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Takımdaki danışman öğretmen de dahil hiç kimse başka bir roket takımının üyesi değildir.
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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 

320 Mayıs 2021 Perşembe

Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü
Boy (mm): 1890

Çap (mm): 100

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 16467

Yakıt Kütlesi (g): 1774

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 1674

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4245 (Faydalı Yük Bilgisayarı Hariç)

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 18211

Ölçü
Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 5,73

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 25,3

Stabilite (0.3 Mach için): 1,77

En büyük ivme (g): 5,94

En Yüksek Hız (m/s): 175

En Yüksek Mach Sayısı: 0,52

Tepe Noktası İrtifası (m): 1655

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : L1050

İkinci tercih : L851

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)
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Open Rocket Genel Tasarım - 1
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Burun Konisi
180 mm

1. Paraşüt
70 mm

Faydalı Yük+
Bilgisayarı

125mm

1.Kurtarma
Sistemi
200 mm

2.Kurtarma
Sistemi
160 mm

Aviyonik
Bloğu
180mm

AnaParaşüt
140 mm

Motor Bölümü
510 mm

Kanatçıklar
180mm

100
mm
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ÖTR - KTR Değişimler - 1

520 Mayıs 2021 Perşembe 202 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

1

Değişim Konusu ÖTR’de hangi 
sayfada?

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

Kurtarma Sistemi Yay 
Boyutları

40 1.Kurtarma sistemi yayı 170 mm, ikinci 
kurtarma sistemi yayı 140 mm’dir.

1.Kurtarma sistemi yayı 155 mm, 
ikinci kurtarma sistemi yayı 115 

mm’dir.

19

Paraşüt İpleri ve Şok 
Kordonu Boyutları

42 Şok kordonu ve paraşüt ipi boyutları 
sırasıyla: Sürükleme paraşütü için 180 
ve 135, ana paraşüt için 200 ve 120, 
faydalı yük paraşütü için ise 60 ve 80 

idi. 

Şok kordonu ve paraşüt ipi boyutları 
sırasıyla: Sürükleme paraşütü için 

2000 ve 1700, ana paraşüt için 1800 
ve 2800, faydalı yük paraşütü için ise 

800 ve 2200’dir.

23

Burun Konisi Bulkhead
Tasarımı

18 Bulkhead yarım daire şeklindeydi. Bulkhead içi boş daire şeklindedir. 51

Aviyonik Bloğu Tasarım 
Değişimi

45 Aviyonik bloğunun ortasında bir 
bölme vardır ve tek sütundur.

Aviyonik bloğunun ortasında artık bir 
bölme yoktur ve 2 iki sütundur.

31

Yapısal –Gövde Kapakçık 
Boyutu

27 Aviyonik sistemlerin bulunduğu 
bölgedeki kapakçık 180 mm’ydi.

Aviyonik sistemlerin bulunduğu 
kısımdaki kapakçık 165 mm’dir.

58

Motor Kundağının Montajı Motor kundağı, motor bulkhead’ine
vidayla montajlanır.

Motor kundağı, motor bulkhead’ine
vidayla montajlanmaz.

72

KTR’de değiştiği belirtilen içerik, ilgili sayfada kırmızı renk ile yazılmıştır.
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ÖTR - KTR Değişimler - 2

620 Mayıs 2021 Perşembe 202 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

1

Yeni Ek Konusu Yeni İçerik Konusu Nedir? KTR’deki İçerik Detayı KTR’de hangi sayfada?

Karabina Karabina bilgileri Roketimizde her paraşüt için M6 
vidalı karabina kullanılacaktır.

22 ve 24

Aviyonik Sistemler Ana ve yedek aviyonik PCB kart 
tasarımları 

Ana ve yedek aviyonik PCB kart 
tasarımları verilmiştir.

35 ve 40

Teknik Çizimler Burun konisi, gövde parçaları, 
gövde içi yapısal destekler ve 

kanatçıkların teknik çizimi

Parçaların teknik çizimi 
verilmiştir.

27(faydalı yük), 49(burun konisi), 
52(kanatçık), 56(gövde parçaları) 
ve 60(gövde içi yapısal destekelr)

Kanatçık Kanatçık kesit profili Kanatçık kesit profili verilmiştir 54

Kanatçık Kanatçık geometrik yapısı Kanatçığın firar kenarı kama, 
hücum kenarı aerofilik şekilde 

olacaktır.

54

Montaj Roketin montaj videoları Roketimizin montaj videoları 
patlatışmış CAD görüntüleri 

olarak verilmiştir.

70,71 ve 72

KTR’de eklendiği belirtilen içerik, ilgili sayfada kırmızı renk ile yazılmıştır.
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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Roketin ve Faydalı Yükün Uçuş Profili Görseli*

Fırlatma

Burnout (367m)

*Kaynakça: Pngwing.com, roket png,"https://www.pngwing.com/tr/free-png-brecs" ,Pngwing.com, paraşüt png
"https://www.pngwing.com/tr/free-png-zrtyc" , Pngwing.com, Roket png "https://www.pngwing.com/tr/free-png-bujjq" 

Zirve

1.Kurtarma
Aşaması
(1634m)

Faydalı Yük
Ayrılması 
(1634m)

Faydalı Yük
İnişi

2.Kurtarma
Aşaması
(580m)

Roketin 
İnişi

https://www.pngwing.com/tr/free-png-brecs
https://www.pngwing.com/tr/free-png-zrtyc
https://www.pngwing.com/tr/free-png-bujjq
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Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası
1. Roketin montajı tamamlandıktan

sonra rampaya taşınacaktır.
2. Altimetre aktif edilecektir.
3. Rampaya taşınan roketin

kaydırma ayakları ile fırlatma
rampasına yüklenecektir.

4. Her bir aviyonik sistem kendisine
özel olan anahtarı ile aktif
edilecektir.

5. Artık roket uçuş için hazırdır.

1. Ayrı inen her bir parçanın üzerindeki
GPS’ler ile faydalı yük ve roketin yeri
tespit edilecektir.

2. Yeri tespit edilen roket ve faydalı
yük, ekibimizin görevli üyeleri
tarafından GPS verisi ve aviyonik
sistemlerdeki buzzerın sesi
yardımıyla bulunacaktır.

3. Son olarak yer istasyonunda
depolanan uçuş verileri takım
halinde analiz edilecektir.

Zaman(s) İrtifa (m) Hız(m/s)
Fırlatma 0 0 0
Rampa Tepesi 0.52 6 25,3
Burnout 3,75 367 172
Zirve 19.6 1655 0
Faydalı Yükün 
Ayrılması 21.6 1634 18.25
Sürükleme 
Paraşütünün Açılması 21.6 1634 22
Sürükleme ve Ana 
Paraşüt Arası 21.6-71,1 1634-580 22-21,2
Ana Paraşüt Açılması 71,1 580 21,2
Roketin İnişi 134 0 8,75
Faydalı Yükün İnişi 200,5 0 8,75

Roketimizin Uçuş Profili*

Not: Faydalı yükün düşüş zamanı 
roketin fırlatma anında itibaren olacak 
şekilde alınmıştır.
*Kaynakça: Open Rocket
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Roketimizin ve Faydalı Yükün İrtifa/Zaman Grafiği*

1

2

Bir numaralı kısım 
faydalı yükün, iki 
numaralı kısım roketin 
geri kalanının 
irtifa/zaman grafiğidir.

*Kaynakça: Open Rocket
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Roketimizin İvme/Zaman Grafiği*Faydalı Yükün İvme/Zaman Grafiği*

*Kaynakça: Open Rocket
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Roketimizin Mach/Zaman Grafiği* Faydalı Yükün Mach/Zaman Grafiği*

*Kaynakça: Open Rocket
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Simülasyonların Yapıldığı Koşullar*

*Kaynakça: Open Rocket
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Kütle Bütçesi (1)
 Komponentler Birim Ağırlığı (gram) Malzeme Adet

Burun konisi 331 Fiberglass 1
Shoulder 175 Fiberglass 1

Burun konisi bulkhead 10 Balsa 1
Mapa 50 Çelik 1

Üst Gövde 2444 Alüminyum 7075 1
İç Entegrasyon Gövdesi 158 Alüminyum 1

Sürükleme Paraşütü 60 Ripstop Nylon 1
Faydalı Yük 4218 Çelik 1

Faydalı Yük Bilgisayarı Bölümü 350 ABS 1
Faydalı Yük Paraşütü 115 Ripstop Nylon 1

1. Şok Kordonu (Sürükleme Paraşütü)  4 Polyester 1
2. Şok kordonu (Payload Paraşütü)  3 Polyester 1

1. Kurtarma Sistemi 1000 - 1
2.Kurtarma Sistemi 800 - 1

Aviyonik Bloğu Toplam (Aviyonikler Dahil) 1100 Alüminyum 1
Kaydırma Ayağı ~ 10 - 1

Fırdöndüler 70 Çelik 2
Altimetre 10 - 1

Karabinalar 30 Çelik 2
Mapalar 50 Çelik 4

Alt Sistem 1: Burun Konisi

Alt Sistem 2: Üst Gövde
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Kütle Bütçesi (2)

Alt Gövde 1654 Alüminyum 7075 1
Ana Paraşüt  188 Ripstop Nylon 1

Karabina 30 Çelik 1
Mapa 50 Çelik 1

3.Şok kordonu (Ana Paraşüt)  4 Polyester 1
Motor Bulkhead’i 187 Alüminyum 1

Motor Kundağı 640 Alüminyum 1
Motor (Yakıtlı) 3448 - 1

Merkezleme Halkaları 110 Alüminyum 3
Kanatçıklar 93.5/3 Alüminyum 3

Kaydırma Ayağı ~ 10 - 1
Motor Tutucusu 293 Alüminyum 1

Fırdöndü 70 Çelik 1
Toplam Ağırlık: 18262

Open Rocket Ağırlığı: 18211

Alt Sistem 3: Alt Gövde
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Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Gövde 
Parçaları

Burun Konisi Fiberglass Elle Yatırma Yöntemi 100 50 180

Üst Gövde Alüminyum Hazır Alınacak 100 30 990

Alt Gövde Alüminyum Hazır Alınacak 100 30 670

Kanatçıklar Alüminyum Lazer Kesim - 20 130 (Taban 
Uzunluğu)

Entegrasyon Gövdesi Alüminyum Hazır Alınacak 940 10 200

Gövde İçi 
Yapısal 

Destekler

Motor Bloğu Alüminyum Hazır Alınacak 790 20 490

Motor Bulkhead Alüminyum Lazer Kesim 940 - 10

Burun Konisi 
Bulkhead

Balsa Balsa Olan Bir Plaka 
Kesilecektir.

920 - 5

Centering Ring Alüminyum Hazır Alınacak 940 7,5 2

Motor Tutucusu Alüminyum Hazır Alınacak 15

Gövde Parçaları ve Gövde İçi Yapısal Destekler Detay Bilgileri Tablosu
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Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Paraşütler
Ana Paraşüt Ripstop Nylon Hazır Alınacak 1800(Açık) - 140(Kapalı)

Sürükleme Paraşütü Ripstop Nylon Hazır Alınacak 850(Açık) - 70(Kapalı)

Faydalı Yük Paraşütü Ripstop Nylon Hazır Alınacak 1400(Açık) - 100(Kapalı)

Roket İçi Alt 
Sistemler

Faydalı Yük 
(Bilgisayarsız)

Çelik Dökme 90 - 85

1.Aşama Kurtarma 
Sistemi

Alüminyum + 
ABS

Alüminyum Kısım Hazır 
Alınacakken ABS Kısım 

3D Yazıcıdan Basılacaktır

940
(Çapın max

olduğu nokta)

- 200

2.Aşama Kurtarma 
Sistemi

Alüminyum + 
ABS

Alüminyum Kısım Hazır 
Alınacakken ABS Kısım 

3D Yazıcıdan Basılacaktır

940 
(Çapın max

olduğu nokta)

- 160

Aviyonik bloğu Alüminyum Hazır Alınacak 940 - 180

Paraşütlerin ve Roket İçi Alt Sistemlerin Detay Bilgileri Tablosu
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 

1720 Mayıs 2021 Perşembe

Paraşüt Açma Sistemi 
3 Boyutlu Görünümü (CAD) 

Paraşüt Bölümleri 3 Boyutlu 
Görünümü (CAD)

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

Paraşüt Açma Sistemi 
CAD Görüntüsü

Mapa

Eyleyici olan 
servo motor

Alt Gövde

Ana 
Paraşüt

Motor 
Bölümü

Burun Konisi

Shoulder
Sürükleme 
Paraşütü

Faydalı Yük
Paraşütü270 

mm

Servo motorun 
takıldığı kısım

Paraşüt Açma Sistemi
Üstten Görünümü

Mapa montajını
Sağlayacak olan 
yükselti

Yay
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 

1820 Mayıs 2021 Perşembe

Paraşüt çıkarma sistemi belirlemenin ilk aşaması sistemin temel çalışma prensibine karar vermektir. Burada 
karşımıza ilk olarak mekanik (yaylı), kara barutlu ve soğuk gazlı sistemler çıkmaktadır. Bizim sistemimizde mekanik 
sistem seçme sebebimiz ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
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Mekanik (Yaylı) Sistem Soğuk Gaz İçeren Sistem Barut İçeren Sistem

Diğer sistemlere göre ağır olabilmektedir. Daha hafif bir sistemdir. Hafif bir sistemdir.

Patlama içermez, ekstra güvenlik önlemleri
gerekli değildir.

Soğuk gaz salınımı vardır. Baruttaki gibi
korumalar gerektirmez.

Patlama içerdiği için paraşüt iplerini ve diğer
sistemleri korumak gerekir.

Sızdırmazlık gerektirmez, basınç deliklerinin 
yerleştirilmesinde kolaylık sağlar.

Sızdırmazlık ve gazı yönlendirmeyi gerektirir. Sızdırmazlık ve gazı yönlendirmeyi gerektirir.

Daha uzun süren tasarım süreçleri olasıdır. Yüksek bir tasarım özgürlüğü sağlar. Montajının en son yapılması ekstra bir tasarım
yüküdür.

İstenilen sayıda test ekstra gereksinimler
olmadan yapılabilir.

Yüksek maliyetten dolayı test sayısı daha kısıtlı
tutulmalıdır.

Sertifikalı barut tedariğinde sorunlar yaşanabilir.

