesaplanan ölçülerde karabarut doldurulur. Toz halinde ki barutun dökülmemesi için kağıt bant ile barut kabı güvenli bir
şekilde kapatılacaktır. Coupler sistem montajı sonu karabarut montajı tamamlanacaktır.

Mapa

Barut 
Kabı

Coupler 
Kapak

Spacer Fabric

Spacer 
Huş Plaka

Menteşe

Coupler Montaj 
Aparatı

Spacer Huş Plaka

Spacer Fabric Saplamalar

Coupler Alt 
Kapak

Mapa

Barut 
Kabı

Ayırıcı
Parça
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Faydalı Yük Sistemi

Montaj
1.Adım: Saplamalar, faydalı yük ve faydalı yük alt kapağına geçirilir  ve somunlarla sabitlenir.
2.Adım: Köşebentler, aviyonik plakaya vidalanır ardından faydalı yük alt kapağına vidalanırlar. 
3.Adım: Mapa ve montaj aparatı faydalı yük üst kapağına sabitlenir. Sonra faydalı yük üst kapağı saplamalara 
konumlandırılır ve somunlar ile sabitlenir.
4.Adım: En son bu sistem faydalı yük tüpüne geçirilir ve 2 adet M5 vida ile sabitlenirler.

M5 civatanın kafası roket iç gövdesine zarar vermeyecek şekilde zımparalanmıştır.
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Alt Gövde Sistemi
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Alt Gövde 
Kapağı

Denge 
Yükü

M5 
Vida

Alt 
Gövde

Mapa
Motor Bloğu

Motor civatası
Merkezleme 
Halkası

Kanatçık
Saplama

Montaj
1.Adım: Motor bloğuna mapa, motor civatası ve 4 adet saplama sabitlenir.
2.Adım: Merkezleme halkalarına kanatçıklar M5 vidalar ile sabitlenir. Ardından merkezleme halkaları saplamalara konumlandırılır
ve somunlar ile sabitlenir. Sonra bu sistem alt gövdeye yerleştirilir ve motor bloğu 4 adet M5 civata ile sabitlenir.
3.Adım: Ardından denge yükü, saplamalara konumlandırılır ve somunlarla sıkılır. Alt gövde kapağı, saplamalara somunlarla
sabitlenir.

Saplama

Alt gövde ile orta gövdenin montajında 1 adet plastik vida kullanılmaktadır. Bu verilere göre hesaplanan kesme dayanımı 141.3
N’dur. Kinematik analizler incelendiğinde bu sonuçlar yeterlidir.
Kaydırma ayağı, birincisi orta gövdeye, ikincisi motor montajından önce alt gövde sonundan 5 cm üst noktaya diğer kaydırma 
ayağı ile aynı eksende olarak montajı gerçekleştirilecektir. Kaydıma ayağı bağlantı vidasına destek olarak huş parça eklenerek 
gövde ile bağlantısını güçlendirilecektir.
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Montaj
1.Adım: Burundaki mapaya bağlı şok kord ile ikincil paraşütün şok kordu üst gövdenin içinden geçirilerek coupler üst kapağında
bulunan mapaya fırdöndü ve karabinayla monte edilir. Alt gövdeye bağlı şok kordonu ile birincil paraşütün şok kordu orta
gövdenin içinden geçirilerek coupler alt kapağında bulunan mapaya fırdöndü ve karabinayla monte edilir.
2.Adım: Üst ve orta gövde coupler’a 4 er adet M5 vida ile sabitlenirler.
3.Adım: Faydalı yük coupler alt kapakta bulunan ayırıcı parçaya yerleştirilir. Ardından faydalı yük paraşütü ve birincil paraşüt orta
gövde içerisine konumlandırılır.Alt gövde paraşütlere zarar gelmeyecek şekilde orta gövde içerisine konumlandırılır. 1 adet M2
plastik vida ile bağlantısı yapılır.
4.Adım: İkincil paraşüt ve burun üst gövdeye konumlandırılır ve 3 adet M2 plastik vida ile bağlantısı yapılır.
5.Adım: Motor, motor bloğundaki 3/8 -16 civataya döndürülerek monte edilir ve sonra motor kapağı saplamalara konumlandırılır
ve somunlarla sıkılır. Böylece roketin bütünleştirilmesi biter.Roketin alt sistemleri portatif olup gerek görüldüğü durumlarda
kolayca demonte edilebilir.

Burun Üst Gövde Coupler
Orta Gövde

İkincil Paraşüt

Faydalı Yük 
Paraşütü

Birincil Paraşüt
Alt Gövde

Faydalı Yük

Motor
Motor 
Kapağı

M5 Vidalar

Plastik Vidalar

Plastik Vidalar

https://www.youtube.com/watch?v=Ho7RHqUYs_E&ab_channel=MARS

https://www.youtube.com/watch?v=Ho7RHqUYs_E&ab_channel=MARS
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Analiz Adı / Yazılım ve Sürüm: Motor Bloğu Yapısal Analizi / ANSYS Mechanical 2020 R2
Alüminyum motor bloğunun motorun maksimum itki durumundaki davranışı analiz edilmiştir. Roket durağan durumda
varsayılmıştır. Motor bloğu 35 mm kalınlığa sahip olduğundan itki kuvveti altında rijit yapısını koruması beklenmektedir. İstenilen
sonucun alınamaması durumunda motor bloğu kalınlığı arttırılacaktır. Modele 4 adet M5 cıvata ile sabitleme yapılmıştır. İtki
kuvveti A yüzeyinden +z yönünde 3000N büyüklüğünde etkimektedir. Analiz sonucunda güvenlik katsayısı 15 olarak
hesaplanmıştır. Motor bloğunun karşılaşacağı maksimum yük altında analizi sonucunda güvenilir olduğuna karar verilmiştir.

