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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü

Boy (mm): 3020

Çap (mm): 149

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 17371

Yakıt Kütlesi (g): 4349

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2683

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4150

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 28553

Ölçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 9,35

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 31,6

Stabilite (0.3 Mach için): 1,92

En büyük ivme (g): 8,60

En Yüksek Hız (m/s): 257

En Yüksek Mach Sayısı: 0,768

Tepe Noktası İrtifası (m): 2880

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : M2020

İkinci tercih : M2150

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Burun Konisi
400 mm

Omuzluk
230 mm

Faydalı Yük
260 mm

Sürüklenme 
Paraşütü
205 mm

Aviyonik
250 mm

Ana Paraşüt
390 mm

Motor Kundağı 940 mm

Roket Çapı
149 mm

Kanat Boyu
125 mm

Coupler 720 mm

Kanat Kök Kenarı 125 mm

Roketin Toplam Boyu 3020 mm
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Değişim Konusu ÖTR’de hangi 
sayfada

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

Burun Konisi Bulkhead 36 Boyu 20 mm idi Boy 15 mm’e düşürüldü 67

Burun Konisi Üretim Yöntemi 26 Filament sarma idi Prepreg sarma yöntemine geçildi 56

İkinci Gövde 31 Boyu 1500 mm idi 1380 mm’e düşürüldü 63

İkinci Gövde 31 Filament Sarma idi Prepreg sarma yöntemine geçildi 64

Ana ve Yedek Aviyonik Sabitleme 
Levhası

34 Malzemesi fenol fiber idi Kontrplak yapıldı 79-80

Kara Barut Haznesi 45 Malzemedi PLA idi Alüminyum yapıldı 85-86

Coupler Parçası 32 Boy 540 mm idi 720 mm’e çıkarıldı 65

Coupler Parçası 41 Coupler kapağının boyu 80 mm idi 200 mm’e çıkarıldı 97

Motor Merkezleme Yüzüğü 37 Malzemesi fenol fiber idi ve boyu 30 
mm idi

Alüminyum End Ring olarak değiştirildi ve boyu 
20 mm yapıldı

91

Faydalı Yük Yedek Aviyonik İptali 59
Faydalı yük, yedek bilgisayara sahip 

idi
Faydalı yük yedek uçuş bilgisayarı iptal edildi. 27

Yedek Aviyonik İşlemci Değişimi 58
Yedek aviyonikte stm32F103C8T6 

işlemcisi var idi
Yapılan testler sonucunda stm32F103C8T6 

işlemcisi Arduino Nano ile değiştirildi.
41-43
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Değişim Konusu Yeni İçerik Konusu KTR’deki İçerik Detayı KTR’de hangi sayfada?

Birinci Gövde 
Gövde Kapağı

Birinci gövdeye, kara barut 
montajı için kapak deliği 

açıldı.

61-62

Engine Block Tasarım Değişikliği Motoru tutması için daha 
hafif ve dayanıklı bir 
tasarım olan kaplow
klipsler kullanılacak.

93
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Roketin rampaya taşınması

Rampadan çıkış

Burn out

Apogee noktası

Sürüklenme paraşütünün 
açılması ve faydalı yükün 

roketten ayrılması

Ana paraşütün açılması

Güvenli iniş
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Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası

1. Öncelikle tüm etiketleri toplamış
rokete roket motoru yerleştirilir.

2. Kara barut haznelerine kara barut
doldurulur ve ateşleyici fitiller
barut haznelerine yerleştirilir.

3. Roket rampaya taşınır.

4. Atış günü geldiğinde bize verilen
sürede rokete altimetre
yerleştirilir.

5. Roket rampadayken aviyonik
sistem ve faydalı yük aktifleştirilir.

Zaman (S) İrtifa (m) Hız (m/s)

Fırlatma 0 0 0

Rampa Tepesi 0,41 6 31,6

Burn Out 4,33 700 251

1. Kademe 
Ayrılması

24,3 2880 0

2. Kademe 
Ateşlenmesi

160,3 600 30

Tepe Noktası 24,3 2880 0

Sürüklenme 
Paraşütü Açılması

24,3 2880 0

Sürüklenme 
Paraşütü Sonrası

24,3 – 160,3 2880 - 600 30

Ana Paraşüt 
Açılması

160,3 600 7,5

Ana Paraşüt Sonrası 160,3 - 238 600-0 7,5

1. Roket görevini bitirip iniş 
yaptığında yer istasyonunda 
GPS’ten alınan konum 
bilgileri saptanır ve roketin 
bulunması için yola çıkılır.

2. Görevini bitiren roket buzzer
sayesinde ses çıkarır bu 
sayede konumu daha kısa 
sürede saptanır.

3. Yer istasyonundaki konum 
bilgileri SD karta kayıt edilir 
ve uçuş sonrası hakeme 
teslim edilir.
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İrtifa/Zaman Grafiği
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İvme/Zaman Grafiği
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Mach/Zaman Grafiği
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Birinci ayrılmayı 
gerçekleştirecek 

kara barut hazneleri

İkinci ayrılmayı 
gerçekleştirecek 

kara barut hazneleri

Sürüklenme 
Paraşütü

Faydalı Yük 
Paraşütü

Ana Paraşüt
Kapak

Kara Barut 
Haznesi
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Avantajlar Dezavantajlar

Kara Barut

❖ Roketin içinde çok fazla basınç 
oluşturduğu için burun ve paraşütü 
rahatlıkla fırlatabilir.