Paraşüt açma sistemimizin temel prensibini belirledikten sonra tasarım aşaması başlamıştır. Tasarladığımız
sistemde yay üzerinde ABS’den üretilecek olan, mapayı da içerecek olan bir blok bulunmaktadır. Bu blok servo motorla iç içe
olması dolayısıyla yay sıkıştırılmış şekilde durmaktadır. Kurtarma sistemi bu şekilde dururken aviyonik sistemin aktivasyonu
ile servo motor 180 derece dönecektir. Servo motorun dönmesiyle yayın üstündeki blok çentikten çıkacağı için yay serbest
kalacaktır ve paraşütler gövdenin dışına çıkarılacaktır. Sistemde 12000 gram torka sahip servo motor kullanılacaktır.
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Paraşüt çıkarma sistemimizin gövdesi, alüminyum ve ABS’den üretilecektir. Alüminyumdan üretilecek olan 5 mm’lik
taban kısmında bu tercihin yapılma sebebi, kurtarma sisteminin gövdeye vidayla montajının o kısımla yapılacak olmasıdır. Bu
alüminyum kısmın ortasında eyleyicilerin aviyonik sistemlerle kablolu bağlantısını sağlayabilmesi için 10 mm’lik bir delik
açılacaktır. Gövdenin geri kalanı ise; detaylı tasarımı rahatça üretebilme olanağı sunduğu için, hafif olduğu için ve hafif
olmasına rağmen kullanılacağı kısımlar için gerekli dayanıklılığa sahip olması sebebiyle ABS’den üretilecektir.

1.Kurtarma sistemimizdeki yayın katı uzunluğu (sıkıştırılmış uzunluğu) 155 mm iken 2. kurtarma sisteminde bu değer
115 mm’dir. Yapılan hesaptaki bir hata dolayısıyla ÖTR’den sonra bu değerler değişmiştir.

Paraşüt çıkarma sistemimiz rokette iki tane bulunacaktır. Bu sistemlerden ilki roketin zirveye ulaştığı bilgisi
aviyonikler tarafından algılandığında çalışmaya başlayacaktır ve yaklaşık 2 saniyede görevini tamamlayacaktır. Birinci kurtarma
aşamasında burun konisi fırlatılarak faydalı yük roketten ayrılacak ve sürükleme paraşütü roketin dışına atılacaktır. Sürükleme
paraşütü burun konisine ve üst gövdeye bağlı olacaktır. İkinci paraşüt çıkarma sistemimiz ise roketin 600 metrenin altına
düştüğünün anlaşılmasının sonrasında çalışacaktır. Bu aşamanın da roket 575 metre civarlarındayken tamamlanması
beklenmektedir. İkinci kurtarma aşamasında ise iki gövde birbirinden ayrılarak arasından ana paraşüt çıkarılacaktır. Ana
paraşüt de iki gövdeyi birbirine bağlayacaktır ve bu sayede bütün roket tek parça inecektir.

Toplam Uzunluk (mm) Yay Uzunluğu (mm) Yaklaşık Ağırlık (gram)

1.Kurtarma Sistemi 200 155 1000

2.Kurtarma Sistemi 160 115 800

Paraşüt Çıkarma Sistemlerinin Fiziksel Özellikleri 
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Kurtarma sistemlerinin aktivasyonu ana aviyonikte GPS’ten alınan yükseklik verisi ve ivme verilerine göre, yedek
aviyonikte ise basınç sensöründen elde edilen yükseklik verisine göre yapılacaktır.

Paraşüt çıkarma sistemlerimizde ayrıca çelik mapalar da bulunmaktadır. Bu mapalar paraşütlerin gövdeyle olan
bağlantısını sağlamakla görevlidirler. Birinci kurtarma sistemindeki mapa sürükleme paraşütünün üst gövdeyle gövde
bağlantısını sağlayacakken ikinci kurtarma sistemindeki mapa ana paraşütün üst gövdeye olan bağlantısını sağlayacaktır.
Paraşütlerin diğer parçalarla olan bağlantısı ise o parçalardaki aynı özelliklere sahip mapalarla sağlanacaktır. Faydalı yük ise
roketten tamamen bağımsız ineceği için onun gövdeyle bağlantısını sağlayacak olan bir mapa yoktur.



Herkese Açık | Public

Paraşüt Çıkarma Sistemi 

2120 Mayıs 2021 Perşembe 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

Tetikleme
olmadan 
önce

Paraşüt açma
sistemi tetiklenir

Burun konisi 
fırlatılır

Sürükleme Paraşütü bölmesinin 
dışına çıkar ve nütün alt sistemleriyle

birlikte faydalı yük roketten ayrılır

1.Kurtarma Sisteminin Çalışması
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

:

Roketimizde toplam 3 adet paraşüt bulunmaktadır. Bu paraşütlerin hepsi 0.80 Cd değerine sahip ripstop nylon’dan
üretilecektir. Bunun sebebi, ripstop nylon’un yapısındaki gözenekler sayesinde sağladığı stabilite, yırtılmalara karşı olan
dayanıklılığı, ince olması sayesinde katlamasının kolay olması ve katlanınca küçük boyutlara gelmesidir. Bunun yanında
paraşüt ipi olarak; 4 mm, 10 iplikli paracord ipler kullanılmıştır. Bu iplerin 250,000 gram çekme dayanımı vardır. Bahsedilen
kalınlık, iplik sayısı ve çekme dayanımı gibi özellikleri sebebiyle bu ipler seçilmiştir. Fırdöndüler ve karabinalar ise çelikten
üretilecektir. Roketimizde M6 fırdöndüler ve M6, vidalı karabinalar kullanılacaktır.

Üretim Yöntemleri

:

Paraşütlerimiz (ipleri de dahil) hazır olarak temin edilecektir. Tedarik «modelroket.com» kanalıyla yapılacaktır. Üretim için
paraşüt dilimlerinin kalıbı hazırlanıp kumaşlar lazer kesimle kesilecektir. Sonrasında dilimler dikişlerin sağlamlığına üstün
dikkat gösterilerek birleştirilecektir. Üreticiyle gerekli görüşmeler yapılmış ve paraşütlerden bir tanesi (sürükleme
paraşütü) temin edilmiştir. Fırdöndüler ve karabinalar ise yine internet üzerinden belirlenen kaynaklardan tedarik
edilecektir. Bu tedarikler için gerekli araştırmalar ve planlamalar yapılmıştır. Tedarikler «rocketturk.com» ve «7kat.com»
kanallarıyla yapılacaktır.

Paraşütler İçin Malzeme ve Üretim Bilgileri Tablosu

Kalınlık (mm) İplik Sayısı Çekme Dayanımı (gram)

Paracord İp 4 10 250,000

Paraşütler İçin Seçilen İpin Seçilmesinde Etkili Teknik Özellikleri Tablosu
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Renk Katanmış Çap 
(mm)

Katlanmış Uzunluk (mm) Açık Çap (mm) Kubbe Delikleri Çapı 
(mm)

Düşüş Hızları (m/s)

Sürükleme Paraşütü Kırmızı 90 70 850 85 21 (Ana paraşüt açılma anı)

Ana Paraşüt Siyah 90 140 1800 180 8,65

Faydalı Yük Paraşütü Turuncu 90 100 1400 140 8,67

Paraşütlerin Özellikleri Tablosu

• Sürükleme paraşütümüz 6 dilimden oluşmaktadır. Paraşütün birden fazla dilimden oluşması sayesinde eğer bir yırtık oluşursa
bu yırtığın daha da yayılması engellenecektir. Dilim sayısının 6 seçilme sebebi ise paraşütün çap değeri ve fazla dilim sayısının
dayanıklılıkta kayba sebep olacak olmasıdır. Paraşüt ipleri ise, her paraşütte çapın en az 1.25 en fazla 2.25 katı olacak şekilde
seçilmiştir. Sürükleme paraşütünde bu değer, sürükleme paraşütü uzun süre açık kalacağından dolayı daha yüksek dayanıklılığa
sahip olmasını sağlamak için 2 olarak tercih edilerek 1700 mm yapılmıştır. Şok kordonları ise, her paraşütte bağlı olacak olan
gövdenin uzunluğunun 1.5 katından fazla olması kıstasıyla seçilmiştir. Sürükleme paraşütünde şok kordonu uzunluğu 2000
mm’dir. Son olarak, kubbe deliklerinin çapı paraşüt çapının onda biri olacak şekilde belirlenmiştir.

• Ana paraşütümüzün çapının büyüklüğünden olayı dilim sayısı da artarak 8’e çıkmıştır. Paraşüt iplerinin ve şok kordonunun
uzunluğu ise yine literatürdeki sınırlar içerisinde olacak şekilde sırasıyla 2800 mm ve 1800 mm olarak belirlenmiştir.
Sürükleme paraşütündekiyle aynı sınırlar dahilinde belirlenen kubbe deliği boyutu ise ve 180 mm’dir.

• Faydalı yük paraşütü de 8 dilimden oluşacaktır ve paraşütün ipleri 2200 mm uzunluğa sahiptir. Roketin gövdesine göre değil,
faydalı yük paraşütünün boyu göz önüne alınarak alt sınırı belirlenen şok kordonu boyu ise 800 mm’dir.
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• Paraşütlerin ip uzunlukları ve şok kordonlarının boyutlarında ÖTR’den sonra değişime gidilmesinin sebebi üretim sırasında
yapılan dayanıklılık testleri ve analizleridir

• Roketimizde kullanılacak şok kordoları lisanlı olacaktır ancak yine de yapılacak testleri geçmek en önemli koşul olacaktır.
• Her paraşütte M6 çelik fırdöndü ve M6 ,vidalı karabina kullanılacaktır.
• Open Rocket üzerinden yapılan simülasyonlarda roketimiz de faydalı yükümüz de 8,75m/s hızla düşmektedir. Simülasyonlar

sonrasında Open Rocket’in hesaplamaları «https://descentratecalculator.onlinetesting.net/» sitesinden de doğrulanmıştır.
Doğrulama sonucu Open Rocket’te faydalı yükün sadece burun konisiyle birlikte tanımlanabilmesinden dolayı düşüş hızının
fazla çıktığı, normal değerin 7,86 m/s olduğu görülmüştür. Ancak tedbir amaçlı olarak paraşüt boyunda küçülmeye
gidilmemiştir.

• Roketimiz faydalı yük ve roketin geri kalanı olmak üzere iki unsur olarak kurtarılacaktır. Bunlardan ilki olan faydalı yük GY-
NEO6MV2 GPS modülü, Xbee S2C Pro Wire Antenna radyo sinyal vericisini üstündeki bilgisayarda barındırmaktadır.
Sistemdeki GPS modülü ile konum bilgisi tespit edilecek ve hız ölçümü yapılacaktır. Elde edilen bu konum ve hız verileri, Xbee
S2C Pro radyo sinyal vericisi ile 2.4 GHz bandında yer istasyonuna canlı olarak yer istasyonuna aktarılacaktır.

• Diğer kurtarılacak unsur olan roketin geri kalan bütünü ise iki tane aviyonik sistem bulunduracaktır. Bu sistemlerin ikisinde de
faydalı yükte olduğu gibi GY-NEO6MV2 GPS modülü ve Xbee S2C Pro Wire Antenna radyo sinyal vericisi bulunacaktır. Faydalı
yükte olduğu gibi GPS modülünden konum verisi alınacak ve hız ölçümü yapılacaktır. Xbee iletişim modülü ise yine bu verileri
canlı ve anlık olarak yer istasyonuna aktaracaktır. Bunların dışında ana aviyonikte MPU6050 ivme sensörü, yedek aviyonikte
BMP280 basınç sensörü bulunacaktır. MPU6050 ve BMP280 sensörleri kurtarma sistemi algoritmasında görevlidir.



Herkese Açık | Public

Kurtarma Sistemi Testler 

2520 Mayıs 2021 Perşembe 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

Kurtarma sistemimize toplam 5 tane test yapılacaktır. Bunlar; paraşüt açılma testi, paraşüt iplerinin çekme dayanım
testi, şok kordonlarının dayanım testi, paraşüt açma sistemi fonksiyonellik testi ve paraşüt açma sistemi güç testidir.
• Paraşütlerimizin açılma testlerinin yapılması için öncelikle paraşütlerimiz belirlenen katlama stratejisi doğrultusunda
katlanacaktır. Ardından paraşüt iplerine yük bağlanacaktır ve paraşüt yüksek bir yerden bırakılacaktır. Paraşüt eğer açılırsa test
başarılı sayılacaktır, test başarısız olursa katlama stratejisinde değişikliğe gidilecektir. KTR aşamasındaki paraşüt testleri tedarik
edilmiş olan sürükleme paraşütünün üzerinde, 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır. Test, Trabzon Naci Orhan Bilgisayar
Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır ve çekilen test videosu 27 Mayıs günü sisteme yüklenecektir.
•Paraşüt iplerinin çekme dayanım testleri de yine 20-22 Mayıs tarihlerinde, Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama
Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır. Bu testler yine üretilen sürükleme paraşütünde yapılacaktır. Testler dahilinde paraşüt iplerine
ipleri çekerek kuvvet uygulanacaktır ve özellikle dikişlerin sağlamlığı test edilecektir. Dikişlerde eğer bir deformasyonla
karşılaşılırsa, dikişler sağlamlaştırılarak testler tekrarlanacaktır. Test videosu 27 Mayıs günü sisteme yüklenecektir.
•Şok kordonlarının dayanım testi için şok kordonunun bir ucu sabitlenerek diğer ucundan bağlanacak yüklerle ya da çekilerek
şok kuvvetleri uygulanarak dayanıklılık test edilecektir. Şok kordonunda eğer bir deformasyon olursa şok kordonunun öncelikle
boyu uzatılarak dayanıklılığı arttırılmaya çalışılacak eğer başarılı olunamazsa şok kordonunda değişikliğe gidilecektir. Şok
kordonu testleri 7-9 Haziran tarihlerinde Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır.
Testler, şok kordonu tedariği şu anda yapılamadığı için 27 Mayıs’a kadar yapılamayacaktır.
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•Paraşüt açma sistemi fonksiyonellik testi için sistemin gövdesi 3D yazıcıdan üretilecek, eyleyici ve yay da gövdeyle
birleştirilerek paraşüt açma sistemi prototipi üretilecektir. Ardından eyleyiciye güç verilerek sistemin çalışırlığı test edilecektir.
Eğer sistem çalışmazsa yani test başarısız olursa hatanın sebebine göre hareket edilecektir. HTEA raporunda da oluşabilecek
bazı hatalar ve önlemlerinden bahsedilmiştir yani olası hatalar için planlama yapılmıştır. Testler 22-25 Mayıs tarihleri arasında
Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır.
•Bu aşamada üretilen yay da bir prototip ürünü olacağı için sistemin gücünü ölçecek olan paraşüt açma sistemi güç testi tam
üretim sonrasında yani 12-15 Haziran’da yapılacaktır. Bu test için 1. paraşüt açma sisteminin üzerine 6000 gram, 2. paraşüt
açma sistemi üzerine 3000 gramlık yük koyulacak ve sistemlerin bu koşullardaki çalışırlık durumu test edilecektir. Testler eğer
başarısız olursa yani sistemin çalışırlığında sorunla karşılaşılırsa yayların tasarımında tel kalınlığı arttırma gibi değişikliklerle
güçlendirme yapılacaktır. Testler, Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır.