Analiz Adı / Yazılım ve Sürüm: Kompozit Gövde Basma Analizi / ANSYS Mechanical 2020 R2
Roketin maksimum ivme anında kompozit gövdelere (üst ve orta) etki eden kuvveti sonucu oluşacak gerilme ve deformasyon
incelenmiştir. Orta gövdeye etkiyecek kuvvetin daha fazla olmasından dolayı sadece orta gövde için basma analizi yapılmıştır.
Gövdeler için E-glass/polyester (fiberglas) kompozit malzemesi belirlenmiştir. Analiz sonucu oluşan gerilmelerin malzeme akma
dayanımından düşük olması istenmektedir. Beklenen sonuçların elde edilememesi durumunda kompozit yapı güçlendirilecektir.
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Orta gövdeye etki eden eksenel kuvvet; OpenRocket’ten alınan maksimum ivme girdisiyle, orta gövdenin üst kısmında kalan
parçaların toplam ağırlığının çarpımıyla 541.5N olarak bulunmuştur. Analizde bu kuvvet –z yönünde 600N olarak tanımlanmıştır.
Analiz sonuçlarına göre deformasyon ve gerilmenin ikinci atış için uygun olduğu görülmüştür. Güvenlik katsayısı 15 çıkmıştır. Son
olarak fiberglas kompozit gövdelerin güvenli olduğuna karar verilmiştir.

Analiz Adı / Yazılım ve Sürüm: Burun Çarpma Analizi / LS Dyna R10
Analizde roketin yere çarpma anında, alüminyum burunda oluşacak enerji değişimleri, gerilmeler ve deformasyon incelenmiştir.
Çarpma sonucu oluşan deformasyon ve gerilmelerin ikinci bir fırlatma için uygun olması istenmektedir. Burun 2 mm et kalınlığına
sahip olarak modellenmiş burun içi elemanlar analize dahil edilmemiştir. Bunun nedeni burun konisinin en kritik eleman
olmasıdır. Olumsuz sonuçta et kalınlığı artırılacaktır.
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Analiz için hız girdisi roket ikincil paraşütünün açılmadığı durumda yere dikey düşme hızı olan 40 m/s olarak tanımlanmıştır. Yer

rijit alınmıştır. Yere düşme açısı 60° alınmıştır. Uçuşu etkileyecek büyüklükte bir deformasyona uğramamaktadır.

Analiz sonucu burunda kırılma gerçekleşmemektedir ve ikinci fırlatma için roket bütünlüğü korunmaktadır.

Analiz Adı / Yazılım ve Sürüm: Coupler Yapısal Analizi / ANSYS Mechanical 2020 R2
Analizde kompozit malzemeden üretilecek coupler’ın üzerinde roketin statik durumunun oluşturduğu kuvvetin etkisi
incelenecektir. Couplerda burkulma olmaması ve ağırlığı güvenli bir şekilde taşıması istenmektedir. Kompozit malzeme E-
glass/polyester fiberglas belirlenmiştir. Başarısızlık durumunda kompozitin gücü artırılacaktır.
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Kuvvet 2300N olarak A noktasından –z yönünde tanımlanmıştır. Analiz sonucunda coupler’ın girilen yükü güvenli bir şekilde
kaldırabildiği görülmüştür. Maksimum gerilme 22.74 MPa, maksimum deformasyon 0.23mm. Güvenlik katsayısı 15 bulunmuştur.

Ek olarak alt gövde yapısal, burun yapısal, coupler kapağı yapısal ve plastik vida kesme analizleri yapılmış ilgili parçalarda oluşan
deformasyon, gerilme durumları incelenmiştir. Yapısalların gerekli kriterleri sağladığı ve güvenli oldukları görülmüştür.
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• Alt gövde ve burun malzemesi olarak kullanılacak alüminyum numunesine basma testi uygulanacaktır. Numuneye, gövde ve
burnun maruz kalabileceği maksimum yük kadar kuvvet uygulanacaktır. Numunede beklenmedik bir deformasyon veya
kırılma gerçekleştiği takdirde hesaplamalar ve analizler kontrol edildikten sonra gövde ve burun et kalınlığı artırılacak veya
malzeme olarak karbonfiber kullanılacaktır.

• Coupler, orta ve üst gövde malzemesi olarak kullanılacak fiberglas numunesine basma, çekme ve burkulma testi
uygulanacaktır. Numuneye, gövdelerin ve couplerın maruz kalabileceği maksimum yük kadar kuvvet uygulanacaktır.
Numunede beklenmedik bir deformasyon veya kırılma gerçekleştiği takdirde hesaplamalar ve analizler kontrol edildikten
sonra gövdelerin ve couplerın et kalınlığı artırılacaktır. Fiberglas, üretimi karmaşık ve dayanımı da üretim yöntem ve
koşullarına bağlı olduğundan ötürü fiberglasda üretim yöntemi değiştirilebilir.