❖ Daha az alan kaplıyor.
❖ Hafif bir sistemdir.

❖ Roketin içinde oluşacak basınç ve sıcak gaz 
elektronik sisteme zarar verebilir.

❖ Roketin içinde oluşacak sıcak gaz; paraşüte, 
paraşüt ipine zarar verebilir.

CO₂ Tüpü

❖ Yaylı sisteme göre daha az alan 
kaplıyor.

❖ Yaylı sisteme göre daha az ağır.
❖ Yaylı sistemlere göre daha az maliyetli.

❖ Karbondioksitin saklanılacak tüpünün uygun 
güvenlikte bulunması daha zor.

❖ Roketin içinde oluşacak basınç elektronik 
sistemlere zarar verebilir.

Yaylı Kurtarma 
Sistemi

❖ Yayın potansiyel kuvveti çok fazladır. Bu 
sayede paraşütü rahatlıkla itebilir.

❖ Enerjik malzemelerle çalışmadığı için 
güvenlik açısından daha az risklidir.

❖ Çok fazla alan kaplar.
❖ Çok fazla bileşeni olduğundan ağır bir sistemdir.
❖ Maliyetli ve çok zaman gerketiren sistemdir.
❖ Mekanik bir sistem olduğu için aksaklıklar 

meydana gelebilir.

Aşağıdaki tabloda verilen avantaj ve dezavantajlar incelenerek kurtarma sistemi olarak ‘Kara Barut’ tercih edilmiştir. Seçilen
kara barutlu kurtarma sisteminin getirdiği dezavantajlar da detaylı şekilde incelenerek oluşabilecek her türlü olumsuzluğa ve risk
durumuna karşı çözümler üretilmiş olup ‘’Hata Türleri ve Etkileri Analizi’’ kısmında, öngörülen bu riskler ve çözümler detaylıca
anlatılmıştır.

Alt Sistemler Görevleri

Kara Barut 
Haznesi

Kara barutların doldurulacağı 
silindir alüminyum tüplerden 

oluşmaktadır.

Pamuk
Kara barutun, haznelerin dibine 
yapışıp fitillere temas etmesini 

sağlayacaktır.

Elektrikli 
Ateşleyici

Haznelerin içinde kara baruta 
temas halinde bulunacaktır ve 
ayrılma esnasında kara barutu 

ateşleyecektir.

Paraşütler 
ve Şok 

Kordonları

Kara barut patlayıp ayrılma 
gerçekleştiğinde roketin bir 

bütün halinde yere güvenli iniş 
yapmasını sağlayacaklardır.
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Kullanacağımız kara barut sistemi; belirli parametrelere göre hesaplanan ve belirlenen miktarda kara barutun, roketin ayrılma
gerçekleştireceği aşamalarda patlayarak ortaya çıkardığı büyük basınçla istenilen parçaları roketin dışına fırlatmasıyla
gerçekleşecektir. İlk olarak; roketin montaj aşaması bittiğinde birinci gövde ve coupler üzerinde bulunan kapaklar açılacak ve kara
barut hazneleri, vidalı şekilde montajlandıkları bulkhead üzerinden dışarı çıkarılarak kara barutla doldurulacaktır. Daha sonra
ateşleyici fitiller bu hazneler üzerinden bulunan deliklerden içeri yerleştirilecek ve kara barut haznelerinin kapakları kapatılacaktır.
En son aşamada ise birinci gövde ve coupler üzerindeki kapaklar yerlerine takılarak kurtarma sistemimiz hazır hale getirilecektir.

𝑁 =
𝑃∗𝑉

266∗3307 R° x 
454 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠

1 𝑙𝑏𝑠
𝑁 =

6.8∗(π𝑥2.852𝑥33.46)
266∗3307 R° x 

454 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠

1 𝑙𝑏𝑠
𝑁 = 3 𝐺𝑟𝑎𝑚N = Kara barut miktarı

V = Silindirin hacmi
P = Basınç 𝑁 =

𝑃∗𝑉

266∗3307 R° x 
454 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠

1 𝑙𝑏𝑠
𝑁 =

6.8∗(π𝑥2.852𝑥19.29)
266∗3307 R° x 

454 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠

1 𝑙𝑏𝑠
𝑁 = 1.72 𝐺𝑟𝑎𝑚

Birinci gövde 
ayrılması için

İkinci gövde 
ayrılması için

Paraşüt Ayrılmaları CAD Görüntüleri

Roket apogee noktasına çıktığında ilk ayrılma gerçekleşecek ve faydalı yük, paraşütü ile dışarı çıkacaktır. Faydalı yük bu esnada
altında bulunan saplama + bulkhead sistemi sayesinde sürüklenme paraşütünü de dışarıya çekecektir.
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Apogee noktasına çıkan ve faydalı yükü bağımsız olarak fırlatan roket, sürüklenme paraşütünü açarak yaklaşık 30 m/s hız ile
düşüşe geçecektir.

Roket düşme aşamasında son 600 metreye geldiğinde ikinci ayrılma gerçekleşecektir ve ana paraşüt açılacaktır. Bu aşamadan
sonra roket yaklaşık 7.5 m/s ile yere düşmeye devam edecektir.
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Kurtarma Stratejisi ve Aşamaları
1) Roket rampaya götürülmeden önce coupler üzerinde üzerinde bulunan anahtar ile roketin içindeki aviyonik sistem aktif hale

getirilecektir. Daha sonra ise birinci gövdeye açtığımız delik üzerinden alyan yardımı ile faydalı yük aktive edilecektir. Kurtarma
sistemi kesinlikle rampada akfif hale gelmeyecektir.