Kurtarma Sistemi Test Takvimi
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Faydalı Yük
3 Boyutlu Görünümü 

(CAD)
(Teknik Resim)

Faydalı yük 
paraşütünün 
bağlanacağı mapa

Faydalı yük bilgisayarı

Faydalı yük
Faydalı Yük
Alttan 
Görünümü

Faydalı Yük Yandan 
Görünümü

Faydalı Yük Bilgisayarı Yandan 
Görünümü

Faydalı Yük
Üstten Görünümü
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Faydalı yükümüz 85 mm boya 90 mm çapa sahip olması ve çelikten üretilecek olması dolayısıyla 4245 gram ağırlığa
sahiptir. Üretim aşamasında kullanılacak çelik kaynaklı olarak 30-35 gramlık oynamaların olması doğal karşılanacaktır.
Tasarımlarda, oluşabilecek bu değişimin sorun oluşturmaması amacıyla her iki motor için de yapılan tasarımlarda gerekli
hesaplamalar yapılmış ve yeterli pay bırakılmıştır.

Roketin zirveye ulaştığının aviyonik sistemler tarafından algılanmasının hemen ardından 1.kurtarma sisteminin
çalışmasıyla birlikte zirvenin yaklaşık 2 saniye sonrasında faydalı yükümüz sürükleme paraşütümüzle birlikte burun konisinden
roketin dışına atılacak ve bölmelerinden çıkacaklardır. Devamında faydalı roketin geri kalanından bağımsız olarak inişini
gerçekleştirecektir. Faydalı yükü bu şekilde roketten ayırmayı seçmemizin birkaç sebebi vardır. Bunlardan en önemlisi,
bahsedilen sistemi sayesinde faydalı yükü çıkaracak ekstra bir sisteme gerek kalmamasıdır. Bu sayede hem aviyonik sistem hem
roket içi dizilim hem de kurtarma sistemleri daha sade ve risksiz olabilmektedir. Ayrıca faydalı yükün roketin en ağır alt sistemi
olması dolayısıyla roketten ayrılabilmesi için de büyük bir kuvvet gerekmektedir. Bu noktada da yüksek kuvveti en risksiz şekilde
uygulayabileceğini düşündüğümüz yaylı (mekanik) kurtarma sistemi kullanmamız sistemin güvenilirliğini arttırmaktadır.

Faydalı yük rokette üst gövdenin burun konisine yakın olan kısmında konumlandırılacaktır. Ayrıca bu kısımda fiberglass
bir kapakçık da bulunacaktır. Bu sayede faydalı yükün ölçümünün yapılması, montaj edilmesi gibi aşamalarda yaşanacak sorunlar
engellenmiş olup telemetri sistemlerinde ortaya çıkabilecek sinyal geçirmeme ihtimalinin de önüne geçilecektir.

Roket rampadayken faydalı yükün üzerindeki bilgisayar, roketin dışından ulaşılabilecek şekilde tasarlanmış olan,
kontrolcüyle pil arasında bulunan anahtar sayesinde aktif edilecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)
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Bunun dışında faydalı yükümüzün üstünde 50 gram ağırlığa sahip bir mapa ve üretim sonrası 350 gram ağırlığa sahip
olması beklenen faydalı yük bilgisayarı bulunmaktadır. Faydalı yük bilgisayarının ağırlığı ÖTR’de 300 gramken bu değişikliğe
gidilme sebebi yapılan ölçümler sonucu 350 gramın üretim sonrası değere daha uygun olduğunun görülmesidir. Dört santimetre
yüksekliğe sahip olacak olan bu bilgisayarın içinde GY-NEO6MV2 konum belirlemesinde ve hız ölçümünde kullanılacak olan gps
modülü, iletişim için kullanılacak olan, 2.4 GHz bandında çalışan Xbee S2C Pro Wire Antenna, kurtarma aşamasında kullanılacak
olan buzzer ve 7.4V 2800mAh 2S özelliklerinde Li-Po pil bulunmaktadır. Bütün bu bilgisayarın kontrolcüsü ise Arduino Nano’dur.

Faydalı yükümüzün herhangi bir bilimsel görevi yoktur. Bu sayede faydalı yük bilgisayarı sade tutulabilmiştir.

Faydalı Yük Bilgisayarı Blok Diyagramı
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Aviyonik Bölümü  3 Boyutlu 
Görünümü (CAD) 

Ana Aviyonik
Devresi

Yedek Aviyonik 
Devresi

Altimetre Yedek Aviyonik
Kontrolcüsü

Ana Aviyonik
Kontrolcüsü

Aviyonik Bloğu Önden Görünümü Aviyonik Bloğu Arkadan Görünümü

Aviyonik Bloğunun
Gövde İçindeki Yeri
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Hem ana hem de yedek aviyonik sistemlerimiz ticari sistemler değildir. Kullanılmasına karar verilen 
sensör, modül ve kontrolcüler doğrultusunda özgün olarak üretilmektedirler.

Ana aviyonik sistemimiz kurtarma sistemini tetiklemek için GPS’ten alınan yükseklik verisini ve MPU6050 
sensöründen alınan ivme verisini kullanmaktadır. İlk kurtarma aşamasında hem ivme hem de yükseklik verisi 
kullanılırken ikinci aşamada ivme verisi kullanılmayacaktır.

Yedek aviyonik sistemimiz ise iki kurtarma aşamasında da BMP280 sensöründen elde edilen yükseklik 
verisi ile kurtarma sistemini tetikleyecektir.
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Arduino Uno
İşlemcisi

Uno Düşük güç tüketimine rağmen yeterli işlemci gücüne sahip 
olması, ulaşım ve kullanımının kolay olması, yeterli pin sayısı ve 

20V’ye kadar güç girişine sahip olması.

Bütün sistemi yönetecek olan parçadır.

GY-NEO6MV2 GPS 
Modülü

GY-
NEO6MV2

5 metrelik hassasiyetle konum tespit edebilmektedir. 
Rakiplerine oranla daha az maliyetlidir.

Konum ve yükseklik bilgisi alınacaktır. Ayrıca hız 
ölçümü ve kurtarma sistemi tetiğinde kullanılacaktır.

MPU6050 İvme & 
Eğim Sensörü

MPU6050 Yüksek hassasiyetli ve her eksende ivme ölçümü 
yapabilmektedir. Hem I2C hem de SPI iletişimi desteklemektedir.

Kurtarma sistemini tetikleyecek olan sistemde görev 
alacaktır.

Xbee S2C Pro RF 
Sinyal Vericisi

S2C Pro Açık alanda 3200 metreye kadar iletişim sağlayabilmektedir. Elde edilen verileri (hız, konum, irtifa vb.)  canlı ve 
anlık olarak yer istasyonuna aktaracaktır.

PCA9685 Servo
Motor Sürücüsü

PCA9685 Birden fazla servo motoru kontrol edebilmektedir ve pinleri
diyotludur.

Kurtarma sistemi eğleyicisi olan servo motorları 
kontrol edecektir. 

Xbee Explorer Explorer Xbee’yi sadece 5 pinle kullanılabilir hale getiriyor. Xbee, Explorer’a bağlanacak ve Explorer aracılığıyla 
devreye bağlanacaktır.

Buzzer - Yeterli seviyede ses çıkarabilmektedir. Kurtarma aşamasında roketin bulunmasında 
kullanılacaktır.

2800mAh – 7.4V –
2S – 25C - Li-Po Pil

- Aviyonik sistemimizi 2,5-3 saat çalıştırabilmektedir. 2S olması 
sayesinde güvenliği de yüksektir.

Aviyonik sisteme güç sağlayacaktır.

Ana Aviyonik Sistemin İçerdiği Devre Elemanları TablosuDevre Elemanları: 
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Ana Aviyonik Blok Diyagramı*

Yedek Aviyonik
Kontrolcüsü 

*Kaynakça: Fritzing

Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

Gövdenin dışından 
Ulaşılacak olan anahtar
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Ana Aviyonik Uçuş Bilgisayarı Kart Tasarımı*

Ana aviyoniğimizin uçuş bilgisayar kartı yanda verilen
şematik çizim ve aşağıda verilmiş olan Proteus üzerinden
yapılmış profesyonel çizim doğrultusunda, ana aviyonik
sistemin breadboard üzerindeki bütün testleri bittikten sonra
yani 5-7 Haziran tarihlerinde baskı devre şeklinde üretilecektir.

Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

*Kaynakça: Fritzing Ana Aviyonik PCB kart Tasarımı
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Algoritma : 
Ana aviyonik sistemimizin kurtarma algoritması GPS modülünden alınan yükseklik verisi ve MPU6050 sensöründen

alınan ivme verisi üzerine çalışmaktadır. Bu parametrelerin seçilme sebepleri, yükseklik verisinin en risksiz parametre olması ve
ivme verisinin de doğru bir algoritmayla tepe noktasını tespit etmek için iyi bir çeşitlilik yani doğrulama mekanizması sağlayacak
olmasının düşünülmesidir. Yükseklik veris için GPS kullanılma sebebi ise yedek aviyonikle aralarında çeşitlilik sağlamaktır.

Ana aviyonik aktive edildiği andan itibaren sürekli olarak yüksekliğin düşmeye başlayıp başlamadığını ve z ekseninde
ivmenin eksi olup olmadığını kontrol eden birinci kontrol aşaması başlayacaktır. Roket zirveye gelip düşüşe başladığında ise hem
yükseklik düşeceğinden hem de ivme eksi olacağından dolayı bu kontrol aşamasının kriterleri sağlanmış olacaktır. Bu aşamada
eğer yedek aviyonikten, birinci kurtarma sisteminin zaten çalıştırdığıyla alakalı bilgi gelmezse eyleyici olan servo motora güç
verilerek birinci kurtarma sistemi çalıştırılacaktır. Kurtarma sistemini çalıştırdıktan sonra ise yedek aviyoniğe, birinci kurtarma
sisteminin zaten çalıştırıldığı anlamına gelen sinyal gönderilecektir.

İkinci kurtarma aşamasında ise sadece GPS modülünün yükseklik verisi kullanılacaktır. Birinci kurtarma aşamasının
döngüsünden çıkıldıktan hemen sonra sürekli olarak yüksekliğin düşüp düşmediği ve yüksekliğin 600 metrenin altında olup
olmadığını kontrol eden ikinci kontrol aşaması başlayacaktır. Bu kriterler sağlandığında ise ikinci kurtarma sistemini çalıştırmanın
zamanı geldiği anlaşılacaktır ve eğer yedek aviyonikten sistemin zaten çalıştırıldığıyla alakalı bir sinyal gelmemişse, ikinci
kurtarma sisteminin eyleyicisi olan servo motor çalıştırılarak ana paraşütün de açılması sağlanacaktır. Ardından, birinci kurtarma
aşamasında olduğu gibi yine yedek aviyoniğe sistemin çalıştırıldığıyla alakalı sinyal gönderilecektir. İki aviyoniğin de aynı motoru
çalıştırmasını engelleyen bu iletişim sisteminin detayları "Ana-Yedek Aviyonik" kısmında anlatılmıştır.
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Ana Aviyonik – Detay/3
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Veri Filtreleme Detayları : 

Ana aviyonik sistemimizde kullanılan sensörlere yapılan çalıştırma testlerinde çok nadiren de olsa verilerde sapma
olduğu gözlemlenmiştir ve bu sapmalar kurtarma algoritmasını yanıltabileceği için oldukça tehlikelidirler. Verilerdeki bu
sapma/fırlamaların önüne geçmek için MPU6050’tan gelen ivme verisine ve GPS’in yükseklik verisine, ortalama değerler
filtresinin bir versiyonu olarak değerlendirilebilecek olan kalman filtresinden geçirilecektir. Kalman filtresi, sensörden gelen
verileri analiz ederek bir sonraki gelecek veri için tahmini bir aralık belirler. Bu sayede, bu aralığın çok üstünde ya da altında
kalan veriler yani sapmalar tespit edilerek filtreden geçemeyeceklerdir ve çeşitli çevresel veya donanımsal etkenler sebebiyle
ortaya çıkabilecek olan yanlış ölçümlere karşı önlem alınacaktır. Ayrıca kurtarma algoritması çalışırken, kontrol aşamasındaki
koşulların sadece bir kere sağlanması ile sistemler aktive edilmeyecektir. Koşullar en az 2 kere sağlandıktan sonra yani
düşüşün gerçekleştiğinden veya irtifanın istenilen aralıkta olduğu 2 kere kontrol edildikten sonra sistemler aktive edilecektir.
Bu sayede tek seferlik bir sapmanın kurtarma sistemi aktivasyonuna sebep olmayacağında emin olunacaktır. Bu sistem de bir
nevi ikinci filtre olarak değerlendirilmektedir.



Herkese Açık | Public

3820 Mayıs 2021 Perşembe

Yedek Aviyonik – Detay/1
Devre Elemanları: 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Arduino Nano İşlemcisi Nano Yeterli pin sayısına, işlem gücüne sahiptir. Ulaşımı 
ve kullanımı kolaydır.

Bütün sensör ve modülleri kontrol edecek olan 
kontrolcüdür.

GY-NEO6MV2 GPS Modülü GY-NEO6MV2 5 metre hassasiyetle konum tespiti 
yapabilmektedir. Diğer seçeneklere oranla daha az 

maliyetlidir.

Konum ve yükseklik bilgisi alınacaktır. Ayrıca hız 
ölçümü ve kurtarma sistemi tetiğinde kullanılacaktır.

BMP280 Basınç & Yükseklik 
Sensörü

BMP280 Yüksek hassasiyetli basınç ve sıcaklık ölçümü 
sayesinde ±1 metre hassasiyetle yükseklik tespit 

edebilmektedir.

Kurtarma sistemi algoritması için yükseklik tespitinde 
kullanılacaktır.

PCA9685 Servo Motor 
Kontrolcüsü

PCA9685 Birden fazla servo motoru kontrol edebilmektedir 
ve pinleri diyotludur.

Kurtarma sistemi olan eyleyici servo motorları 
sürecek olan motor kontrolcüsüdür. Yedek ve ana 

aviyonikteki sürücler ortak değildir.

Xbee S2C Pro S2C Pro Açık alanda 3200 metreye kadar iletişim 
gerçekleştirebilmektedir.

Elde edilen (hız, konum, irtifa vb.) verileri canlı ve 
anlık olarak yer istasyonuna aktaracaktır.

Xbee Explorer Explorer Xbee’yi sadece 5 pinle kullanılabilir hale getiriyor. Xbee, Explorer’a bağlanacak ve Explorer aracılığıyla 
devreye bağlanacaktır.

2800 mAh – 7.4V – 2S- 25C 
Lİ-Po Pil

- Aviyonik sistemimizi 2,5-3 saat çalıştırabilmektedir. 
2S olması sayesinde güvenliği de yüksektir.

Aviyonik sisteme güç sağlayacaktır.