• Huş ağacı numunesine maruz kalabileceği maksimum yük kadar kuvvet uygulanarak basma testi uygulanacaktır. Dayanımın
yetersiz görülmesi durumunda kullanılan huş ağacı roket elemanlarının kalınlıkları arttırılacak veya alüminyumla
değiştirilecektir.

• Yukarıdaki belirtilen yapısal testler atölyemizde gerçekleşecektir. Numunelere uygulanacak kuvvetler belirli kütlelerle
sağlanacaktır. Kütlelerle 9.81 yerçekimi ivmesi ile çarpılarak istenilen kuvvetler elde edilmiş olacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Örnek Kütle Bütçesi

marmara_havacılık_ve_roket_sistemleri_Kütle Bütçesi.xlsx adlı dosya ayrı olarak gönderilmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon 
Kriteri-1 

Optimizasyon 
Kriteri - 2

Optimizasyon 
Kriteri - 3

Sonuç ve Tasarıma Etkisi 

Alt Gövde Malzemesi 
Seçimi

Alüminyum / Karbon 
Fiber

Kütle (1300 -
2100)

İrtifa (2900 -
3100 m)

Mach (0.75 -
0.79)

Alüminyum ve karbon fiber dayanımı yüksek malzemelerdir. 
Ancak alüminyum yerine karbon fiber seçildiğinde kütle 

yaklaşık %50 oranında azalacaktır. Roketin hafiflemesi mach 
ve irtifayı arttıracaktır. Alüminyum seçilmesiyle birlikte  

istenilen irtifa ve mach  sağlanmış optimize bir alt gövdeye 
sahip olunacaktır.

Burun incelik oranı 2-7 Stabilite(2-2.5) Rampa çıkış 
hızı

Mach (0.7 -
0.79)

İncelik oranı 3.1 olarak belirlenen burun konisinin  en 
aerodinamik durumu sağlanmıştır. Stabilite 2.49, rampa 

çıkış hızı 31.8m/s, mach sayısı 0.77 M gelmektedir.

Kanatçık sayısı 3/4 Stabilite(2-2.5) İrtifa(2900 -
3100m)

Mach (0.7 -
0.79)

3 kanatçık seçilmiştir ve stabilite 2.49 , irtifa 3077 m 
olmuştur. Maksimum mach 0.77’dir.

Kanatçık Tasarımı Trapezoidal / Clipped 
Delta

Stabilite (2-5 
cal)

İrtifa (2900 -
3100 m)

Mach (0.75 -
0.79)

Stabilite ve irtifaya etkisi
sayfa 22, kanatçık detayda belirtilmiştir

Burun  Malzeme 
Seçimi

Alüminyum/Karbon 
Fiber

Kütle (1041-
687g)

Stabilite (0.75-
0.79)

İrtifa(2900-
3100)

Roketin hızı ve çıkacağı irtifaya etkisi

Üst ve Orta Gövde 
Malzeme Seçimi

Fiberglas/ Karbon fiber Sinyal 
geçirgenliği

Kütle ( 2300 -
3400 g)

Dayanım (150 
- 300 MPa)

Roket toplam ağırlığına ve mukavemetine etkisi

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 Yük Tüpü 
Malzeme Seçimi

Fiberglas/ Karbon 
fiber/Delrin

Sinyal Geçirgenliği Kütle ( 400-600 g) Faydalı yük aviyonik sistemin haberleşmesini ve roket kuru 
ağırlığının etkilenmesi

Coupler Fiberglas / 
Karbon fiber 

Sinyal Geçirgenliği Kütle (600 - 800 g) Couplernin içerisinde bulunacak aviyonik sistemlerin haberleşmesini 
ve roket kuru ağırlığını etkilemesi  

Burun Geometrisi Haack / Ogive İrtifa (2900 - 3100 
m)

Mach (0.75 - 0.79) Tasarlanan rokette haack serisi ile ses altı hızlarda hedeflenen 
irtifayı tutturabilmek

Merkezleme Halkası 
Malzeme Seçimi

Alüminyum / Huş Kütle (50 - 250 g) Mukavemet (130 -
170 MPa)

Merkezleme halkalarının roket kuru ağırlığını etkileyerek irtifanın 
değişmesi ve alt sistem montajlarında kullanılabilmesi

Coupler Fiberglas / 
Karbon fiber 

Sinyal Geçirgenliği Kütle (600 - 800 g) Coupler’in içerisinde bulunacak aviyonik sistemlerin haberleşmesini 
ve roket kuru ağırlığını etkilemesi  

Polyamid vida çapı M2/M3 Dayanması Gereken 
Kuvvet(40 - 55 N)

Kırılma Gereken 
Kuvvet(135 - 150 N)

M2 polyamid vida kullanımında karar verilmiştir 46 N da kırılması, 
142 N kuvvete dayanması öngörülmektedir.