2) Ateşleme sonrası apogee noktasına çıkan roket ilk kara barut patlamasını yaparak birinci ayrılmayı gerçekleştirecektir ve bu
aşamada; önce burun konisi ana gövdeden ayrılacak sonra faydalı yük, paraşütü ile beraber roketten tamamen bağımsız bir
şekilde dışarı çıkacaktır. Faydalı yükün alt tarafında bulunan saplama ve bulkhead sayesinde sürüklenme paraşütü de faydalı
yük ile beraber çıkacaktır. Fakat sürüklenme paraşütü rokete bağlı ve faydalı yükten bağımsız olacaktır. Faydalı yükümüz
roketten bağımsız bir şekilde 7m/s hız ile yeryüzüne inişini gerçekleştirecektir. İnişe geçtiğini fark eden faydalı yük, hız
verilerini de yer istasyonuna anlık olarak göndermeye başlayacaktır.

3) Sürüklenme paraşütünün açılmasıyla yaklaşık 30 m/s hız ile yere düşmeye devam eden roket, son 600 metrede ikinci kara
barut patlamasını gerçekleştirecektir. Bu patlamadan sonra birbirine sıkı geçme şeklinde montajlanan coupler ve ikinci gövde
birbirinden ayrılarak ana paraşüt açılacaktır. Bu aşamada roket yaklaşık 7.5 m/s hız ile yere düşmeye devam edecektir.

4) Son aşamada ise; yere güvenli inişini gerçekleştiren roket ve faydalı yük, sahada bulunan arkadaşlarımıza gps verileri
yollayacak ve parçaların hepsi bulunarak kurtarma gerçekleştirilecektir.
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Özellik Paraşüt Kumaşı Paraşüt İpi Şok Kordonu

Malzeme 
Bilgileri

:

Paraşüt kumaşı olarak Ripstop Nylon Kumaş
seçilmiştir. Rokette kullanacağımız paraşütlerde
yırtılmaz ve dayanım kuvvetleri yüksek olduğu
için Riptop Nylon kullanacağız.

Paraşüt ipi olarak Paracord 550 İpi tercih
edilmiştir. Paracord iplerin içinde 7 adet daha lif
mevcuttur ve piyasada zaten paraşüt ipi olarak
kullanılmaktadır. Bu iplere binecek olan çekme
kuvvetleri göz önünde bulundurularak Paracord
550 tercih edilmiştir.

Şok kordonlarımızı, ani kuvvetlere karşı yüksek
dayanımından dolayı Polyester Perlon
malzemeden üreteceğiz. Polyester perlon
elastik olmayan bir şok kordonudur. Şok
kordonlarında oluşacak yüksek çekme
kuvvetlerinden dolayı dayanımı yüksek olan bu
malzeme tercih edilmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:
Hazır Satın Alım Hazır Satın Alım Hazır Satın Alım

𝐷

𝑑
≤ 10

Paraşütlerin kubbe delikleri yukarıda 
verilen orana göre hesaplanmıştır.

Malzemeler Özellikleri

Ripstop Kumaş
(Paraşütler)

• Yırtılmaz kumaş olarak bilinir.
• Çok hafif bir kumaştır.
• Hava ve su geçirmez bir kumaştır.

Paracord ip        (Paraşüt 
ipi)

• Paracord ipi içinde 7 iplik daha vardır.
• 100 kg çekme dayanımına sahiptir.

Polyester Perlon      (Şok 
Kordonu)

• Esnemesi az olduğundan, bir anda oluşan ağır şok dalgalarını absorbe eder.
• 4000 N çekme dayanımına sahiptir.
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Paraşütler Paraşüt Rengi Çap
(Paketlenmiş Hali)

Çap
(Açık Hali)

Kubbe Deliği 
Çapı

Düşüş
Hızı

Sürüklenme Paraşütü Turuncu 130mm 750mm 75mm 30m/s

Faydalı Yük Paraşütü Siyah 130mm 1500mm 150mm 7m/s

Ana Paraşütü Kırmızı 140mm 3000mm 300mm 7,5m/s

Şok Kordonları Çap 
(Paketlenmiş Hali)

Çap
(Açık Hali)

Eni (Açık Hali)

Sürüklenme Paraşütü şok Kordonu 130mm 5000mm 30mm

Faydalı yük Şok Kordonu 70mm 1500mm 30mm

Ana Paraşüt Şok Kordonu 130mm 7500mm 30mm

PARAŞÜT TASARIM DETAYLARI

Paraşütlerin boyutları ve dilim sayıları farklı olsa bile genel olarak hepsinin tasarımı aynıdır. Sürüklenme ve faydalı yük
paraşütü için 8, ana paraşüt için ise 12 adet eş mandalina dilimi şeklindeki parçanın birbirine dikilmesiyle elde edilmiştir.
Paraşütün her diliminin sağ ve sol kolunda, dilimlerin boyunca ilerleyen hava cepleri vardır. Paraşütün ipleri her bir parçanın
hava cebinden geçerek direkt olarak karşı dilimin hava cebine girmektedir. Böylece her bir ip, dilimleri boydan boya dolandığı
için sağlam bir yapı elde edilmiştir. Ayrıca paraşütlerin hepsinin kubbe delikleri şu orana göre hesaplanmıştır;

Paraşüt düşüş hızları yukarıda yer alan
denklemden yararlanılarak hesaplanmıştır.