Yedek Aviyonik Sistemin İçerdiği Devre Elemanları Tablosu
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Yedek Aviyonik – Detay/2

Ana Aviyonik
Kontrolcüsü

Yedek Aviyonik Blok Diyagramı*
*Kaynakça: Fritzing

Gövdenin dışından 
Ulaşılacak olan anahtar



Herkese Açık | Public

4020 Mayıs 2021 Perşembe

Kart Tasarımı: 
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Yedek Aviyonik – Detay/2

Yedek Aviyonik Uçuş Bilgisayarı Kart Tasarımı*

Yedek aviyoniğin uçuş bilgisayarı kart üretimi yandaki
şematik kart tasarımı ve aşağıda verilen Proteus programından
tasarlanmış olan PCB kart tasarımı doğrultusunda üretilecektir.
Yedek aviyonik kartının üretimi, sistemin breadboard
üzerindeki bütün testleri bittikten sonra yani 5-7 Haziran
tarihleri arasında baskı devre yöntemi ile üretilecektir.

*Kaynakça: Fritzing Yedek Aviyonik PCB kart Tasarımı
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Yedek aviyonik sistemimizin kurtarma algoritmasında BMP280 sensöründen alınacak olan yükseklik verisi
kullanılacaktır. Parametre olarak yükseklik verisinin seçilme sebebi yükseklik verisinin en risksiz ve sağlam parametre olmasıdır.
Ancak ana aviyoniktekinden farklı olarak yedek aviyonikte yükseklik verisi basınç ve sıcaklık verilerinden elde edilmektedir.
Basınçtan yüksekliğin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için ise 0 noktasının basınç değeri gereklidir. Bunun için atış alanında
yani sıfır noktasında ölçülen basınç 0 seviyesi basıncı olarak baz alınacaktır. Aviyonik sistem rampada tekrar açıldığında bu
verinin tekrar okunabilmesi için de veri EEPROM’a yazılacaktır.

Yedek aviyonik, ana aviyonikten tamamen bağımsız olarak eyleyicilere bağlıdır.
Yedek aviyonik sistemimiz başlatıldığı andan itibaren sürekli olarak yükseklik verisini ölçecektir ve her bir yükseklik

verisini bir önceki yükseklik verisiyle karşılaştırarak yüksekliğin düşüp düşmediğini tespit edecektir. Yükseklik düşmeye
başladığında ise ilk olarak ana aviyonikten kurtarma aşamasının tamamlandığına dair bir sinyal gelip gelmediğine bakılacaktır.
Eğer sinyal gelmediyse birinci kurtarma sisteminin eyleyicisi olan servo motor çalıştırılacak ve ana aviyoniğe birinci kurtarma
aşamasının tamamlandığı anlamına gelen bir sinyal gönderecektir. Sonrasında da ikinci kontrol aşaması başlayacaktır.

İkinci kontrol aşamasında ise yine sürekli olarak yükseklik ölçülecek ve yüksekliğin 600 metrenin altına düştüğü tespit
edildiğinde yine ilk olarak ana aviyonikten ikinci kurtarma aşamasının tamamlandığına dair bir sinyal geldi mi kontrol
edilecektir. Eğer sinyal gelmediyse ikinci kurtarma sisteminin eyleyicisi olan servo motor çalıştırılacaktır ve ana aviyonik de
servo motoru tekrar çalıştırmasın diye ana aviyoniğe kurtarma aşamasının tamamlandığı anlamına gelen sinyal gönderilecektir.
İki aviyoniğin arasındaki bu iletişim sisteminin detayları "Ana-Yedek Aviyonik" kısmında anlatılmıştır.

Algoritma : 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
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Yedek Aviyonik – Detay/3
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Yedek Aviyonik – Detay/3
Veri Filtreleme Detayları : 

Yedek aviyonik sistemimizde kullanılacak olan BMP280 sensörüne ve hız ölçümünün yanlış olmaması için GPS’ten
gelen yükseklik verisine filtre uygulanacaktır. Bu filtrelemede de kalman filtresi kullanılacaktır. Kalman filtresi, sensörlerden
gelen verileri analiz ederek bir sonraki gelecek veri için tahmini bir aralık belirler. Eğer gelen veri bu aralığın çok üstünde ya
da altında kalırsa veri filtreden geçemeyecektir. Bu sayede donanımsal sorunlar ya da çevresel faktörlerden kaynaklanan veri
sapmalarının önüne geçilecektir ve bu veriler kurtarma sistemi algoritmasını bozamayacaktır. Ayrıca BMP280 sensöründen
gelen veriler en az iki kere gerekli koşulu sağlarsa ancak o zaman kurtarma sistemleri çalıştırılacaktır ve tek seferlik
sapmaların kurtarma sisteminin çalıştırılmasına sebep olması engellenecektir. Bu sistem de ikinci bir filtre görevi
üstlenecektir.
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Ana – Yedek Aviyonik
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Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 
Ana ve yedek aviyonik sistemler arasındaki geçiş 4 dijital pinli bir bağlantı sayesinde gerçekleşecektir. Sistemin

detaylarından bahsetmeden önce neden bu sisteme gerek olduğunu söylemekte fayda var: Aviyonik sistemlerimizin ikisi de
aynı eyleyicilere bağlı oldukları için eğer iki aviyonik de eyleyiciyi çalıştırmak isterse motor sürücüsünde ya da motorda geri
döndürülemeyecek hasarlar oluşabilir ve bu durumda kurtarma sistemi çalışamaz. Bunun önüne geçmek için kullanılan geçiş
sistemiyle iki aviyonik sistem birbirine göre hareket ettirilerek motora iki kaynaktan güç gönderilmesi engellenecektir.

İletişim sistemimiz için ana ve yedek aviyonik bilgisayarlarımız 12,11,10 ve 9. dijital pinlerinden birbirlerine
bağlıdırlar. Geçiş sistemi ise şöyle işleyecektir: Roketin zirveye ulaştığını ilk yedek aviyonik tespit ederse, kurtarma sistemini
aktif etmeden önce 12. dijital pinindeki gücü okur. Eğer 12.pinde güç yoksa bu ana aviyoniğin kurtarma sistemini çalıştırmadığı
anlamına gelir çünkü eğer çalıştırmış olsaydı 12. pine güç vererek yedek aviyoniği bir nevi haberdar edecekti. Ancak haber
gelmediği için yedek aviyonik birinci kurtarma sistemini çalıştırır ve 11.pine güç verir. Bu sayede yedek aviyonikten sonra ana
aviyonik de zirve noktasını tespit edince 11. pindeki gücü okur ve 11. pinde güç olduğunu görünce yedek aviyoniğin kurtarma
sistemini zaten çalıştırdığını anlayarak kendisi bir şey yapmadan ikinci kontrol aşamasına geçer. Zirveyi ilk olarak ana aviyonik
algılarsa da sistem tersten işler: Ana aviyonik kurtarma sistemini çalıştırır ve 12. pine güç verir. Yedek aviyonik de zirveyi tespit
ettikten sonra 12. pini kontrol ettiğinde güç geldiğini görerek ana aviyoniğin kurtarma sistemini çalıştırdığını anlar ve kendisi
çalıştırmaz. İkinci kurtarma aşamasında ise tamamen aynı sistem, 10 ve 9. pinler üzerinden çalışacaktır.

Her bir sinyalin farklı bir pinden gönderilmesinin sebebi hiçbir karışıklığa mahal verilmeden her sinyalin ayrı olarak
gönderilmesinin daha risksiz olmasıdır.
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İletişim:
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Roketimiz ve faydalı yük üzerinde kullanılmak üzere Xbee S2C Pro Wire Antenna iletişim modülü seçilirken, yer istasyonu 
için ise Xbee S2C Pro RP-SMA modeli seçilmiştir. Yer istasyonu için RP-SMA modelinin seçilme sebebi yer istasyonunda modüle 
ekstra bir anten bağlanacak olmasıdır. Genel olarak Xbee S2C Pro modelinin seçilme sebeplerinden bazıları ise şu şekildedir:
• 2.4GHz bandında veri aktarımı yapmaktadır. Bu bandı kullanmak hem yasaldır hem de 2.4GHz bandı çok tercih edilmediği için 

sinyal karışması durumu olmayacaktır. 2.4GHz’in negatif özelliği ise iletişim menzilini düşürmesidir ancak yapılan link bütçesinde 
görülmüştür ki 2.4GHz bandında da iletişim rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Seçilen modül ve antenler dahilinde (yer 
istasyonundaki anten de dahil) yapılan link bütçesine göre roketimiz ve faydalı yükten veri aktarımı için en fazla -69dBm 
hassasiyet gerekirken modülün alıcı hassasiyeti -101dBm’dir. Link bütçesi yapılırken gerekli menzilin belirlenmesi için roketin 
yörüngesi dikkate alınmıştır.

• Kablo antenli yani rokette kullanılacak olan modelinin kablonu 1.5dB kazanca sahiptir. Bu değer yeterlidir ve ekstra bir antene 
gerek yoktur.*

• Açık alanda 3200 metreye kadar iletişim gerçekleştirebilmektedir.*
• -101 dBm alıcı hassasiyetine sahiptir.*
• 120 mAh olmak üzere düşük güç tüketimi vardır.*
• Kullanımı kolaydır ve LoRa’ya oranla daha fazla kaynağa sahiptir.

Roketten yer istasyonuna veriler 2.4GHz bandında aktarılmaktadır.
*Kaynakça: «Digi.com». Xbee S2C Pro Datasheet
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Yer istasyonunda Xbee S2C Pro’ya bağlı olarak 25dBi kazanca sahip, 2.4GHz Yagi anten kullanılacaktır. 25dBi’lik 
yüksek kazanca sahip olması, kullanılan verici modülle aynı bantta çalışması ve yagi olması sayesinde iletişim sırasında 
oluşabilecek veri kayıplarını en aza indirmesi sebepleriyle yer istasyonunda bu anten seçilmiştir. Anten ve modül 
seçimlerimizi bir doğrulama niteliğinde yapılan link bütçesinde de seçilen antenle birlikte istenilen seviyede bir sonuç 
alınmıştır. 

Yer istasyonu yazılımımız C# tabanlı olarak oluşturulacak bir arayüze sahiptir. Bu arayüzde Xbee iletişim 
modülünden gelen irtifa, ivme, hız, konum bilgileri ve paraşütlerin açılma durumları gösterilecektir. Yer istasyonunda C# 
kullanılacak olma sebebi, arayüz oluşturmak için en uygun yazılım dili olarak değerlendirilmesidir.

Roket üzerindeki aviyonik sistemlerimizde 2800 mAh’lik Li-Po piller kullanılacaktır. Bu piller aviyonik sistemleri 3 
saate kadar çalıştırabilecek şekilde seçilmiştir. Aviyonik sistemleri çalıştırma süresi hesabı yapılırken her bir modül, sensör, 
eyleyici ve kontrolcünün datasheet’lerinden saatlik tüketim miktarlarına bakılmıştır. Kontrolcü dışında en çok güç tüketen 
unsur olan Xbee S2C Pro aktif olarak çalışırken saatte 120mA güç tüketmektedir. Hesaplama yapılırken de eyleyiciler hariç 
her unsur sürekli çalışacak şekilde düşünülmüştür ve bu sayede herhangi bir hataya yer verilmemiştir. Eyleyicilerin ise sürekli 
çalışması gerçekte olmayacağı gibi eğer olsaydı da rokete zarar verecek bir unsur olacağı için hesaplamalarda sadece birkaç 
dakika çalışacak şekilde değerleri alınmıştır. Eyleyiciler için bu birkaç dakika dahi gerçekteki çalışma süresinden fazladır.
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Roket ve Yer İstasyonu Arasındaki İletişim Şematiği*
*Kaynakça: AppDiagrams
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Aviyonik sistemlerimize iletişim, titreşim altında çalışırlık, fonksiyonellik ve algoritma testleri uygulanacaktır.
•Aviyonik sistemlerimize uygulanacak olan fonksiyonellik testinde kurtarma sistemi algoritmasında kullanılacak olan sensör /
modüllerden veri alınacak ve verilerin doğruluğu test edilecektir. Testte her veri doğru bir şekilde alınabilirse test başarılı
olmuş olacaktır. Eğer test başarısız olursa bunun sebepleri araştırılacaktır. Örneğin; eğer sorun elimizdeki sensördeyse yeni bir
sensör alınıp test tekrarlanacaktır. Aviyonik sistem fonksiyonellik testleri 20-22 Mayıs tarihlerinde Trabzon Naci Orhan
Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi’nin bahçesinde yapılacaktır. Testin bahçede yapılacak olma sebebi, GPS’in uydu
bağlantısını sağlamasının gerekmesidir.
•Aviyonik sistemlere yapılacak olan algoritma testinde kurtarma sistemi algoritmasında görev alan bileşenlerin olduğu
sisteme, kurtarma sistemi algoritmasının kodu yüklenecektir. Bu sistemde eyleyici ve diğer aviyonikle iletişimde gönderilecek
olan sinyalleri temsilen ledler kullanılacaktır. Eğer ledler doğru zamanlarda, yanarsa ve sistem çalışırsa test başarılı
sayılacaktır. Test başarısız olursa öncelikle hatanın kaynağı teşhis edilecektir. Ardından buna göre değişiklikler yapılacaktır.
Değişiklik sürecini hızlandırmak için oluşabilecek hatalara dair listeleme yapılmış ve çözüm yolları bulunmuştur. Aviyonik
algoritma testleri 21-24 Mayıs tarihlerinde Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi’nin bahçesinde
yapılacaktır.
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•Aviyonik iletişim testlerimiz için iki adet Xbee S2C Pro iletişim modülü arasında basınç ve gps verisi aktarımı yapılacaktır.
Alıcı tarafından okunan veriler düzgün ve doğru ise test başarılı sayılacaktır. Testin başarısız olması durumunda Xbee
modülleri yeniden kalibre edilerek test tekrarlanacak eğer sorun devam ederse bu sefer veri veren sensörler kontrol
edilecektir. Aviyonik iletişim testi 24-26 Mayıs tarihleri arasında Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim
Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
•Son aviyonik testi olan titreşim altında çalışırlık testinde ise, sistemlerimiz tamamen kurulduktan sonra titreşim altında
çalıştırılacaklardır. Bu çalışma koşulunda verilerde bozulma, iletişimde kesilme gibi bir şeyle karşılaşılmazsa test başarılı
sayılacaktır. Test başarısız olursa aviyonik bloğu tasarımı ve montajında değişikliklere gidilerek sorun ortadan kaldırılacaktır.
Bu testler 1-5 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır.