Denge Malzeme Seçimi Kurşun/ Çelik Kütle (200-2700) Hacim(100 - 1000 
cm^3)

Roket için kütle hacim dengesinin sağlanması

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon 
Kriteri-1 

Optimizasyon 
Kriteri - 2

Optimizasyon 
Kriteri - 3

Sonuç ve Tasarıma Etkisi 

Paraşüt Çap Menzil (0 –
3000 m)

Yere çarpma 
hızı (5 – 9 m/s)

- Roket ve faydalı yükün düşüşünün hızlı olup yapısal olarak 
zarar görmesi veya yavaş olup iletişim menzilinden çıkması.

Kanatçık boyu 10-16 cm Stabilite(2 -
2.5)

İrtifa(2900 -
3100 m) 

Çıkış hızı(25 -) 
40m/s)

Kanatçık boyu stabiliteyi yükseltmekte, irtifayı düşürmekte, 
çıkış hızını düşürmektedir. Stabilite 2.49, irtifa 3075 m, çıkış 

hızı 31.7 m/s  ye ayarlamıştır.
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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 2 Takım yapısı bölümünde
belirtilmiştir.

2 3.1.21 Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli Personel Listesi

(Takım Danışmanı dâhil olacak şekilde) hazırlanmalıdır.

2, 129-
130-131,

132

2’de görevli personel listesi
gösterilmiştir.
129-130-131‘de proje takvimi
gösterilmiştir.
132’de proje bütçesi
gösterilmiştir.

3 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.

93 Denge yükü ve merkezleme
halkası eklenerek iki motor
içinde değiştirilerek
uyarlanabilir.

4 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).

93 Seçilen motorların çap ve
uzunlukları birbirine eşittir ve
75 mm dir.
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5 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
23,26,28 Roket üzerinde 2 faydalı yük

üzerinde 1 olmak üzere 3 adet
GPS bulunmaktadır.

6 3.2.1.20. Oluşturulan benzetim ve modelleme ile ilgili olarak matematiksel ve fiziksel modeller 

ilgili tasarım raporlarında ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. İstenilen bilgiler ilgili rapor 

şablonlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

7 3DOF uçuş benzetimi raporu
içerisinde açıklanmıştır.

7 3.2.2.1. Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. 16-22,27 Rokette 2 adet faydalı yükte 1
adet toplamda 3 adet paraşüt
yer almaktadır.

8 3.2.2.2. Paraşüt ayırma işleminde güvenlik sebebiyle ticarî olmayan basınçlı kapların (basınçlı 

tank, tüp vb.) kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
17 Sertifikalı sıcak gaz üreteci

olan karabarut kullanılacaktır.

9 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.

18,19 Roket apogee noktası için
birincil ve 500 m için ikincil
paraşüte sahiptir.

10 3.2.2.5. Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Birincil paraşüt azamî 

irtifadan hemen sonra (eğik atışın tepe noktasında) açılacaktır
18 Roket tepe noktasını geçtikten

kısa bir süre sonra birincil
paraşüt; ardından faydalı yük
ve paraşütü; 500 metre
irtifada 2. paraşüt açılacaktır.
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11 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). 

18,21 Kurtarma sistemi paraşütler
kısmında istenilen düşüş hızlarına
göre paraşüt hesapları yapılmıştır.
Düşüş hızı 32 m/s dir.

12 3.2.2.7. Birincil paraşütün bu hız aralığında çalışabileceğine dair gerekli analizler, 

simülasyonlar ve testler önceden yapılmalıdır.

18

Paraşüt boyu ve malzemesi
taşıyabileceği yük hesap edilerek
karar verilmiştir. Paraşütler
pandemi koşullarından ötürü
üretilmemiştir. Test paraşütler
üretildikten sonra yapılacaktır.

13 3.2.2.8. Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek bir paraşüt sistemi ile 

kurtarılmalıdır.
18,19 Burun, roketin gövdesi şok

kordonu yardımıyla aynı paraşüte
(ikincil paraşüt) bağlıdır ve beraber
iniş yapar.

14 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.

18,27 Faydalı yük roketten tamamen
bağımsız şekilde inecektir.

15 3.2.2.10. İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana paraşüt en erken yere 

600 m ve en geç 400 m kala açılmalıdır.
19 İkincil paraşütün 500 metrede 

açılacaktır.
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16 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.
21 OpenRocket simülasyonunda yere 

düşüş  hızı 8.5 m/s dir. 
Hesaplamamıza göre ise yere düşme 
hızı 7.2 m/s dir 

17 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. 

17 Barut henüz temin edilmemiştir. 
Sertifikayla birlikte temin edilecektir.

18 3.2.2.16. Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak malzemelerin tipi ve miktarına yönelik 

analizler ÖTR’de sunulmalıdır.
41 ÖTR’de sunulmuştur

19 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).

17 Sıcak gaz üreteçleri olan karabarut, 
hakemlerden tüm etiket aldıktan 
sonra rokete yerleştirilecektir.

20 3.2.2.19 Sistemin bağımsız olarak kurtarılacak bütün alt bileşenlerin (faydalı yük dâhil) 

üzerinde konum belirleyen bir sistem (GPS, radyo vericisi vb.) bulunacaktır.
23,26,27 Roket ve faydalı yük üzerinde 

bağımsız iki adet GPS yer almaktadır.