𝑽 = Τ8 ×𝐦× 𝐠 𝜌 × 𝑐𝑑× (𝑫2 ×𝜋)
D: Paraşüt çapı
P: Havanın yoğunluğu
Cd: Paraşütün malzemesinin katsayısı 
V: Düşüş hızı
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Kompanent Konumu Açıklama

Arduino Nano Faydalı Yük Faydalı yük kartının kontrolcü kartıdır. Kolay kullanımından dolayı tercih edilmiştir.

BMP280
Faydalı Yük

Yükseklik farkını geçen süreye bölerek hız verisi elde edilecek olan basınç sensörü. Elde edilen verilerin hassasiyetinden
ve doğruluk payından dolayı tercih edilmiştir.

GY-NEO6MV2 (GPS) Faydalı Yük, Ana ve 
Yedek Aviyonik

Faydalı yükün konumunu bulmak için kullanılacak olan GPS sensörü. Konumu diğer sensörlere göre daha az hata ile
vermesinden dolayı tercih edilmiştir.

XBEE PRO XSC S3B Faydalı Yük, Ana ve 
Yedek Aviyonik

900MHz frekans bandında yer istasyonu ile iletişimi sağlayacak olan sensör. Anten ile 45 km menzile kadar veri
aktarabilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Aynı zamanda tecrübe sahibi olduğumuz bir sensördür.

MQ2 Gaz Sensörü
Ana Aviyonik

Kara barut’un yanması ile ortaya çıkan dumanı algılayacak ve paraşütlerin açılıp açılmama durumlarını denetleyecek
sensör. Denetlemeyi sağlayabileceğimiz en mantıklı yol dumanı algılamaktı. Bu nedenle tercih edildi.

ADXL345 Ana Aviyonik İvme değerlerini okuyacak sensör. Yeni tecrübelere kazanabilmek adına tercih edildi.

MPL3115A2
Ana Aviyonik

Yükseklik verileri ve hız verileri elde edilecek olan sensör. Bu sensör daha sakin bir şekilde çalışmaktadır. Diğer sensörler
kadar hassas fakat daha az değişken değer üretmektedir. Burnout anında daha az etkileneceğini düşünmekteyiz.

MPU6050
Yedek Aviyonik

İvme ve gyro değerlerini elde edicek olan sensör. Bu sensörden elde edilen verilere göre roketin harekete geçtiği
doğrulanacaktır.

Kurtarılacak Olan Tüm Elektronik Sensörler: 
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KURTARMA TESTLERİ TAKVİMİ
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Paraşüt Açılma Testi

Test Edilen 
Malzeme

Test 
Yöntemi

Testin Yapıldığı 
Yer

Elde Edilen Veriler Verilerin Yorumlanması

Ripstop Nylon Paraşüt 
Açılma 

Düzce 
Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi

Paraşüt aşağı atıldıktan hemen
sonra açılmıştır. Açılması
sırasında ortaya çıkan yüksek
çekme kuvvetinden dolayı
yırtılma, kopma gibi hiçbir
deformasyona uğramamıştır.

Seçtiğimiz paraşüt
kumaşının hem
malzemesi hem de ölçüsü
bakımından istediğimiz
bütün kriterleri karşıladığı
belirlenmiştir.

Paracord 550 
(3mm)

Paraşüt 
Açılma 

Düzce 
Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi

Paraşüt ipleri, paraşüt aşağıya
atıldıktan sonra taşıdığı kütlenin
etkisiyle bir anda açılınca
yüksek bir şok kuvvetine maruz
kalmıştır. Ancak bu şok
kuvvetine karşı kopma, yırtılma
gibi hiçbir deformasyona
uğramamıştır.

Kullandığımız iplerin hem
malzemesi hem de
ölçüleri bakımından ideal
oldukları ve kriterlerimizi
karşıladığı belirlenmiştir.

Test için tedarik edilmiş olan 150 cm çapındaki faydalı yük paraşütüne, kullanacağımız faydalı yük ile aynı kütleye sahip
alüminyumlar bağlanarak yüksek bir binanın 11. katından aşağıya atılarak serbest düşmeye bırakılmıştır. Bu sayede paraşüt ve
iplerin hem malzemesinin hem de ölçülerinin tasarımımız için uygunluğu kontrol edilmiştir.
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Araba ile Paraşüt Açılma Testi

Test Edilen 
Malzeme

Test 
Yöntemi

Testin Yapıldığı 
Yer

Elde Edilen Veriler Verilerin Yorumlanması

Ripstop
Nylon

Araba ile 
Paraşüt 
Açılma 
Testi

Düzce 
Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi

Paraşüt seyir halindeki aracın
arkasından dışarı atılıp yüksek
rüzgara maruz bırakılmıştır.
Testin sonunda paraşüt
kumaşında herhangi bir yırtık,
kopma vs. gözlemlenmemiştir.

Seçtiğimiz paraşüt
kumaşının hem
malzemesi hem de
ölçüsü bakımından
istediğimiz bütün
kriterleri karşıladığı
belirlenmiştir.

Paracord
550 (3mm)

Araba ile 
Paraşüt 
Açılma 
Testi

Düzce 
Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi

Paraşüt seyir halindeki aracın
arkasından dışarı atılıp yüksek
rüzgara maruz bırakılmıştır.
Testin sonunda paraşüt
iplerinde ya da kumaş ile ip
arasındaki dikiş bağlantılarında
herhangi bir yırtık, kopma vs.
gözlemlenmemiştir.