Aviyonik Test Takvimi*

*Kaynakça: AppDiagrams
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Burun Konisi İçin Malzeme ve Üretim Bilgileri Tablosu

Malzeme Belirlenen Alt Sistem İçin Ağırlığı (gram) Çekme Dayanımı (MPa) Basma Dayanımı(MPa)

Fiberglass 511 300 250

Balsa 6 14 7
*Kaynakça: MakeItFrom.com" https://www.makeitfrom.com/material-properties/Balsa " , 
Liquisearch.com "https://www.liquisearch.com/fiberglass /properties" 

Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

:

Burun konimiz toplam 4 sistemden oluşmaktadır. Bunlardan burun konisi ve shoulder’ı fiberglass’tan üretilecektir. Bu kısımda
fiberglass seçilme sebebi, fiberglass’ın alüminyum ve karbonfiber gibi alternatiflerine oranla daha hafif, daha düşük maliyetli
olmasına rağmen dayanıklılıktan ödün vermemesidir. Bir diğer alt sistem olan burun konisindeki bulkhead balsadan
üretilecektir. Burun konisi bulkheadinde yüksek dayanıklılık gereksinimi olmadığı için fiberglass ve alüminyum gibi seçenekler
yerine daha hafif olan balsa seçilmiştir. Son olarak M6 mapa ise dökme çelikten üretilecektir. Bunun en önemli sebebi bu
konudaki şartnamede verilen kısıttır.

Üretim Yöntemleri

:

Burun konisinde fiberglass kullanılacak olan kısımların üretimi elle yatırma yöntemi ile yapılacaktır. Bunun sebebi, elle yatırma
yönteminin fiberglass ile yapılacak üretimlere elverişli olması, üretimin kalıp üzerinden yapılacak olması sayesinde ürünün
tasarıma en uygun yakın elde edilmesi, zor bir yöntem olmaması ve diğer yöntemlere oranla istenilen cidar değerine
ulaşılmasının kolay olmasıdır. Elle yatırma yöntemi ile burun konisiyle shoulder’ı üretildikten sonra yüzey istenilen
pürüzsüzlükte değilse ekstra işlemlerle pürüzsüzlük sağlanacaktır. Bulkhead için özel bir üretim yöntemi kullanılmayacaktır.
Tedarik edilecek bir balsa parçası istenilen ölçülerde kesilerek üretim yapılacaktır. Son olarak mapa ise «rocketturk.com»
kanalıyla tedarik edilecektir.

Burun Konisi İçin Seçilen Malzemelerin Teknik Özellikler Tablosu*
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• 180 mm uzunluğa ve 100 mm çapa sahip burun konimiz ogive geometrisine ve bu geometride 1 şekil parametresine sahiptir.
Fiberglass’tan üretileceği için 331 gram ağırlığa sahiptir. Burun konimizde ogive geometrisi seçilmiştir. Bunun sebebi havayı
sivri ucu ile deldikten sonra kavisli kenarlarıyla havayı burun konisinin sonuna kadar en az olumsuz hava etkisiyle
yönlendiren çok iyi bir aerodinamiğe sahip olmasıdır. Bu özelliği ogive geometrisine kazandıran unsurlardan birisi olan kavisli
kenarları için ise özellikle yapılan uçuş ve mekanik simülasyon/analizleri sonucunda şekil parametresini standart olarak yani 1
değerinde bırakmak uygun görülmüştür.

• Burun konisi shoulder’ı roket gövdesinin 1.5 katından daha uzun olacak şekilde 160 öm olarak seçilmiştir. Shoulder’ın dış
çapı 94, iç çapı 92 mm’dir. Fiberglass’tan üretilecektir ve bundan dolayı 175 gramdır.

• ÖTR’den sonra burun konisindeki bulkhead’in tasarımında değişikliğe gidilmiştir. Bunun sebebi bu bulkhead’in kullanım
amacındaki değişikliktir. ÖTR’de sadece paraşütü tutması için kullanılan bulkhead, artık aynı zamanda mapanın da
montajlanacağı yer olacaktır. Bundan dolayı bulkhead’in uzunluğu 10mm’ye çıkarılmıştır ve burun konisinin üst kısmıyla
iletişimin tamamen kesilmesine sebep olmaması için iç çapı 72mm, dış çapı 92mm olan bir ortası delik daire şeklinde
tasarlanmıştır. Bu değişiklik sayesinde artık mapa çok daha sağlam bir şekilde montajlanacaktır ve paraşütün burun konisinin
içine kaçmamasını sağlama görevi de hala yerine getiriliyor olacaktır.

• Burun konisi bulkhead’i sanayi tipi yapıştırıcıyla burun konisine yapıştırılacaktır. Bu montaj şeklinin dayanıklılığı da sonraki
aşamalarda yapılacak olan testlerle kanıtlanacaktır.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri
:

Kanatçıklarımız alüminyumdan üretilecektir. Bunun sebepleri kanatçıklar için dayanıklılığın önemli olması ve alüminyumun
yeterli dayanıklılığı sağlaması, kanatçığın montaj edileceği kısımla malzeme bütünlüğünü sağlaması sayesinde daha uygun
bir şekilde montaj edilebilecek olması ve alüminyumla tedariğinin ve kanatçık üretiminin sorunsuz olmasıdır.

Üretim Yöntemleri
:

Burun konisi bulkhead’inde olduğu gibi kanatçıkta da özel bir üretim yöntemine gerek duyulmamıştır. Kanatçık tasarımını 2
mm kalınlığa sahip olması dolayısıyla 2 mm kalınlığındaki bir alüminyum plakanın kanatçık tasarımı doğrultusunda lazerle
kesilmesiyle kanatçıklar üretilecektir.

Kanatçıklar İçin Malzeme ve Üretim Bilgileri Tablosu

3 Kanatçık için Toplam Ağırlığı 
(gram)

Çekme Dayanımı
(MPa)

Akma Dayanımı (MPa) Sertlik(Brinel) 
min-max

Elastisite Modülü (GPa)

Alüminyum 7075 93.5 572 503 150-150 71.7

Kanatçıklar İçin Seçilen Mazemenin Teknik Özellikleri Tablosu*

*Kaynakça: Gabrian.com " https://www.gabrian.com/7075-aluminum-properties/ " ,
Aryametal.com " http://www.aryametal.com/aluminyum-alasimlarin-mekanik-ozellikleri.html "
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Kanatçıklarımızda ok biçimli kanat şekli kullanılmıştır. Bunun aslında tek sebebi en stabil uçuşu sağlamaktır ancak
biraz daha detaylı bahsedersek: Öncelikle kanatçığın uç (üst) kenarının her noktasının aynı yüksekliğe sahip olmasını
sağlayarak uç kenarın havayla gereksiz temasını engellemek amaçlandı. Ardından firar (arka) kenarı düz tutmak yerine
roketin arkasına doğru uzatarak basınç merkezi roketin biraz daha arkasına çekilmiştir ve statik marjin değeri en uygun
seviyede tutulmuştur. Geometrik açıdan son unsur olarak ise hücum (ön) kenar firar kenarı gibi arkaya doğru yapılarak
havayla kademeli temas etmesi sağlanmıştır. Bu geometrinin simülasyonda da daha stabil bir şekilde, irtifayı istenilen
değerlerde tutabildiği gözlemlenmiştir ve kanatçık geometrisine karar verilmiştir.

Geometrik unsurların dışında, kanatçıklar üretilirken hücum kenarı dairesel bir şekilde, firar kenarı ise kama
şeklinde üretilecektir. Firar kenarının kama şeklinde üretilme sebebi havanın kanatçıktan bir an önce ayrılmasını sağlamaktır.
Hücum kenarı ise dairesel yapılarak ise havayı ön tarafta karşıladıktan sonra yavaşlatıp, kanadın etrafından tahliye etmek
amaçlanmıştır.

Kanatçık Kesit Profili*
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Üst Gövde CAD Görüntüsü Alt Gövde CAD Görüntüsü

Burun Konisi
Basınç Deliği

Aviyonik Bölümü
Basınç Deliği

İç 
Entegrasyon 

Gövdesi

Açılabilir, Faydalı 
Yük Bölümü Kapakçığı

Açılabilir, Aviyonik
Bölümü Kapakçığı

Kanatçık Montajında 
Kullanılacak Olan Kesitler

Motor Bölümü
Basınç Deliği
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

:

Roketimizde iki adet bulunan gövdelerin üretiminde alüminyum 7075 kullanılacaktır. Bunun sebepleri; oldukça yüksek
dayanıklılığı, karbonfibere göre daha az maliyetli olması ve kolay erişilebilirliğidir. Gövdede alüminyum kısımların dışında
iki adet kapakçık bulunacakır. Bu kapakçıklar ise fiberglass’tan üretilecektir. Kapakçıklar için fiberglass seçilmesinin en
önemli sebebi fiberglass’ın faraday kafesi oluşturmaması yani RF sinyallerini geçirmesidir. Bunun yanı sıra sağladığı yüksek
dayanıklılık ve zaten fiberglass ile üretim yapacak olmamız kapakçıklar için fiberglass seçiminde etkili olmuştur.

Üretim Yöntemleri

:

Gövdedeki alüminyumdan oluşacak olan kısımlar üretimi yapılmış şekilde tedarik edilecektir. Kapakçıkları oluşturacak olan
fiberglass malzeme ise burun konisinde olduğu gibi elle yatırma yöntemi ile üretilecektir. Bunun sebebi, elle yatırma
yönteminde kapakçıklar için çok önemli olan çıkıntı ya da girintilerin olmamasını sağlamanın daha mümkün olmasıdır.
Mesela bir diğer seçenek olan vakum infüzyon yönteminde hava kalıptan tamamen arındırılamazsa (-ki kolay bir işlem
değildir) onarılamayacak sorunlar ortaya çıkabilecekken elle yatırma yönteminde sorunlar oluşsa dahi zımpara gibi
işlemlerle düzeltilmesi daha mümkün olacaktır.

Gövde Parçaları İçin Malzeme ve Üretim Bilgileri Tablosu

Özkütle Basma Dayanımı (MPa) Çekme Dayanımı (MPa) Akma Dayanımı (MPa) Sertlik (Brinel)

Alüminyum 2,81 - 572 503 150

Fiberglass 1,85 250 300 - -

Gövde Parçalarında Seçilen Malzemelerin Teknik Özellikleri* 

*Kaynakça: Gabrian.com " https://www.gabrian.com/7075-aluminum-properties/ ", Liquisearch.com " https://www.liquisearch
.com/fiberglass/properties " ,Aryametal.com  " http://www.aryametal.com/aluminyum-alasimlarin-mekanik-ozellikleri.html "

https://www.gabrian.com/7075-aluminum-properties/
https://www.liquisearch.com/
https://www.liquisearch.com/
https://www.liquisearch.com/fiberglass/properties
http://www.aryametal.com/aluminyum-alasimlarin-mekanik-ozellikleri.html
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Uzunluk (mm) Çap(mm) Et Kalnılığı(mm) Ağırlık(gram)

Üst Gövde 990 100 3 2444

Alt Gövde 670 100 3 1654

Gövdelerin Fiziksel Özellikleri Tablosu

Üst ve alt gövdelerimiz toplam 200 mm uzunluğundaki, alüminyumdan üretilecek olan iç entegrasyon gövdesi ile
birleştirilecektir. Ancak entegrasyon gövdesinin 40 mm’lik kısmı entegrasyon gövdesini üst gövdeye sabitlemek için kullanılacaktır.
Yani iki gövde birbirine entegrasyon gövdesinin 160 mm’lik kısmıyla bağlanacaktır.

CAD tasarımında da görüldüğü üzere üst gövdede shoulderın bittiği ve aviyoniklerin oldğu kısımlarda 4,5 mm çapa sahip
2 tane, alt gövdede ise yine 4,5mm çapa sahip, motor bloğunun hemen üstünde konumlandırılmş bir tane basınç deliği
bulunmaktadır.

Gövdelerimizin dışında bulunacak olan tek parça alüminyum kaydırma ayaklarıdır. Kaydırma ayaklarının bir tanesi motor
bulkhead’inin biraz altında, diğer ise aviyonik sistemlerin biraz üstündedir. Ağırlık merkezi iki kaydırma ayağının arasındadır.

Gövdelerimizdeki en önemli kısımlardan bir tanesi de aviyonik sistemler için yapılan fiberglass kapakçıklardır.
Kapakçıkların yapılma sebebi gövdenin içinde kalan iletişim modüllerinin alüminyum malzeme dolayısıyla yer istasyonu ile iletişim
sağlayamıyor olmasıydı. Bu sorun aviyonik sistemlerin olduğu kısıma 165 mm’lik, faydalı yükün olduğu kısma 130mm’lik fiberglass
kapakçıklar açılarak çözülmüştür. Kapakçıklar gövdenin 180 derecelik kısmını yani yarısını kaplayacaktır. Hiçbir kapakçık rampada
açılmayacaktır.

Son olarak, bütün rokette toplam 5 adet bulunacak olan M6 mapalarımızın hepsi çelik malzemeden olacaktır.
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3 Boyutlu Görünümü (CAD) Burun Konisi Bulkhead’i CAD 
Görüntüsü Motor Tutucusu CAD Görüntüsü

Merkezleme Halkası CAD Görüntüsü

Vida Yeri

Bütün Motor Kundağı CAD Görüntüsü

Mapa

Motor 
Bulkhead’i

Motor Kundağı

Kanatçık 
Montaj
Yeri
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Teknik Resim
Merkezleme Halkası Teknik Resmi

İç Entegrasyon Gövdesi Teknik ResmiBütün Motor Kundağı Teknik Resim

Motor Tutucusu Teknik Resim

Burun Konisi Bulkhead’i
Teknik Resmi

Bulkhead Alttan GörüntüMotor Kundağı
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

:

Roketimizde 8 farklı gövde içi yapısal destek vardır: Motor kundağı, iç entegrasyon gövdesi, shoulder, mapalar, motor
bulkhead, burun konisi bulkhead, merkezleme halkaları ve motor tutucusu. Bu parçalardan motor kundağı, iç entegrasyon
gövdesi, motor bulkhead’i, merkezleme halkaları ve motor tutucusu alüminyumdan üretilecektir. Alüminyum tercihinin
sebebi belirtilen parçalarda yüksek dayanıklılığa önem verilmesi, bu parçaların vidalanacak olması, alüminyum ile
üretimlerin kolay olması ve diğer seçeneklere göre daha az maliyetli olmasıdır. Bunlara karşılık olarak ise alüminyum daha
ağır bir seçenektir. Ancakavantajlar göz önünde bulundurulduğunda, tasarımın bu ağırlığa uygun olarak yapılmasına yani
alüminyum kullanılmasına karar verilmiştir. Diğer bir parça olan shoulder ise fiberglass’tan üretilecektir. Bunun sebepleri;
shoulder’ın nispeten daha az dayanıklılık gerektirmesi, fiberglass’ın hafif olması ve burun konisiyle malzeme
bütünlüğünün sağlanmasıdır. Burun konisindeki bulkhead balsadan üretilecektir. Bunun sebepleri bulkhead’in darbe
dayanımına ihtiyaç duymaması ancak hafif olmasının önemli olmasıdır. Son olarak mapalarımız ise şartnamede verilen
kısıt doğrultsunda dökme çeliktendir ve tek parçadır.