21 3.2.2.21 Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde hızın ölçülebilmesine 

yönelik bir sistem olacaktır.
23,28,35 Roket ve faydalı yük üzerinde

bağımsız iki adet IMU BNO055 
sensörü sayesinde roket ve faydalı
yükün hızları ölçülebilecektir.
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22 3.2.2.23 Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle uzaktan rahat 

görülebilmesi) için olacaktır. 
21 Roketin paraşütleri kırmızı faydalı yükün

paraşütü ise turuncu olarak belirlenmiştir.

23 3.2.2.24 Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraşütlerin kesinlikle beyaz ve mavi 

renklerde veya bu renklerin farklı tonlarında olmaması gerekmektedir.
21 Paraşütlerde beyaz veya mavi renkte

paraşüt kullanılmamıştır.

24 3.2.3.1. Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır 26,27 Faydalı yük aviyoniği ile beraber 5.064 kg
dır. Fakat OpenRocket’te payload ağırlığı
4000 g’dır.

25 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.

27

Faydalı yük orta gövdenin altından ayırıcı
parça yardımıyla orta gövdenin üst kısmına
uzatılıp birincil pyro ile arasında ayırıcı
parça olacak şekilde konumlandırılacaktır.
Kolay bir şekilde sökülüp takılabilir. Üretim
ise KTR aşamasından sonra olacaktır.

26 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

26, 27, 
29

Faydalı yükün içerisinde bulunan

elektronik bileşenler anlık olarak basınç,

sıcaklık ve nem verileri canlı olarak yer

istasyonuna iletecektir.
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27 3.2.3.11 Burun konisinde herhangi bir faydalı yük veya aviyonik sistem 

konumlandırılmayacaktır.
23,26, 64,73 Faydalı yük orta gövde içerisinde,

aviyonik sistem ise coupler
içerisinde yer almaktadır.

28 3.2.3.12. Faydalı yük, roketin çıkacağı tepe noktasına erişmesinden hemen sonra birinci 

paraşüt açıldıktan sonra ikinci paraşüt açılmadan önceki zaman diliminde 

serbest bırakılacaktır (Şekil 2 ile gösterilmiştir).

8, 18, 27 Operasyon konseptinde (Conops)
anlatılmıştır.

29 3.2.3.14. 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.

18, 47 Patlama sonrasında roket güvenli
bir şekilde ayrılarak kurtarma
gerçekleştirilecektir.

30 3.2.4.1 Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak roketlerin ses altı 

hızlarda uçması gerekmektedir.
4, 9, 12 En yüksek 0.77 Mach hıza sahiptir.

31 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 OpenRocket görselinde
belirtilmiştir.

32 3.2.4.4 Uçuş kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. Aktif kontrol yapılmayacaktır. 59 Tüm kontrol yüzeyleri sabittir ve
aktik kontrol yoktur.

33 3.2.4.5. Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach hızındaki stabilite değeri 1.5 ile 2.5 

arasında olmalıdır.
4 0.3 Mach hızda 2.49 cal stabilite

değerine sahiptir.
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34 3.2.4.6 Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 Mach için stabilite değeri hesaplanmakta 

olup, takımlar bu değeri dikkate almalıdırlar
4

35 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 31.8 m/s dir.

36 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.

7,10,11,12 Benzetim modeli oluşturulmuştur. KTR 
kapsamında  OpenRocket simülasyonu 
ile karşılaştırılmasına  yer verilmiştir. (27 
Mayıs tarihinde teslim edilecektir.)

37 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 (Simüle edilmiş Open Rocket dosyası 

AHR ile beraber teslim edilecektir)

9 Üretim yapıldıktan sonra simulasyon 
gerçekleştirilecek ve AHR de 
sunulacaktır.

38 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.

26, 27, 64, 
73

Altimeter Two için burun ve omuzda 1, 
couplerda 2, faydalı yük hizasında  1, alt 
gövdede 1,toplamda 5 adet 3 mm 
çapında delik bulunmaktadır. 
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39 3.2.5.2 Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem de 

taşıma/rampaya yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere dayanıklı 

olmalıdır.

30-33, 100-103 KTR kapsamında gerekli analizler ve 
hesaplamalar yapılmış ve kullanılacak 
elemanların dayanıklılığı kanıtlanmıştır.

40 3.2.5.3 Roket gövdesi olarak PVC ve benzeri herhangi bir polimer malzeme, 

sıkıştırılmış kağıt/kraft kullanılamaz. 
63 Roketin  üst ve orta gövdeler fiberglas; 

burun ve alt gövde alüminyumdan 
üretilecektir. Yasaklanan malzemelerle 
herhangi bir vidali birleşim 
yapılmayacaktır.

41 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.

86 Rokette kullanılan tüm mapalar 
dövülmüş çelikten imal edilmiştir.

42 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 Coupler/burun 

omuzluğu hariç) farklı bir yöntemle yapılacaksa bu sistemin tüm yapısal yük 

analizlerinde şartnamede belirtilen şok değerlerini karşıladığı ve bükülme 

(bending) testlerini geçmiş olması gerekir.

4, 54

Burun omuzu: 1.78
Coupler:2.71
Alt gövde omuzu: 2.02 
İç entegrasyon gövde uzunlukları 1.5 
katından fazla tutularak tasarlanmıştır.

43 3.2.5.9 Kaydırma ayakları alüminyum malzemeden olacaktır. Yarışma komitesi karşılamaktadır.