Kullandığımız iplerin hem
malzemesi hem de
ölçüleri bakımından ideal
oldukları ve kriterlerimizi
karşıladığı belirlenmiştir.

Ripstop kumaş malzemeden oluşan paraşüt seyir halindeki bir aracın arkasından, araç belirli bir hızla giderken dışarıya
çıkarılmıştır. Bu sayede hem paraşüt kumaşının hem de paraşüt iplerinin yüksek rüzgara karşı gösterdiği dayanım test edilmiştir
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Testin Adı Açıklama

Gaz Sensörü ile Gaz Algılama 
Hassasiyeti Testi

• Bu test, uçuş sırasında ateşleme işlemi gerçekleştiğinde okunan gaz değerini, dolayısıyla roketin ayrılma anını gerçekleştirdiğini
anlamak amacıyla yapılmıştır.

• Test, Atölyenin önünde boş bir alanda yapıldı. Ateşleme sistemi prototip olarak tasarlandı. MQ2 duman sensörü roketin
içerisindeki kara barutun yanına yerleştirildi.

• Ayrılma anı, tasarladığımız prototip ateşleme devresindeki buton ile aktif hale getirildi. Röle tetiklenerek fitilin ateşlenmesini
sağladı ve MQ2 duman sensörünün açığa çıkan gaz değerini okuma süresi gözlenmiş oldu.

• Testten elde ettiğimiz sonuçlara göre; MQ2’nin açığa çıkan gaz değerini hızlı algılaması ve algıladığı gaz değeri hassasiyetinin
yeterli olması sebebiyle roketin ayrılma işlemi için yeterli olduğuna karar verilmiştir.

Vakum Torbası ile Kurtarma 
Sistemi Testi

• Bu test, kurtarma sisteminin ateşleme zamanını, ve basınç sensörünün doğru çalışıp çalışmadığını gözlemlemek amacıyla
yapılmıştır.

• Arduino Nano ve MPL3115A2 basınç sensörü, LCD ekran ve LED kullanılarak prototip bir devre tasarlandı. Tasarlanan devre,
vakum torbasına yerleştirilerek içerisindeki hava elektrikli süpürge ile vakumlandı.

• Vakum torbasının içerisindeki hava azaldıkça basınç sensörü yükseldiğini varsayarak drag ve main paraşütleri ateşlemesini
modellemek için atadığımız LED’leri sırasıyla yaktı. Ayrıca LCD ekranda da kurtarma sisteminin tetiklenme anları yazdırıldı.

• Test sonucunda; MPL3115A2 basınç sensörünün hassasiyetinin yeterli olduğuna karar verilmiştir. Test başarıyla
gerçekleştirilmiştir.
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Faydalı yük 4,15 kg kütleye sahip olup herhangi bir göreve sahip değildir.

Apogee’ye ulaşılana kadar ana gövde içerisinde bulunacaktır. Roket apogee noktasına ulaşıp düşüş pozisyonuna
geçmeye başladığında bir röle tetiklenecek ve ana gövdede bulunan kara barutu ateşleyecektir. Burun konisi ana gövdeden
ayrılacak ve daha sonra faydalı yük, paraşütü ile beraber roketten tamamen bağımsız bir şekilde dışarı çıkacaktır. Faydalı yükün
alt tarafında bulunan saplama ve bulkhead sayesinde sürüklenme paraşütü de faydalı yük ile beraber çıkacaktır. Fakat
sürüklenme paraşütü rokete bağlı ve faydalı yükten bağımsız olacaktır. Faydalı yük roketten bağımsız bir şekilde 7m/s hız ile
yeryüzüne inişini gerçekleştirecektir. Faydalı yükün dış tasarımı ise bazı kriterlere göre şekillenmiştir. Üst ve altında bulunan iki
adet alüminyum bulkhead parçalarımızın bir kısmı oval şekilde taşlanmıştır. Bunun nedeni; burun konisi ve birinci gövde
arasındaki şok kordonu bağlantısı sağlarken, şok kordonunun faydalı yüke takılmadan gövde içerisinden geçmesini sağlamaktır.
Ayrıca faydalı yükümüzün alt kısmında bir saplama ve o saplamanın ucunda fenol fiber bir bulkhead daha bulunmaktadır. Fenol
fiber bulkhead üzerinde sürüklenme paraşütü ve şok kordonu yer almaktadır. Bu tasarımla birlikte faydalı yükün apogee
noktasında roketten çıkarken, beraberinde sürüklenme paraşütünü ve şok kordonunu da çıkarmasını sağlamaktayız. Faydalı
yükün ağırlığı şartnamede belirtilen ağırlık kriterlerine uymaktadır ve kütlesi 4.15 kg’dır. Eğer olağanüstü bir durum yaşanır ve
faydalı yük 4 kg’dan daha az bir kütleye sahip olursa diye montaj alanına 250 gr kütleye sahip ve faydalı yüke montajlanabilir
alüminyum parçalar getirilecektir.