Üretim Yöntemleri

:

Alüminyumdan üretilecek olan parçalar belirlenen ölçülerle üretilerek hazır olarak alınacaktır. Üretim aşamasında
alüminyuma T6 ısıl işlem uygulanacaktır. Ayrıca motor tutucusu rokette bir çap değişimine sebep olmayacak olan, kendi
içerisinde çap değişimine sahip olduğu için 2 parça halinde ürettirilerek sonrasında birleştirilecektir. Fiberglass parçamız
olan shoulder ise elle yatırma yöntemiyle burun konisinin üretimi esnasında üretilecektir. Bunun sebebi, elle yatırma
yönteminde üretimin kalıp üzerinden yapılacak olması sayesinde ürünün tasarıma en uygun yakın elde edilmesi, üretim
sırasında hata riskini daha az olarak değerlendirilmesi ve diğer yöntemlere oranla istenilen cidar değerine ulaşılmasının
kolay olmasıdır. Diğer bir parçamız olan burun konisi bulkhead’i ise 10 mm kalınlığa sahip bir balsa plakanın kesilmesiyle
üretilecektir. Bu yöntemin tercih edilmesinin sebebi, bulkhead’in bast bir tasarıma sahip olması ve bunun en basit yani
risksiz yöntem olmasıdır. Son olarak mapalarımız ise internet üzerinden hazır olarak tedarik edilecektir.

Gövde İçi Yapısal Destek Parçaları İçin Malzeme ve Üretim Bilgileri Tablosu
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Malzeme Özkütle (g/cm³) Çekme Dayanımı (MPa) Basma Dayanımı /Akma Dayanımı (MPa)

Alüminyum 2,81 572 503 (Akma Dayanımı)

Fiberglass 1,75 300 250 (Basma Dayanımı)

Balsa 0,17 14 7(Basma Dayanımı)

Gövde İçi Yapısal Destek Parçaları İçin Seçilen Malzemelerin Teknik Özellikleri* 

*Kaynakça: MakeItFrom.com " https://www.makeitfrom.com/material-properties/Balsa " , Gabrian.com " https://www.gabrian.
com/7075-aluminum-properties/ " , Liquisearch.com" https://www.liquisearch.com/fiberglass/properties"

• Motor kundağımız 490mm uzunluğa ve 79mm dış çapa sahiptir. Motor kundağı motoru çevreleyerek daha sağlam bir
motor montajı sağlanması yani daha iyi bir itki elde edilmesini sağlayacaktır. Motor kundağı merkezleme halkalarıyla
istenilen doğrultuda tutulacak, üst kısmından motor bloğuna bir vidayla sabitlenecek ve alt kısmından da motor
tutucusu tarafından hareket etmesi engellenecektir.

• İç entegrasyon gövdemiz toplam 200 mm uzunluğa sahiptir. Bu uzunluğun 40 mm’lik kısmı üst gövdenin içerisinde
olacaktır ve 3 tane vidayla bu kısımdan üst gövdeyle sabitlenecektir. Geri kalan 160 mm’lik kısmı ise alt gövdeye
girecektir ve aslında bu 160 mm’lik kısımla entegrasyon gövdesi görevini yapacaktır. Entegrasyon gövdesi yapacak olan
kısmın uzunluğu roket çapının (100 mm) 1.5 katından fazla olacak şekilde seçilerek güvenlikten taviz verilmemiştir. İkinci
kurtarma aşamasında kurtarma sisteminin çalışmasıyla birlikte entegrasyon gövdesi alt gövdeden ayrılacaktır. Bu sayede
aslında iki gövde birbirinden ayrılacaktır ve ana paraşüt iki gövdenin arasından çıkacaktır.

https://www.gabrian.com/7075-aluminum-properties/
https://www.gabrian.com/7075-aluminum-properties/
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• Aslında bir diğer entegrasyon gövdesi olan shoulder’ın uzunluğu da gövde çapının 1.5 katından fazla olacak şekilde 160 mm
olarak belirlenmiştir. Shoulder, burun konisine sabit olacaktır ve burun konisiyle üst gövdeyi birbirine bağlayacaktır. Birinci
kurtarma aşamasında kurtarma sisteminin uygulayacağı kuvvetle shoulder üst gövdeden çıkacaktır ve burun konisiyle üst
gövde ayrılacaktır. Bu ayrılma sayesinde faydalı yük ve sürükleme paraşütü roketin dışına çıkacaktır.

• Roketimize toplam 5 adet mapa bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi ana paraşüt, 2 tanesi sürükleme paraşütü ve 1 tanesi de
faydalı yük paraşütü içindir. Faydalı yük paraşütü için olan mapa, faydalı yükün üstündedir. Sürükleme paraşütü için olan
mapaların ise bir tanesi birinci kurtarma sisteminde diğeri burun konisindeki bulkhead’deyken ana paraşüt için olan
mapaların bir tanesi ikinci kurtarma sisteminde diğeri de motor bulkhead’indedir. Kurtarma sistemlerine bağlı olan
mapalarımız 5 mm’lik vidayla, bulkheadlere bağlı mapalarımız ise 14 mm uzunluğa sahip cıvata ve onu sıkıştıracak somunla
rokete sabitlenecektir.

• Roketimizin alt gövdesinde bulunacak olan motor bulkhead’i 10 mm uzunluğa ve 94 mm çapa sahiptir. Bu parça mapa
montajında ve motorun sabit kalmasında kullanılacaktır. Özellikle motorun yanma sırasında bulkhead’e yapacağı itkiden
dolayı motor bulkhead’i 90 derece aralıklarla 4 bölgeden olmak üzere gövdeye sabitlenecektir.

• Roketimizdeki diğer bulkhead ise burun konisinde bulunmaktadır ve 10 mm uzunluğa, 92 mm çapa sahiptir. Burun konisi
bulkhead’inin görevi sürükleme paraşütünün, burun konisinin iç kısmına kaçmasını engellemektir. Aynı zamanda yine bu
bulkhead sayesinde sürükleme paraşütünün burun konisiyle bağlantısında kullanılacak olan mapa montajlanacaktır.
Bulkhead, sanayi tipi yapıştırıcıyla burun konisi shoulder’ına yapıştırılacaktır. Bu montaj yönteminin sağlamlığı sonraki
aşamalarda test ederek kanıtlanacaktır.
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• Bir diğer gövde içi yapısal destek parçamız merkezleme halkalarıdır. Roketimizde her biri 94 mm dış çapa, 79 mm iç çapa
ve 20 mm uzunluğa sahip 3 adet kullanılacak olan merkezleme halkalarının 3 görevi vardır. Bunlardan ilki motor
kundağını doğrusal tutarak motor kundağının montajında rol oynamaktır ve bütün merkezleme halkaları bu görevi
yerine getirecektir. Merkezleme halkalarının bir diğer görevi ise kanatçık montajını sağlamaktır. Kanatçıklar merkezleme
halkarına montajlacaktır ve merkezleme halkalarının gövdeye montajı ile kanatçıklar da montajlanmış olacaktır. Bu
görevde sadece iki merkezleme halkası kullanılacaktır. Sonuncu merkezleme halkası görevi ise motor tutucusunun
sabitlenmesini sağlamaktır. Motor tutucusu yerine oturtulduktan sonra 3 adet vidayla en alttaki merkezleme halkasına
sabitlenecektir. Üç farklı parçanın montajında kullanılacak olan merkezleme halkalarının kendisi ise 120 derece
aralıklarla 3 vidayla gövdeye montajlanacaktır.

• Sonuncu gövde içi yapısal destek parçası ise motor tutucusudur. Bu parça toplam 15 mm uzunluğa sahiptir. Toplam
uzunluğun 5 mm’lik kısmı gövdenin dışına çıkmaktadır ancak gövdenin dışına çıkan kısımın dış çapı 10 mm yapılarak
rokette bir çap değişimi olması engellenmiştir. Bu kısmın iç çapı ise 65 mm’dir. İç çapın 65 mm olmasının sebebi,
motorun altına doğru bir çıkıntı yaratarak motoru itki sırasında sabit tutmaktır. Gövdenin içinde kalan 10 mm’lik kısmın
ise dış çapı 94 mm, iç çapı 79 mm’dir. Motor tutucusu, centering ringlere yanlardan değil yukardan aşağıya doğru 3 farklı
noktadan vidalanacaktır. Vidalar arasında 120 derecelik boşluklar olacaktır.
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Motor Bölümü  3 Boyutlu 
Görünümü (CAD)
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Motor bölümümüzün mapadan, motor tutucusunun sonuna kadar olan uzunluğu 535 mm uzunluğundadır ve vida,
cıvata gibi unsurlar hariç 1500 gram ağlırlığındadır.

Motor bölümünde öncelikle motor bulkhead’i rokete entegre edilecektir. Motor bulkhead’inin montajı, parçanın
üzerine 90 derece aralıklarla açılan 4 kısımdan 30 mm’lik M6 vidalarla yapılacaktır. Bulkhead’in ardından montajlanacak olan
merkezleme halkaları ise 120 derecelik aralıklara sahip 3 kısımdan 7 mm uzunluğa sahip M6 vidalarla montajlanacaklardır. Uçuş
esnasında merkezleme halkalarına diğer parçalar tarafından herhangi bir itme ya da çekme kuvveti uygulanmayacağı için bu
şekilde monte edilmelerinde bir sorun görülmemiştir. Merkezleme halkalarından sonra ise motor kundağı herhangi bir vida
kullanılmadan centering ringlerin ortasından geçerek, motor bulkhead’ine dokunana kadar ilerletilerek yerine oturtulacaktır.
Motor bölümünün son öğesi olan motor tutucusu ise 4 adet, 30 mm uzunluktaki M6 vida ile merkezleme halkasına sabitlenerek
motoru alttan tutacaktır.

Motor montajı patlatılmış CAD görüntüsü: https://www.youtube.com/watch?v=z_sTsQkxR5Q
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İkinci/Alternatif Motor Seçimi İçin Yapılan Tasarım*

*Kaynakça: Open Rocket
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Paraşütü Payload

1.Kurtarma 
Sistemi

Aviyonik
Bloğu

2.Kurtarma 
Sistemi

Ana
Paraşüt

Kanatçık
Motor Bloğu

Centering
Ring

Motor
Tutucusu

MapaMapaMapa
Mapa

Mapa
Altimetre Şok 

Kordonu

Burun Konisi 
Bulkhead Şok 

Kordonu



Herkese Açık | Public

İkinci/Alternatif Motor Seçimi 

6820 Mayıs 2021 Perşembe 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

Değişiklik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik

Kanatçıklar Taban kenarının uzunluğu 130 mm yerine 110 mm, 
uç kenarının uzunluğu 120mm yerine 110 mm, 
firar kenarının roket arkasına uzantısı 50 mm 
yerine 40 mm yapılmıştır. Kısacası temel geometri 
aynı kalırken kanatçık boyutları ikincil tasarıma 
göre revize edilmiştir.

Roket İçi Dizilim Roket içi dizilim sıralaması aynı kalmıştır ancak 
kanatçıklar merkezleme halkalarına 
montajlanacağı için ve kanatçığın taban boyutu 
değiştiği için ortadaki merkezleme halkasının yeri 
20 mm roketin en altına doğru kaydırılmıştır.

İkincil Motor Seçimi İçin Tasarımda Yapılan
Değişiklikler Tablosu

Değişkenler Birinci Motor İkinci Motor

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 5,73 4,68

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 25,3 21,2

Stabilite (0.3 Mach İçin): 1,77 1,69

En Yüksek İvme (g): 5,94 4,59

En Yüksek Hız (m/s): 175 163

En Yüksek Mach Sayısı: 0,52 0,48

Tepe Noktası İrtifası (m): 1655 1530

Düşüş Hızı (m/s): 8,75 8,79

Faydalı Yük Düşüş Hızı (m/s): 8,75 8,76

İkinci Motor Seçimi İçin Yapılan Tasarımın Uçuş 
Değerleri Tablosu*

• Seçmiş olduğumuz iki motor olan L1050 ve L851 motorlarının ikisinin de çapı 75 milimetredir.

*Kaynakça: Open Rocket
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Roket bütünleştirme stratejimizde ilk olarak iç entegrasyon gövdesi 4 adet vidayla üst gövdeye sabitlenecektir.
Ardından üst gövdenin kaydırma ayağı, kaydırma ayağının tasarımının bir gereksinimi olarak M4 cıvata ile üst gövdeyle
birleştirilecektir. Sonrasında yine üst gövdede bulunan paraşüt açma sistemleri, önce ikinci paraşüt açma sistemi olmak
üzere rokete montajlanacaktır. Bunun için paraşüt açma sistemleri montajlanacakları bölgelere kılavuzla açılmış deliklere
denk getirildikten sonra 4 adet 30 mm uzunluğundaki M6 vidalarla montajlanacaktır. Paraşüt açma sistemlerimizin üstünde
birer mapa da bulunduğundan dolayı, ayrılma gerçekleştikten sonra paraşüt açma sistemlerimize yüksek kuvvetler
uygulanacaktır. Bunun için sistemlerimizi tabanlarından 4 adet,roketin çapına göre belirlenmiş uzun M6 vidalarla (30 mm)
montajlayarak bu kuvveti dengelemek amaçlanmıştır. Paraşüt açma sistemi montajından sonra üst gövdenin montajına ara
verilerek alt gövdeye geçilecektir. Alt gövdede ilk olarak motor bulkhead’i ve ona bağlı olan mapa montajlanacaktır.
Bulkhead montajından sonra mapanın ona montajlanması mümkün olmayacağı için öncelikle mapa, 14 mm’lik cıvatanın
ucuna geçirilecek somunla bulkhead’e montajlanacaktır. Ardından bulkhead de yerine oturtularak 4 adet, 30 mm uzunluğa
sahip M6 vidayla alt gövdeye sabitlenecektir. Burada önemli olan bir şey de bulkhead’in altına kadar inecek olan cıvata ve
somunun motor kundağını engelleyip engellememesidir. Mapamız bulkhead’in en kenarında yer alacağı için ve motor
kundağının çapından dolayı o bölgeyle bir teması olmayacağı için, roket içerisinde de bu tarz bir sorunla
karşılaşılmayacaktır. Artık bulkhead de montajlandığına göre, bulkhead’in üstünde bulunacak olan ana paraşüt de
katlanarak yerine koyulacaktır. Ana paraşütün de yerine koyulmasıyla birlikte iki gövdenin birleşim bölgesindeki her şey
montajlanmış olacaktır ve şimdiki aşamada da iki gövde iç entegrasyon gövdesiyle birbirine sıkı geçme olarak bağlanacaktır.
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İki gövde birleştirildikten sonra burun konisi bulkhead’i, burun konisine sanayi tipi yapıştırıcıyla yapıştırılacaktır.
Ardından sürükleme paraşütü, faydalı yük paraşütü, ve faydalı yük, burun konisinin shoulder’ının altında kendileri için
yapılan bölmeye (Görsel 1) yerleştirilecektir.