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi Takım 
Logosu

11717 Mayıs 2021 Pazartesi
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

44 3.2.5.10 Kaydırma ayakları atış alanına gelmeye hak kazanan takımlara yarışma 

tarihinden önce ulaştırılacaktır. Kaydırma ayakları, gövdenin yapısal 

olarak güçlendirilmiş bölgelerine takılmalıdır. Bir rokette asgari iki (2) 

adet kaydırma ayağı bulunmalıdır. Bunlardan birincisi motor bölgesinde 

olmalıdır. Roketin ağırlık merkezi iki kaydırma ayağının arasında olmalıdır

98 Kaydırma ayağı, birincisi orta gövdeye, ikincisi 
motor montajından önce alt gövde sonundan 5 
cm üst noktaya diğer kaydırma ayağı ile aynı 
eksende olarak montajı gerçekleştirilecektir. 
Kaydıma ayağı bağlantı vidasına destek olarak 
huş parça eklenerek gövde ile bağlantısını 
güçlendirilecektir.

45 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.

Roket gövde boyunca sabit çapta olup, 
aerodinamik olarak bozuntu yaratacak eleman 
kullanılmamıştır.

46 3.2.6.1. Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak şekilde iki (2) adet, 
birbirinden farklı uçuş bilgisayarı bulunmalıdır. 35

Aviyonik- Özet kısmında ana ve yedek aviyonik 
sistemler anlatılmıştır.

47 3.2.6.2. Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler) içermelidir.

35

İki uçuş bilgisayarı birbirlerinden bağımsız iki 
farklı güç kaynağı ve sensörler içermektedir.
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48 3.2.6.3 İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak eyleyiciye/ 
eyleyicilere bağlı olmalıdır. 

35, 40, 
46

Ana ve yedek aviyonik sistemlerde birbirinden ayrı 
eyleyiciler mevcuttur.

49 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. 

48

Ana-Yedek Aviyonik bilgisayar arasındaki geçiş için 
ön görülen durumlar belirtilerek ana aviyonik 
sistemden yedek aviyoniğe geçiş detaylıca 
anlatılmıştır.

50 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). 

35, 38, 
40, 44, 

46

Ana ve Yedek uçuş bilgisayarlarında kullanılacak
kontrolcüler Esp32 LoRa’dır. Ayrılmayı
gerçekleştirecek sensörlerden ana uçuş
bilgisayarında BMP280, yedek uçuş bilgisayarında
IMU BNO055 ve BMP180 kullanılacaktır.

51 3.2.6.8 Eğer eyleyici tek ise, ana ve yedek uçuş bilgisayarı tarafından kontrol 
edilmelidir. Bu eyleyici sistemler kontrolsüz bir şekilde çalışmamalıdır 
(Örneğin sistemin açılışı ve kurulumu) ve istemsiz olarak kurtarma 
sisteminin aktive edilmediğinden emin olunmalıdır. 

35, 36, 
40, 44, 

45

Ana ve yedek aviyonik sistemlerin algoritmalarında 
ve sistem blok diyagramlarında açıklanmıştır. Bu 
bölümlerde eyleyicilerin uçuş bilgisayarından gelen 
veriler doğrultusunda aktifleşeceği anlatılmıştır.

52 3.2.6.9 Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma gelmemelidir.
41, 47, 

48

Ana ve aviyonik sistemlerin verilerinin filtrelenmesi 
başlığı altında ve aviyonik sistemler arasındaki  geçiş 
yönteminde kalman filtlresi kullanım amacı 
açıklanmıştır.
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53 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

50

Yer istasyonu bölümünde açıklanan  menzili 6 
km’ ye çıkarılan yüksek kazançlı anten 
kullanılacaktır. 

54 3.2.6.11 RF modülüne giden güç ölçülerek link bütçesinin yapılması 
gerekmekte ve ilgili tasarım raporlarında sunulmalıdır.

50
Yer istasyonu bölümünde gerekli hesaplamalar 
yapılmıştır.

55 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 İlgili tasarım raporlarında
sunulmalıdır.

42, 80

Space Fabric kullanımı ile titreşim azaltıcı ve
koruyucu sistem geliştirilmiştir.
Kalman filtresi ile bozuntu verilerinden
yazılımsal olarak korunulmaktadır.

56 3.2.6.13 Roketin üzerinde bulunan uçuş bilgisayarları roket rampada iken 
açılarak kontrol edilmelidir.

34, 38, 40, 41, 
46, 47

Aviyonik Mekanik Görünümü’ nde ve Sistem
Blok Diyagram’larında gösterilmiş, Ana ve
Yedek Aviyonik Algoritması’nda roket
gövdesinden açılacak deliklerden tornavida ile
sistemlerin aktifleşeceği anlatılmıştır.

57 3.2.6.14 Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarına dışarıdan erişilebilir (Örneğin 
gövde üzerinden erişilebilir anahtar bulunmalıdır) bir şekilde güç 
verebilecek şekilde tasarım ve üretim yapılmalıdır.

34

Uçuş bilgisayarlarını aktifleştirmek için buton
kullanılacaktır. Gövde üzerine açılan
deliklerden tornavida kullanılarak
aktifleştirilecektir.
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58 3.2.6.16 Faydalı yük içerisindeki elektronik devrelere de roket gövdesi üzerinde yer 
alacak uygun anahtarlarla güç verebilecek şekilde tasarım ve üretim 
yapılmalıdır.