Faydalı yük nasıl ayrılacak?
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Faydalı Yük Elektronik Sistemi:
Faydalı yük içerisinde bulunan 2 uçuş bilgisayarından yedek olan malzeme tedariğinden dolayı iptal edilmiştir. Güncel

olarak faydalı yük üzerinde 1 adet elektronik sistem bulunmaktadır. Faydalı yük elektronik sistemi rampada basınç deliğinden bir
alyan anahtarı ile düğmesine basılarak aktif edilecektir. Bu elektronik sistem içerisinde hepsinden birer adet olmak üzere
Arduino nano mikrodenetleyici, BMP280 basınç ve yükseklik sensörü, GY-NEOMV2 GPS modülü ve XBee Pro S3B 900Mhz RF
modülü bulunmaktadır. GY-NEOMV2 GPS modülü ile roketin o an ki Enlem ve Boylam bilgisi uydudan alınacaktır. Aldığı bilgiyi
mikrodenetleyiciye iletecek. Enlem ve boylam bilgisini alan mikrodenetleyici altılık sistem haline getirecek daha sonra XBee
üzerinden paketler halinde kendi yer istasyonuna iletecektir. Bu işlemler gerçekleşirken aynı zamanda BMP280 ‘nin aldığı
yükseklik verileri de kalman filtresinden geçirerek değerlendirilecektir. Yükseklik verileri devamlı olarak karşılaştırılacak. O an ki
yüksekliği bir önce ki yüksekliğinden daha küçük olursa. Apogee’ye ulaşıp düşüşe geçtiğini anlayacaktır. Bu durumu anladığı an
yükseklik farklarını zamana bölerek roketin hız bilgisini üretecek. Bu bilgileri üretmeye başladığı an XBee üzerinden gönderilen
bilgiler arasına hız bilgisini de dahil edecektir. Faydalı yük inişini tamamladıktan sonra GPS konum bilgileri yardımıyla
bulunacaktır. Parça Kütle (Gram) Parça Kütle (Gram)

Alüminyum Bulkhead 1221,47 Fenol Fiber Levha 630

Faydalı Yük Toplam Kütle
4151,983 Gram

Alüminyum Bulkhead 1221,47 M4 Saplamalar 450

Yardımcı Bulkhead 102 Aviyonik Sistem 327,043

Koruma Kabı 190 M4 Fiberli Somun 10
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Analizin Modellenmesi :
Roket akış analizi ile uçuş sırasında hava ile oluşan basınç kuvveti ve sürtünme kuvvetinin

roket üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Aerodinamik analizde ilk olarak
önceki yapılan çalışmalar incelenerek roketin maksimum hızdaki ve hücum açısının sıfır
olduğu varsayımı ile analize başlandı. Kritik bölge olarak hava ile ilk teması olan burun konisi
üzerinde mesh çalışması yapılarak 4 farklı y+ hesabı ile sınır tabaka modelleri oluşturuldu. Bu
modeller ANSYS Fluent ortamında temel aerodinamik analizlerde yaygın olarak kullanılan
Spalart Allmaras türbülans modeli ile belirlenen sürükleme katsayısı ve statik basınç değerine
göre aralarındaki hata oranlarına bakılarak optimum mesh yapısının y+110 olduğu belirlendi.

Belirlenen sınır tabaka modeli ile mesh kalite kriterlerini sağlıyacak şekilde roket üzerine
optimum mesh çalışması yapıldı. Akış fiziğini modellerken türbülans modeli olarak SST-k
omega seçildi. Bunun nedeni şok arkalarında ve akış ayrılmasına yakın bölgelerde bulunan
dengesiz sınır tabaka bölgelerini ve duvara yakın viskoz sınır tabakaları hesaplamada
başarılı bir model olmasıdır. Sınır koşulları olarak roketin uçuş hızı 255 m/s olarak girildi.

ROKET AKIŞ ANALİZİ

Aerodinamik & Termal Analiz
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Analiz Sonuçlarının Yorumlanması:

Analiz sonucunda roket üzerinde oluşan maksimum basınç bölgeleri burun konisi
ve kanat uç kısımlarında görülmüştür. Roketin alçak ve yüksek basınç farklarına ve
oluşan maksimum basınç değerlerine göre roketin üretilecek olan Karbon Fiber
malzeme açısından güvenlidir. Hava akışının roket üzerindeki davranışına
bakıldığında, roket gövdesi boyunca hiçbir türbülans oluşumu görülmemiştir.
Kanatçıklardan ayrılan hava akımı kısa mesafede resirkülasyon oluşturmayarak
roketin hızını olumsuz yönde etkilememiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda roket modeli
aerodinamik açıdan güvenlidir.

Roket Akış Analizi

Aerodinamik & Termal Analiz
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Analizlerin Modellenmesi ve Sonuçların Yorumlanması: 
Her iki analiz için zamana bağlı olarak daha doğru sonuçlar almak için ANSYS R 18.1 kullanarak ‘‘Geçici Yapısal Dinamik Analiz’’

yöntemi ile analizler yapıldı. Parçalar arası ‘’ Frictionless’’ kontak türü atanarak çarpışma sonrası ayrılma sağlandı. ‘’Interface
Treatment’’ özelliğinde ‘’Adjust to Touch’’ seçimi yapılarak parçaların birbiri içerisine girmeden analiz sonuçlarının dokunmaya 
göre olması sağlandı. Malzeme seçimi olarak zemin için Concrete (Beton), Burun ve Gövde için Epoxy Carbon UD 230 GPA) 
Prepreg seçilmiştir. Sınır koşulları olarak her iki parça için; düşüş hızı(7,5 m/s), yer çekimi ivmesi(9,85 m/s2) ve zemin fixed
support olarak girilmiştir. 