Görsel 1
Bu aşamadan sonra artık roketin geri kalanına montajlanmaya hazır olan burun konisi, shoulder’ı ile üst gövdeye 

bağlanacaktır. Motor bölümünün montajına geçilmeden önce son olarak aviyonik bloğunun tabanına 3D yazıcıdan basılarak 
sabitlenmiş olan bölmeye altimetre koyularak altimetre montajlanmış olacaktır. Ardından altimetre ile birlikte aviyonik 
bölümü, gövdedeki kapakçık ile yerine oturtulacak ve hem tavan hem de tabanından 4’er tane 15 mm’lik M6 vidayla 
sabitlenecektir. Aviyonik bloğunda oluşabilecek titreşimleri mümkün olduğunda azaltabilmek için bu şekilde montaj 
yöntemi seçilmiştir.

Faydalı Yük

Faydalı Yük Paraşütü

Sürükleme Paraşütü

Gövde parçaları montajını
gösteren CAD görüntüsü:
https://youtu.be/zVrYwRMb80A
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Aviyonik sistemin montajından sonra geriye sadece motor bölümü ve motor bölümündeki merkezleme halkasıyla
birlikte montajlanacak olan kanatçık montajı kalmıştır: Motor bölümünün bir öğesi olan motor bulkhead’i zaten
montajlanmıştı, onun için şimdi de merkezleme halkaları montajlanacaktır. Merkezleme halkaları, yüksek dayanıklı bir
montaj gerektirmedikleri ve cidar değerleri düşük olduğu için 3 adet, 5 mm’lik M6 vida ile gövdeye montajlanacaktır.
Montaj sırasında her bir vida arasında 120 derecelik aralık olmasına ve 3 merkezleme halkasının vidalarının da hizalı
olmasına dikkat edilecektir. Merkezleme halkaları gövdeye montajlandıktan sonra kanatçıklar da görsel 2’de görülen
kanallarla merkezleme halkasına montajlanacaktır. Ardından kanatçık, merkezleme halkasının bağlantısı epoksiyle
güçlendirilecektir. Epoksi sürülürken kalın bir katman oluşturmamaya dikkat edilecektir.

Görsel 2

Kanatçık montaj stratejisi, 
patlatılmış CAD görüntüsü: 
https://youtu.be/6IedwVxjfQ8
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Kanatçık montajı epoksiyle tamamlandıktan sonra motor montajına motor kundağı ile devam edilecektir. Motor
kundağının yerine oturtulması için gerekli olan merkezleme halkası montajı tamamlandıktan sonra motor kundağı herhangi
bir vidalama olmadan 3 merkezleme halkasının arasından motor bulkhead’ine dokunana kadar geçirilerek 3 bölgeden sıkı
geçme olacak şekilde yerine oturtulacaktır. ÖTR’de motor kundağının motor bulkhead’ine tek bir vidayla sabitleneceği
söylenmişti. Ancak bunun motor kundağı montajında gerekli olmadığı çünkü zaten motor tutucusu ve merkezleme halkaları
sayesinde motor kundağının motor bulkhead’inden uzaklaşamayacağı ya da kayamayacağı görülmüştür. Montajı
sadeleştirmek de riski azaltmak demek olduğu için montajın bu aşaması kaldırılmıştır. Yeni montaj yöntemiyle birlikte motor
kundağı da montajlandıktan sonra motor, motor kundağına geçirilecektir. Motor yerleştirildikten sonra, motor tutucusu
motorun altına oturtularak 3 adet, 30 mm M6 vidalarla dikey olarak merkezleme halkasına montajlanacaktır ve roketin
montajı tamamlanmış olacaktır. Motor tutucusunun vidalarının, merkezleme halkası montaj vidası ile çakışması da bir risk
arz etmektedir. Ancak motor tutucusunun montajlanma açısının bu riske karşı yapılacak olması sayesinde risk ortadan
kaldırılacaktır.

Motor tutucusu da motor montajının bir parçası olduğundan dolayı motor rokete en son montajlanmıştır.

Tüm roket parçalarının montajını gösteren patlatılmış CAD görüntüsü: https://youtu.be/_K4QKNkEzhE
Motor montajı patlatılmış CAD görüntüsü: https://www.youtube.com/watch?v=z_sTsQkxR5Q
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Roketimizde; burun konisi, gövde parçaları, kurtarma sistemi ve burun konisi bulkhead’ine yapısal testler yapılacaktır.
Bunun dışında burun konisi, gövde parçaları ve kanatçığa ise yapısal analizler yapılacaktır.
• Yapısal analizlerimizde belirlenen parçalara ,düşüş anında alacakları darbe baz alınarak, tek yüzeyden kuvvet uygulanacaktır.

Analizler sonucu parçalarda kırılma ya da yüksek oranda deformasyon gözlemlenirse malzeme seçimi gibi unsurlar tekrar
değerlendirilecek ve gerekirse yarışma komitesinin bilgisi dahilinde değiştirilecektir. Analizler SolidWorks’te 22-24 Mayıs
tarihlerinde yapılacak olup 27 Mayıs’ta da analiz videoları sisteme yüklenecektir.

• Analizlerden yapısal testlerin ilk bölümü burun konisi ve gövde parçalarına yapılacak olan testlerdir. Bu testlerde, analizlerden
sonra belirlenen malzeme ve tasarım doğrultusunda üretilen alt sistemlere gerçek ortamda şok darbelerle ve üzerine ağırlık
koyulması şeklinde daha uzun süreli basınç/ağırlık dayanımını test edecek olan darbe dayanım testleri uygulanacaktır. Testler
10-15 Temmuz’da, AHR’den önce yapılacaktır.

• Kurtarma sistemi ve burun konisi bulkhead’inde ise parçaların kendi dayanıklılık testleri değil montajlarının dayanıklılıkları test
edilecektir. Çünkü bu iki parçanın da üstünde mapa vardır ve bu demek oluyor ki iki parça da şok kuvvetine maruz kalacak,
dolayısıyla parçaların bu şok kuvvete karşı dayanıklı olacağından emin olunmalı. Test için, belirlenen alt sistemler bir gövdeye
kendi montaj teknikleriyle montajlanacaktır. Ardından parçaların üstündeki mapalara paraşüt bağlanacaktır ve paraşütler
rokettekine en yakın hızda (hareket halindeki arabanın arkasından serbest bırakılarak) açtırılacaktır. Paraşüt serbest
bırakıldıktan sonra eğer parçaların montajında bir sorunla karşılaşılmazsa test başarılı sayılacaktır. Test başarısız olursa, yarışma
komitesinin bilgisi dahilinde montaj tekniklerinde değişime gidilecektir. Bu testler 10-15 Haziran tarihlerinde açık bir alanda
yapılacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K



Herkese Açık | Public

Optimizasyona Tabii Gereksinimler 

7420 Mayıs 2021 Perşembe

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

Kurtarma Sistemi Seçimi Mekanik Sistem / Kara Barutlu 
Sistemi / Soğuk Gazlı Sistem

Güvenlik gereksinimi (Ekstra 
güvenlik önlemleri 
gerektirmemesi tercih edilir.)

Sızdırmazlık ve gaz 
yönlendirme gerektirmesi 
(Gerektirmemesi tercih 
edilmektedir)

İki unsuru da gerektirmeyen 
mekanik sistem seçilmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

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

Paraşüt Açma Sistemi Gövde 
Malzemesi Seçimi

ABS / Alüminyum Ağırlık (Az olması tercih 
edilmektedir.)

Vidalı montaja uygun olması Alt tabanı için vidalı montaja 
uygun olması sebebiyle 

alüminyum, geri kalan isim 
hafif olması sebebiyle ABS 

seçilmiştir.

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

Kanatçık Malzeme Seçimi Alüminyum / karbon fiber Ağırlık (Az olması tercih 
edilmektedir.)

Maliyet (Düşük olması tercih 
edilmiştir.)

Ağırlığına göre tasarım 
dengelenebildiği için ve 
maliyeti az olduğu için 
alüminyum seçilmiştir.

Optimizasyona Tabii Gereksinim -1

Optimizasyona Tabii Gereksinim -2

Optimizasyona Tabii Gereksinim -3
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7520 Mayıs 2021 Perşembe 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

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

Burun Konisi Malzeme 
Seçimi

Fiberglass / Alüminyum / ABS Ağırlık (Az olması tercih 
edilmektedir.)

Dayanıklılık (Yüksek olması 
tercih edilmektedir.)

Yeterli dayanıklılığı ve düşük 
ağırlığı sebebiyle fiberglass

seçilmiştir.

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

Kanatçık Malzeme Seçimi Alüminyum / karbon fiber Ağırlık (Az olması tercih 
edilmektedir.)

Maliyet (Düşük olması tercih 
edilmiştir.)

Ağırlığına göre tasarım 
dengelenebildiği için ve 
maliyeti az olduğu için 
alüminyum seçilmiştir.

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

Gövde parçaları malzeme 
seçimi

Alüminyum / karbon fiber Ağırlık (Az olması tercih 
edilmektedir.)

Maliyet (Düşük olması tercih 
edilmiştir.)

Ağırlığına göre tasarım 
dengelenebildiği için ve 
maliyeti az olduğu için 
alüminyum seçilmiştir.

Optimizasyona Tabii Gereksinim -6

Optimizasyona Tabii Gereksinim -5

Optimizasyona Tabii Gereksinim -4
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( TR)

KRİTİK
K

Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri - 2 Optimizasyon Kriteri - 3 Sonuç ve Tasarıma 
Etkisi 

Gövde parçaları 
kapakçığı malzeme 
seçimi

ABS / Fiberglass RF dalgalarını geçirmesi 
(RF Dalgalarını 
geçirmelidir)

Hafiflik (Hafif olması 
tercih edilmektedir)

Dayanıklılık (Yüksek 
olmalıdır)

ABS’ye göre yaklaşık 6 
kat daha dayanıklı 
olduğun için, hafif 
olduğu için ve rf

dalgalarını geçirdiği için 
fiberglass seçilmiştir.

Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri - 2 Optimizasyon Kriteri-3 Sonuç ve Tasarıma 
Etkisi 

Burun konisi bulkhead’i
malzeme seçimi

Alüminyum /  Balsa / 
Fiberglass

Ağırlık (Az olması tercih 
edilmektedir.)

Vidasız montaja uygun 
olması

Üretim kolaylığı Hafif olduğu için, 
özellikle fiberglass’a
göre üretimi kolay 

olduğun için ve 
yapıştırılmayla 

montajlanabileceği için 
balsa seçilmiştir.

Optimizasyona Tabii Gereksinim -7

Optimizasyona Tabii Gereksinim -8
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7720 Mayıs 2021 Perşembe 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

NO. Gereksinim Madde 
No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

1 3.1.4. Yarışmaya Lise Kategorisinde yalnızca lise 
öğrencileri katılabilir. 

Slayt 2 Takımımızın tüm üyeleri lise 
öğrencisidir.

Öğrenci belgesi 

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

Slayt 2 Takımımız dört kişiden –ve bir 
danışman öğretmenden-oluşmaktadır.

Takım yapısı

3 3.1.12. Bir takımın üyesi başka bir takımda üye 
olarak yer alamaz. 

Slayt 2 Takımımızın hiçbir üyesi başka bir 
takımda yer almamaktadır.

Takım yapısı

4 3.1.13. Her takımın yarışmaya bir (1) danışmanla 
katılması zorunludur. Takım danışmanı ile 
ilgili özellikler 3.1.26 no’lu maddede yer 

almaktadır.

Slayt 2 Takımımızın bir takım danışmanı 
vardır.

Takım yapısı

5 3.1.14. Bir takım sadece bir kategoriden başvuru 
yapabilir. İki farklı kategoriden başvuru 

yaptığı tespit edilen takımlar (ve üyeleri) 
değerlendirilmeye tabi olmadan 

yarışmadan elenecektir. 

Slayt 2 Takımımız yalnızca roket kategorisine 
başvuru yapmıştır.

Takım yapısı

TAM KARŞILAMAKTADIR KISMEN KARŞILAMAKTADIR KARŞILAMAMAKTADIR
Kontrol Listesi-1
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7820 Mayıs 2021 Perşembe 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

NO. Gereksinim
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

6 3.1.21. Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol 
Listesi, Görevli Personel Listesi (Takım 

Danışmanı dâhil olacak şekilde) ve Risk Analizi 
hazırlamalıdır. 

Slayt
97,96,95,2

Gerekli listelerin tümüne KTR’de yer 
verilmiştir.

Raporda
verilmiştir.

7 3.1.26.1. Her takımın yalnızca bir danışman 
bulundurması gerekmektedir. 

Slayt 2 Takımımızın yalnızca bir danışmanı 
vardır.

Takım yapısı

8 3.1.26.2. Bir danışman yalnızca tek bir takıma 
danışmanlık yapabilir.

Slayt 2 Danışman öğretmenimiz yalnızca 
Eylemsiz 1011 Roket Takımı’na 

danışmanlık yapmaktadır.

Takım yapısı

9 3.2.6.12. Roket üzerindeki aviyonik alt sistemler ve 
sensörler uçuş esnasında maruz kalacakları 
titreşim, basınç ve şok gibi etkiler altında 

görevlerini rahatlıkla yerine getirmelidir. Bu 
kapsamda gerekli koruyucu önlemler alınmalı, 

tasarım doğrulama aşamasında ilgili testler 
gerçekleştirilmeli ve sonuçları ilgili tasarım 

raporlarında sunulmalıdır. 

Slayt 48,73 Bu konu için gerekli testler 
yapılacaktır.

Test

Kontrol Listesi-2
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7920 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 

( TR)
KRİTİK

K

NO. Gereksinim
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

10 3.2.4.3. Roketin tüm parçalarının azamî dış çapları 
aynı değerde olmalıdır (Kademlerin farklı 

çaplara sahip olması ve kademeler arası çap 
değişimine izin verilmemektedir). 

Slayt 4 Roketin tüm parçalarının azami çapı 
aynı değerdedir.

Open Rocket ve 
CAD tasarımları

11 3.2.4.4. Kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. Aktif kontrol 
yapılmayacaktır. 

- Kontrol yüzeyleri sabittir. -

12 3.2.4.5. Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach
hızındaki stabilite değeri 1.5 ile 2.5 arasında
olmalıdır.

Slayt 68 Roketimizin 0.3 Mach hızındaki statik 
marjini birinci tasarım için 1.77, ikinci 

tasarım için 1,69’dur.

Open Rocket
tasarımı

13 3.2.4.6. Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 
Mach için stabilite değeri hesaplanmakta 

olup, takımlar bu değeri dikkate almalıdırlar.

Slayt 
4,67

Roketimizin statik marjini 0,3 mach
için hesaplanmıştır.

Open Rocket
tasarımı

14 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.

Slayt 68 Rampa çıkış hızı birinci tasarımda 
25,3;ikinci tasarımda da 21,2’dir.

Open Rocket
tasarımı ve 

harici 
hesaplamalar
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8020 Mayıs 2021 Perşembe 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

NO. Gereksinim
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

15 4.2.8. Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm 
sistemlerin nerede, nasıl ve hangi malzemeler 

ile üretileceğinin bilgisi detaylı olarak 
verilmelidir. 

- Her bir alt sistemin ilgili slaytında
verilmiştir.