27

Faydalı yük tüpünün üzerinde bulunan 1 adet 3 mm
çapındaki delikten gövde üzerinden tornavida
yardımıyla faydalı yük aviyonik sisteminin
aktifleştirme butonuna basılacaktır.

59 3.2.6.20 Uçuş algoritmalarında ayrılma sekanslarını tetikleyecek asgari iki kriter 
belirlenmelidir.

38, 40, 
41, 44, 
46, 47

BMP280 basınç sensörü, BMP180 basınç sensörü ve
IMU BNO055 ivme sensörü kullanılarak ayrılma
sekansları tetiklenecektir.

60 3.2.6.21 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.

Üç serbestlik dereceli benzetim  geliştirme 
raporunda belirtilmiştir.

61 3.2.6.22 Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veri(ler) esas olmalıdır. 35, 40, 
46 

Sistem input verilerin alınacağı  basınç ve ivme 
sensörleri belirtilmiştir.

62 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.

Üç serbestlik dereceli benzetim  geliştirme 
raporunda  benzetimi kriterleri  akış diyagramında 
belirtilmiştir.  

63 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. 

41, 47 Kalman veri filtreleme kullanarak hatalı veri 
okumanın önüne geçilecektir.
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64 3.2.7.1. Tasarım ve üretim aşamalarında kullanılacak malzeme, donanım ve 
süreçler insan sağlığına ve çevreye zarar vermemelidir. 

Malzeme, donanım ve süreçlerde insan 
sağlığı ve çevreye zarar verecek bir 
durum bulunmamaktadır.

65 3.2.7.3. Tasarım, üretim ve test süreçleri için planlamalar ve risk azaltma 
çalışmaları yapılmalı ve ilgili tasarım raporlarında bu çalışmaların 
yapıldığı kanıtlanmalıdır.

126 HTEA dosyasında belirtilmiştir.

66 3.2.7.4. Tasarım, üretim, entegrasyon ve atış günlerinde güvenliği tehlikeye 
atacak unsurlar belirlenmeli, gerekli tedbirler eksiksiz planlamalı ve icra 
edilmelidir.

126 HTEA

67 3.2.7.5. Fırlatma, uçuş ve kurtarma aşamalarında sistemin güvenliğini tehlikeye 
atacak risklerin varlığı önceden listelenmeli ve risk azaltıcı tedbirler 
planlanıp icra edilmelidir.

126 HTEA

68 4.1.2. Teknik gereksinimlerin karşılandığının kanıtlanması için Gereksinimleri 
Karşılama Matrisi (İng. Compliance Matrix) oluşturulacak ve ilgili tasarım 
raporlarının EK’inde ayrıca sunulacaktır.

109-125 Kontrol listesi Mevcuttur.

69 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. 

106-108 Optimizasyon da mevcuttur
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70 4.1.4. ÖTR ve KTR’de optimizasyona bağlı tüm gereksinimler listelenecek, 
optimizasyon 
gerekçeleri, optimizasyon süreçleri ile sonuçları açıklanacaktır.

106 - 108 ÖTR aşaması için optimizasyon
gereksinimleri listelenmiştir. KTR
kapsamında gereksinimler güncellenmiştir.

71 4.1.7. ÖTR’de takımların üretmeyi planladıkları roketin genel hatlarıyla CAD tasarımını 
tamamlamış olmaları ve sistemlerini bu tasarım üzerinden detaylı bir şekilde
anlatmaları gerekmektedir. 

54-99 Roketin genel hatlarıyla CAD tasarımını
roketin alt sistem içeriği, mekanik
görünümü , bütünleştirme stratejisi ve
aviyonik mekanik bölümünde ÖTR’de ve
KTR’de anlatılmıştır.

72 4.1.8. Takımların kullanmayı planladıkları sistemler için getiri-götürü analizi yapmış 
(İng. trade off)olmaları, karara esas kriterleri (vazgeçilmez ve opsiyonel kriterler) 
listelemeleri ve yapılan seçimlerin nedenlerini ÖTR’de sunması beklenmektedir. 

Ön tasarım raporun da planlanan sistemin
ve alternatif sistemlerin getir-götür analizi
belirtilmiştir.

73 4.1.9. Open Rocket programı ve takımların (Lise kategorisindeki takımlar hariç) 
geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modellemeyle roketin ön 
benzetimlerinin tamamlaması gerekmektedir. Tüm sistemlerin kütle bütçesinin 
detaylı olarak çıkarılması beklenmektedir.

105
Kütle bütçesinde kullanılan elemanların
verileri verilmiştir.

74 4.1.10. Malzeme seçim kriterlerinin ve söz konusu seçimlerin sistemle uyumluluğunun 
raporda yer alması beklenmektedir. 

55,58,63,8

7,88,91

Alt sistem elemanların malzeme seçiminde
sistem uyumluluğu gözetilmiştir.
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75 4.1.11. Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak malzemelerin tipi ve miktarına yönelik analizler 
ÖTR’de sunulmalıdır.

20 Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak
malzemenin tipi karabaruttur.
Yapılan hesaplamara göre birincil
patlama için 2.74g, ikincil patlama
için 1g barut kullanılacaktır.