Burun konisi ve gövde iniş sırasında zemine çarptığı andaki von-mises (Şekil2),(Şekil3)  ve gövde y eksenindeki (Şekil4) 
maksimum gerilme değerleri incelendiğinde; üretimde kullanılacak olacak karbon fiber malzemenin elastisite modülü(220 GPa) 
ve çekme mukavemeti(3448 MPa) değerlerine göre 7.5 m/s’lik bir hızla inişi güvenli olduğu belirlenmiştir. Burun konisi toplam 
deformasyon(Şekil2) uç kısımda 2,25mm olarak modellenen analiz koşullarına göre az olduğu görülmüştür.

Şekil 1. Von-Mises Gerilmeler Şekil 2. Toplam Deformasyon
Şekil 3. Von-Mises Gerilmeler Şekil 4. Y Eksenindeki Gerilmeler

Aerodinamik & Termal Analiz
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Kanat Çarpma Analizi

Analizlerin Modellenmesi ve Sonuçların Yorumlanması: 

Zamana bağlı olarak daha doğru sonuçlar almak için ANSYS R 18.1 kullanarak ‘‘Geçici
Yapısal Dinamik Analiz’’ yöntemi ile analizler yapıldı. Transiet analizde kanat ve gövde
parçaları ‘’Bonded’’ kontak türü ile birbirlerine sabitlendi. Zemin ve kanat-gövde parçalar
arası ‘’ Frictionless’’ kontak türü atanarak çarpışma sonrası ayrılma sağlandı. ‘’Interface
Treatment’’ özelliğinde ‘’Adjust to Touch’’ seçimi yapılarak parçaların birbiri içerisine
girmeden analiz sonuçlarının dokunmaya göre olması sağlandı. Malzeme seçimi olarak
zemin için Concrete (Beton), Kanatlar ve gövde için Epoxy Carbon UD 230 GPA Prepreg
seçilmiştir. Mesh modellemede Quad(Kare) elemanlar atayarak çözüm için ideal çözüm ağı
oluşturuldu. Sınır koşulları olarak; düşüş hızı(7,5 m/s), yer çekimi ivmesi(9,85 m/s2) ve
zemin fixed support olarak girilmiştir.

Çarpışma sonrası maksimum eş değer gerilme yaklaşık 30 MPa ve çekme-basma
gerilmesi 11-18 MPa olarak kanat uç kısımlarında görülmektedir. Bunun nedeni
beklenildiği gibi kanat kalınlığı ve kesit alanının gövdeye oranla az olmasıdır. Ancak üretimi
yapılacak olan Karbon Fiber malzemenin mekanik özelliklerine bakıldığında analiz sonucu
elde edilen bu değerlere göre dayanıklı olduğu görülmüştür.

Aerodinamik & Termal Analiz



Herkese Açık | Public

Aviyonik Mekanik Görünüm 

3320 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Ana Aviyonik Sistem

Yedek Aviyonik Sistem

Ana 
Aviyonik 
Sistem

Yedek 
Aviyonik 
Sistem
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Ana ve yedek aviyonik devre kartı olmak üzere iki uçuş bilgisayarı vardır. Bu kartların şematik ve PCB çizimleri özgün 
olarak kendi tasarımımızdır. Kart tasarımları Altium Designer programı kullanılarak yapılmıştır. PCB kartların temin edilmesinde 
ilk tercih profesyonel bir PCB basım şirketidir. Bu tercihi yapma sebebimiz olası bir iletim ve bağlantı probleminin önüne 
geçmektir. Temin etmekte sıkıntı yaşamamız halinde kartlarımız elde baskı ve CNC yöntemleri ile üretilebilecektir.

Ana aviyonik sistem drag paraşütü               ADXL345 = İvme verisi + Pozisyon verisi

Ana aviyonik sistem main paraşütü             MPL311A2  = Yükseklik verisi

Yedek aviyonik sistem drag paraşütü MPU6050 = İvme verisi + BMP280 = Yükseklik verisi

Yedek aviyonik sistem main paraşütü              BMP280 = Yükseklik verisi
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

ATMEGA328P
İşlemcisi

ATMEGA328P

20MHz, 32KB program belleğine sahiptir. Çalışma 
özellikleri projenin gereksinimlerini karşılar ve 
kullanılan sensörler ile kolay uyumluluk sağlar.

Uçuşu kontrol etmek ve denetlemek amacıyla 
kullanılmaktadır.

ADXL345 
İvme Sensörü

ADXL345 

3 eksende çıkış verebilen bir açısal ivme ölçer 
sensörüdür. ±16g'lik bir algılama alanına sahiptir. 

Roketin pozisyonundaki değişimi algılayarak apogee
noktasını tespit etmek ve paraşütün açılmasını 
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

MPL3115A2
Basınç Sensörü MPL3115A2

1 ft (0.3 m) hassasiyet ile 10000 m yükseklik 
ölçebilmektedir.

Roketin irtifa bilgisinin kontrolü için kullanılmaktadır.

Röle
HJR-3FF-S-Z-

4/05VDC

Arduino ile kolayca tetiklenebileceği için tercih 
edilmiştir.

Arduino’dan gelen bilgi ile aktif hale gelerek fitiller ile 
batarya arasındaki tamamlayacak ve fitillerin 
yanmasını sağlayacaktır.
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Ana Aviyonik – Detay/1

Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

GY-NE6MV2 
GPS

GY-NE6MV2 
Daha önceki yıllarda edinilen tecrübeler baz
alınarak, konum bilgilerinde sapma
olmadığından tercih edilmiştir.

Konum bilgisini tespit ederek yer istasyonuna bu bilginin
iletilmesini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

XBEE-PRO XSC S3B
Telemetri Modülü

XBEE-PRO XSC S3B

Dipol anten ile 9 km çekim mesafesi vardır.
20Kbps RF veri hızı alabilmektedir.