Raporda metinle 
verilmiştir.

16 3.2.2.1. Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. Slayt 22 Kurtarma sistemimizde ana, yedek ve 
sürükleme paraşütü olmak üzere üç 

paraşüt kullanılmaktadır.

Tablo 

17 3.2.2.2. Paraşüt ayırma işleminde güvenlik sebebiyle 
ticarî olmayan basınçlı kapların (basınçlı tank, 

tüp vb.) kullanılmasına kesinlikle müsaade 
edilmeyecektir. 

Slayt 18 Paraşüt ayırma işleminde yalnızca 
yaylı kurtarma sistemi 

kullanılmaktadır. 

Tablo 

18 3.2.2.19. Sistemin bağımsız olarak kurtarılacak bütün alt 
bileşenlerin (faydalı yük dâhil) üzerinde konum 

belirleyen bir sistem (GPS, radyo vericisi vb.) 
bulunacaktır.

Slayt 24 Roketimiz biri faydalı yük olmak üzere 
iki parça halinde kurtarılacaktır.

Blok diyagram

Kontrol Listesi-4
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( TR)

KRİTİK
K

NO. Gereksinim Madde 
No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR
Slayt No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

19 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.

Slayt 19 Kurtarma sisteminde roketimizin 
farklı bölümleri için ana, yedek ve 

sürükleme paraşütü olmak üzere üç 
farklı paraşüt kullanılmıştır.

Open Rocket
tasarımı

20 3.2.2.5. Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak 
tanımlanmaktadır. Birincil paraşüt azamî 
irtifadan hemen sonra (eğik atışın tepe 

noktasında) açılacaktır. 

Slayt 19 Birincil (sürükleme) paraşütümüz 
atışın tepe noktasında açılmaktadır.

Open Rocket
simülasyonu 

21 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. ( Rüzgâr 
hızının etkisi dikkate alınarak bu değerin 

20-40 m/s aralığında olması tavsiye 
edilmektedir). 

Slayt 23 Birincil (sürükleme) paraşütümüz 22 
m/s hızla düşüş yapmaktadır.

Open Rocket
simülasyonu  ve 

harici 
hesaplamalar
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( TR)

KRİTİK
K

NO. Gereksinim Madde 
No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

22 3.2.2.8. Roketin bütün parçaları birbirine bağlı 
olarak tek bir paraşüt sistemi ile 

kurtarılmalıdır. 

Slayt 19 Roketin bütün parçaları birbirine bağlı 
olarak kurtarılmaktadır.

Operasyon 
konsepti

23 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. 

Slayt 7 Faydalı yük yere tek başına 
indirilecektir.

Operasyon 
konsepti

24 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. 

Slayt 23 Ana paraşütle taşınan yüklerin hızı 
8,65’tir.

Open Rocket
simülasyonu ve 

harici 
hesaplamalar

25 3.2.2.12. Roket, tepe noktasına ulaşmadan önce 
herhangi bir ayrılma gerçekleştiremez 

(Faydalı Yük bırakma, paraşüt açma vb.).

Slayt 19 Bütün ayrılmalar roket tepe noktasına 
ulaştıktan sonra 

gerçekleştirilmektedir.

Open Rocket
simülasyonu
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( TR)

KRİTİK
K

NO. Gereksinim
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

26 3.2.2.20. Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve 
sürekli konum verisi paylaşacaktır.

Slayt 24 GPS sistemimiz yer istasyonundaki  
Xbee sensörü ile sürekli konum verisi 

paylaşımında bulunacaktır.

Raporda
metinlerle 

belirtilmiştir.

27 3.2.2.21. Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça 
üzerinde hızın ölçülebilmesine yönelik bir sistem 

olacaktır.

Slayt 24 Roketimizin tüm kurtarılacak parçaları
üzerinde hız ölçümüne yönelik GPS 

bulundurulacaktır. 

Raporda
metinlerle 

belirtilmiştir.

28 3.2.2.22. Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı 
aktarılacaktır (Roketin düşüş hızı bu sistem vasıtası ile 

tespit edilebilecektir). 

Slayt 24 Tüm hız verileri yer istasyonundaki 
Xbee sensörüne aktarılacaktır.

Raporda
metinlerle 

belirtilmiştir.

29 3.2.2.23. Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak 
gözle uzaktan rahat görülebilmesi için) olacaktır. 

Slayt 23 Paraşütlerimiz siyah turuncu ve 
kırmızı renkte seçilmiştir.

Tablo 

30 3.2.2.24. Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için 
paraşütlerin kesinlikle beyaz ve mavi renklerde veya 

bu renklerin farklı tonlarında olmaması 
gerekmektedir. 

Slayt 23 Tüm paraşütlerimiz koyu renklerden 
tercih edilmiştir.

Tablo 
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KRİTİK
K

NO. Gereksinim
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

31 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.

Slayt 24 Roketimizdeki kurtarılacak olan her 
kısım üzerinde konum belirleyicisi olan 

GPS sistemi bulunmaktadır.

Blok diyagramlar

32 3.2.3.1. Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg 
olmalıdır. 

Slayt 
28,29

Faydalı yükümüz 4.245 kg ağırlığa
sahiptir.

Open Rocket
tasarımı

33 3.2.3.10. Bilimsel bir görevi yerine getirmeye yönelik 
faydalı yükler canlı organizma, kurşun, 

aşındırıcı kimyasal malzeme ve radyoaktif 
materyal barındıramaz ve çevreye/canlılara 

zararlı olamazlar. 

Slayt 28 Roketimizde hiçbir canlı, aşındırıcı 
kimyasal, radyoaktif materyal veya 

çevreye/canlılara zarar verecek unsur 
bulunmamaktadır.

Raporda metinle 
verilmiştir.

34 3.2.3.11. Burun konisinde herhangi bir faydalı yük veya 
aviyonik sistem konumlandırılmayacaktır.

Slayt  28 Faydalı yük  üst gövdede
konumlandırılmıştır.

Open Rocket
tasarımı

35 3.2.6.24. Karar verme parametrelerinde sensörlerden
okunan veri(ler) esas olmalıdır.

Slayt 
36,41

Karar verme parametrelerinde
sensörlerden okunan veriler esas 

alınmıştır.

Aviyonik
algoritması
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8520 Mayıs 2021 Perşembe 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI TASARIM RAPORU 
( TR)

KRİTİK
K

NO. Gereksinim Madde 
No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

40 3.2.6.2. Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve 
sensör(ler) içermelidir. 

Slayt 
34,39

İki uçuş bilgisayarımız da güç kaynağı 
olan lipo pil ve gerekli sensörleri

içermektedir.

Blok 
diyagramlar

41 3.2.6.3 İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini 
çalıştıracak eyleyiciye/eyleyicilere bağlı 

olmalıdır. 

Slayt 41 İki uçuş bilgisayarımız da ayrılma 
sistemlerini çalıştıracak eyleyicilere 

bağlıdır.

Raporda metinle 
verilmiştir.

42 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. 

Slayt 
36,41

Ana uçuş bilgisayarımızın arızalanması 
durumunda yedek uçuş bilgisayarımız 
devreye girecek şekilde ayarlanmıştır.

Aviyonik
algoritması

43 3.2.6.6. Uçuş bilgisayarları kullanılarak 
gerçekleşecek ayrılmalarda farklı çalışma 

prensipleri yer almalıdır (her iki uçuş 
bilgisayarında aynı kontrolcü kullanıyor 

ise ayrılmayı gerçekleştirecek sensörlerin
birbirinden farklı olması gerekmektedir). 

Slayt 
36,41

Ana ve yedek olarak iki uçuş 
bilgisayarımız bulunmaktadır.Ayrılma

sırasında ikisi için de özelleştirilmiş 
çalışma prensipleri oluşturulmuştur.

Aviyonik
algoritması
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KRİTİK
K

NO. Gereksinim Madde 
No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No.

Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

44 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). 

Slayt 18 Eyleyiciler, paraşüt açma sistemi 
içerisinde kendi boyutlarına uygun 

olarak yapılan bölmelere 
yerleştirilecektir.Bu sayede titreşim 

gibi faktörlerden mümkün olduğunca 
uzak tutulacaklardır.

Testler

45 3.2.6.10. Roket parçalarının yer istasyonundan uzak 
yerlere düşeceği göz önüne alınmalı ve 

alıcıverici antenler Lise, Orta İrtifa ve Zorlu 
Görev kategorileri için asgari 10.000 feet, 
yüksek irtifa kategorisi için asgari 20.000 

feet menzilde çalışabilecek şekilde 
seçilmelidir. 

Slayt 44 Seçilen modül ve antenler üzerinden 
yapılan link bütçesiyle 10.5000 feete

kadar iletişimin sağlandığı 
kanıtlanmıştır.

Link bütçesi

46 3.2.6.11. RF modülüne giden güç ölçülerek link 
bütçesinin yapılması gerekmekte ve ilgili 

tasarım raporlarında sunulmalıdır.

Slayt 44 Link bütçesi ile ilgili KTR raporunda da 
bilgi verilmiştir.

Link bütçesi
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Açıklama Gereksinim
Karşılama
Metodu

47 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. 

Slayt 
37,42

Sensörlerden okunan verilerde hata 
payını azaltmak amacıyla kalman 

filtresi kullanılacaktır.

Raporda metinle 
verilmiştir.

48 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). 

Slayt 68 Seçilen roket motorlarımız aynı çapa
sahiptir.

Motor seçimi

Kontrol Listesi-11
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49 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).

Slayt 70,71,72 Sistemlerimiz hakkında 
belirtilen açıklamalar 

şemalar ve CAD tasarımları 
ile desteklenmiştir.

CAD tasarımları

50 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 
geçerlidir. 

Slayt 61 Tüm mapalarımız tek parça 
halindedir ve çelik 

dökümden imal edilmiştir.

Raporda metinle 
verilmiştir.
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51 3.2.5.1 Roket içi basınç yönetimi sağlanarak roket 
içerisindeki ortaya çıkabilecek aşırı 

basınçlanma problemini önlemeye yönelik 
basınç sensörlerinin sağlıklı veri alınması 
sağlanmalı ve burundan hemen önceki 

gövde bitim alanında, aviyonik sistemlerin 
bulunduğu gövde parçasında ve motorun 

hemen bitimindeki alanda 30-45 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.

Slayt 58 Roketimize 3 tane 45 mm çapında 
basınç deliği açılmıştır.

CAD tasarımları

52 3.2.5.2. Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı 
yapısal yüklere hem de taşıma/rampaya 

yerleştirme esnasında maruz kalacağı 
yüklere dayanıklı olmalıdır.

Slayt 73 Roketimizin maruz kalacağı 
yüklerden zarar görmemesi 

amacıyla önceden dayanıklılık testi 
yapılacaktır. 

Test 
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53 3.2.5.3. Roket gövdesi olarak PVC ve benzeri herhangi bir 
polimer malzeme, sıkıştırılmış kağıt/kraft kullanılamaz.

Slayt 
57,58

Roketimizde PVC ve benzeri hiçbir 
malzeme kullanılmamış, tüm 

gövdelerimiz alüminyumdan imal 
edilmiştir.

Open Rocket
simülasyonuyla ve  

metinle
verilmiştir.

54 3.2.5.5. İç entegrasyon gövdeleri ve burun omuzluğu 
uzunluğunun gövde çapının en az bir buçuk katı olması 
gerekmektedir. Gövdeler arası entegrasyon ve burun–

gövde entegrasyonu (iç entegrasyon gövdesi/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. 

Slayt 51
ve 58

Entegrasyon gövdeleri ve burun 
konisi uzunluğu,gövde çapının 1,5 

katından uzun olacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Open Rocket ve 
CAD tasarımıyla 

verilmiştir.

55 3.2.2.10. İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. 
Ana paraşüt en erken yere 600 m ve en geç 400 m kala 
açılmalıdır.

Slayt 19 Ana paraşütümüz yere ortalama 
575 m kala açılmaktadır.

Open Rocket
simülasyonu ve 

harici 
hesaplamalar
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56 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.

Slayt 4 Roketimizin dışında kaydırma 
ayakları haricinde herhangi bir unsur 
bulunmamaktadır. Kaydırma ayakları 

da şartnameye uygun olarak 
yerleştirilmiştir.

CAD tasarımları

57 3.2.6.17. Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların 
“Li-Po Safe Bag” kullanmaları gerekmektedir. 

- Aviyonik sistemimizde Li-Po pil 
bulunmaktadır. Bu piller Li-Po Safe

Bag’de taşınacaktır.

-
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Bütçe

Malzeme Adet Birim Fiyat(TL) Tedarik Kanalı

Xbee S2C Pro 4 480 Robotistan.com
Arduino Nano 2 30 Robotistan.com
Arduino Uno 1 35 Robotistan.com

GY-NEO6MV2 3 70 Robotistan.com
Bmp280 1 10 Motorobit.com

Mpu6050 2 10 Direnç.net
Servo Motor 2 35 Robotzade.com

Li-po Pil 3 180 Direnç.net
Buzzer 2 3 Direnç.net

Devre Anahtarı 3 3 Direnç.net
Xbee Explorer 4 50 Robotistan.com

PCA9658 Servo Motor Sürücüsü 2 40 Robolinkmarket.com
Yagi Anten 1 300 Aliexpress.com

Aviyonik Bütçesi

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU
(ÖTR)25 Mart 2021 Perşembe 95

Aviyonik sistemin parçaları %95 oranında tedarik edilmiştir 
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Bütçe

Mekanik Bütçesi

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU
(ÖTR)25 Mart 2021 Perşembe 96

Malzeme Adet Birim Fiyat(TL) Tedarik Kanalı

Üst Gövde 1 700 Referan Metal
Alt Gövde 1 600 Referans Metal

İç Entegrasyon Gövdesi 1 100 Referans Metal
Burun Konisi 1 250 Üretim
Kanatçıklar 3 100 Üretim

Motor Bloğu 1 350 Referans Metal
Merkezleme Halkası 3 50 Referans Metal

Motor Tutucusu 1 100 Üretim (Hazır)
Motor Bulkhead 1 50 Üretim (Hazır)

Burun Konisi Bulkhead 1 20 Üretim (Hazır)
Mapa 5 15 Ali Express

Malzeme Adet Birim Fiyat(TL) Tedarik Kanalı

Fırdöndü 3 18 Rocketturk.com
Karabina 3 4 7kat.com

Aviyonik Bloğu 1 175 Üretim
Kurtarma Sistemi 1 250 Üretim

Sürükleme Paraşütü 1 150 Modelroket.com
Ana Paraşüt 1 450 Modelroket.com

Faydalı Yük Paraşütü 1 300 Modelroket.com
Şok Kordonu (4 metre) 2 30 Modelroket.com
1.Kurtarma Sistemi Yay 1 100 Domin Yay
2. Kurtarma Sistemi Yay 1 70 Domin Yay

Gövde/Yapısal parçalarının tedarik kanallarında, üretim aşamasına kadar değişimler olabilir.
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