76 4.1.12. Yarışmada kullanılmak üzere seçilmiş olan ikinci alternatif roket motorunun da yer 
alması gerekmektedir. 3, 94

İkincil motor olarak M2150
seçilmiştir.

77 4.1.16. Takımların, ÖTR’de sunacağı roket tasarımlarında yer alacak motorun yarışmanın 
internet sitesinde yayınlanan katalogdan seçilmesi gerekmektedir.

Motor katoloğunda belirtilen
http://www.pro38.com/products.ph
p adresindeki motor verileri
kullanılmıştır.

78 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.

24,25,3
0-

33,52,5
3,100-

104

Ktr kapsamında tasarlanan roket için
gerekli analizler yapılmıştır, fakat
pandemi koşullarından ötürü testler
henüz gerçekleştirilememiştir.

http://www.pro38.com/products.php
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79 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). 

7,30-

33,35,100,1

03

Ktr kapsamında tasarlanan roket
için gerekli analizler yapılmış ve
uçuş koşullarına dayanıklılığı
kanıtlanmıştır.

80 4.2.4 Takımlar (Lise kategorisindeki takımlar hariç) geliştirecekleri üç (3) serbestlik dereceli 
benzetim ve modellemeyle roketin detaylı benzetimlerini tamamlamış ve Open 
Rocket benzetimleri ile uyumlu sonuçlar aldıklarını ispatlamış olmalıdır. 

7 3 DOF benzetim raporu KTR den
sonra gönderilecektir.

81 4.2.5 Benzetim süreçleri iteratif olup, roket tasarımının geçirdiği aşamalar neden-sonuç 
ilişkileriyle KTR’de açıklanmalıdır. 7

3 DOF benzetim raporunda 
açıklanmıştır. (3 DOF KTR’den 
sonra belirtilecektir.)

82 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.

99 Entegrasyon videoları hazırlanmış 
ve youtube’a yüklenmiştir. CAD 
tasarımında tüm detaylar 
belirtilmiştir.

83 4.2.7 Sistem entegrasyon şeması kullanılarak açıklanmalıdır (Yani, “Zorlu Görev kategorisi 
için kademeler birbirlerine nasıl bağlanır” “Burun gövdeye nasıl bağlanır”, “Paraşüt 
gövdeye nasıl bağlanır”, “Motor yeniden çıkartılabilecek şekilde gövde içerisine nasıl 
sabitlenir” vb. gibi sorulara yanıt niteliğinde, tüm sistemlerin montajının detayları 
CAD programından alınmış görseller ile desteklenerek sunumda anlatılmalıdır). 

95-99 Alt sistemlerin montajı CAD 
görüntüleriyle destekli bir şekilde 
adım adım anlatılmıştır.
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84 4.2.8 Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin nerede, nasıl ve 
hangi malzemeler ile üretileceğinin bilgisi detaylı olarak verilmelidir. 

13-15,21, 

38,45, 

55,58,63,88,8

9

Sistemlerin nasıl nerede hangi malzemeler 
ile üretileceği bilgisi verilmiştir.

85 4.2.9 Zaman, üretim ve test planlarının hazırlanmış olması gerekmektedir 
(Planların içeriğinde hangi hafta hangi üretimlerin yapılacağı, hangi 
tarihlerde bileşenlerin test edileceği gibi detaylı bilgilere yer verilmelidir). 

128-130 Proje takviminde, hazırlanan test ve üretim 
planları paylaşılmıştır.

86 4.2.10 Tasarımın üretilebilir olduğunun kanıtlanması ve analiz/test sonuçlarının 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi’ne sunulması gerekmektedir.

24,25,30-
33,52,53,100
-104 

Roker aerodinamik ve yapısal analizleri 
yapılmış sonuçları paylaşılmıştır. Test 
raporu 27 Mayıs’a kadar yapılmış olacaktır.  

87 4.2.11 KTR’de belirtilen her kriter ve tasarım detayının yarışmada kullanılacak 
sistem/alt sistem/bileşen için kullanılacağı değerlendirilecek ve Yarışma 
Komitesi bu doğrultuda geri bildirimlerde bulunacaktır. 

88 4.2.12 Raporu destekleyici “.ork” uzantılı Open Rocket dosyaları da rapor ile 
birlikte teslim edilmelidir.

KTR ile birlikte Open Rocket dosyası da 
sisteme yüklenecektir.

89 4.2.13 Takımların KTR’de istenilen tüm bilgileri ilgili bölümlerde sunmaları 
beklenmektedir. Raporun yanlış yerlerine eklenmiş bilgiler 
değerlendirmeye alınmayacaktır.

KTR’de bilgiler ilgili bölümlerde istenilen 
ölçüler doğrultusunda belirtilmiştir.
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• [1] https://www.translatorscafe.com/unit-converter/tr-TR/calculator/altitude/?a=35000&au=ft&to=10&tu=C
• [2] https://www.insanerocketry.com/blackpowder.html
• [3] https://tr.wikipedia.org/wiki/Karabarut
• [4] https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/rktvrecv.html
• [5], [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Nose_cone_design
• [7] https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/6108vh38q?locale=en
• [8] https://arpnjournals.com/jeas/research_papers/rp_2008/jeas_0808_120.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_material#Mechanical_Properties_of_Composites
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiberglass#Properties
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