Sistemdeki görevi yer istasyonu ile veri akışını sağlamaktır.

MQ2
Duman Sensörü

MQ2
Yapılan testler doğrultusunda ortamdaki
dumanı algılama hassasiyeti yeterli olduğu için
tercih edilmiştir.

Sistemdeki dumanı algılayarak kurtarma sisteminin
tetiklenmesi sağlamaktadır.

Batarya LG HG2
Li-Po pillere göre daha az tehlikeli olduğu için
ve verdiği maksimum deşarj akımında projenin
gereksinimlerini karşıladığı için tercih edilmiştir.

Sistemin beslemesini ve fitillerin ateşlenmesi için gereken
enerjiyi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Anahtar IC-195A
1-0 anahtardır. Roket ile montajı uyumludur. Rokete güç veren sistemi anahtarlamak amaçlı

kullanılmaktadır.
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Ana Aviyonik – Detay/2

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

GY-NEO6MV2
(GPS Modülü)

ADXL345
(İvme ve Gyro)

MPL3115A2
(Barometrik

Basınç Sensörü)

BUZZER

Güç Devresi

Saat ve Reset
Devresi

ATmega328P
(ANA AVİYONİK)

2x(LG Chem 3.7V, 20A Batarya)

XBee S3B
(RF Verici)

5V ROLE

5V ROLE

GPIO
Digital Pin

Digital Pin

Digital Pin
UART

(TX/RX)

UART (TX/RX)

I2C
(SDA-SCL)

I2C (SDA-SCL)

Analog Pin

Analog Pin

MQ2
(Duman Sensörü)

MQ2
(Duman Sensörü)
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Ana Aviyonik – Detay/2

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

Tasarlanan aviyonik kartlar PCBWAY
tarafından Fabrikasyon ortamında
professional olarak üretilecektir.
Kartlar üzerinde sensörlerin breakout
yapılarına da yer verilmiştir. Bu sayede
olası bir problem halinde aviyonik kart
breakout kullanımına da açık olacaktır.

Eğer PCB kart üretiminde bir problem
olur veya gümrüğe takılma gibi
durumlar olur ise kartlar takım üyeleri
tarafından üretilecektir. Daha önceden
kart üretimi yapmış kişiler olarak bu
konuda tecrübeliyiz.
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Algoritma : 

İvme 
Değerleri

Pozisyon 
Değerleri

Yükseklik 
Değerleri

Birincil Ana 
Fitil ateşleyici

Gerekli 
Tüm 

Kontroller

Geri 
Bildirim

İkincil Ana Fitil 
ateşleyici

Pozisyon 
Kontrolü

Kalman 
Filtresi

Kalman 
Filtresi

İvme 
Kontrolleri

Yükseklik 
Kontrolleri

İvme < 13 ve
Pozisyon düşüş yönünde 

Roket inişe geçti onayı ve 
Yükseklik < 600 metre

İvmenin 13’den küçük olma durumu artık roketin sadece yer çekimine maruz kaldığını anlayabilmek için kullanılmıştır.

Duman 
Kontrolleri

Başla

Ana Paraşüt 
Başarısız

Ana Paraşüt 
Başarılı

Duman 
Kontrolleri Sürüklenme 

Paraşütü Başarısız

Sürüklenme 
Paraşütü Başarılı
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Veri Filtreleme Detayları : 

Kurtarma Sistemini 
Tetikleyecek Parametre

Açıklama

Yükseklik
Yükseklik verileri roketin harekete geçtiğini öğrenebilmek aynı zamanda ana paraşütü 600metre irtifada açabilmek için 

kullanılan bilgidir.

İvme
Roketin ateşlenmesi ile yakıtın kazandırmış olduğu ivmeyi algılayabilecek ve daha sonra tekrardan ivmenin yerçekimine yakın 

olması ile yakıtın bittiğini algılayabilmek için tercih edildi. Sürüklenme paraşütün açılması için ilk kriterdir.

Pozisyon
Roketin ivmesi yer çekimine eşit olduktan sonra düşüş pozisyonuna geçtiğini algılayabilmek adına tercih edildi. Sürüklenme 

paraşütün açılmasında ki ikinci kriterdir. Bu veriden sonra sürüklenme paraşütü açılır.

Filtreleme yöntemi olarak kalman filtresi kullanılacaktır. Kalman filtresi sayesinde ani değişimleri ve gürültüleri

yumuşatılacak ve güvenilir bilgi elde edilecek. İvme verilerini, yükseklik verilerini kalman filtresinden geçirerek en doğru

veriyi elde edeceğiz. Bu sayede yine bu sensörlerden alınan verilerle üretilecek olan hız bilgisini de doğru bir şekilde elde

edilmiş olacaktır. Kalman filtresi test edildiğinde çok daha az gürültülü ve en düzgün sonuçları verdiği görülmüştür.
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Yedek Aviyonik – Detay/1

Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Arduino Nano ATmega328PA
Programlanması ve internette daha çok kaynak
olması nedeniyle tercih edilmiştir.

Devrenin kontrolü, denetlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

MPU6050
İvme Sensörü

MPU6050
Önceki yıllarda pozisyon değişimindeki
hassasiyeti test edildiği için tercih edilmiştir.

Ana aviyonik çalışmadığında devreye girerek pozisyon
değişimini algılar ve paraşütün açılmasını sağlar.

BMP280
Basınç Sensörü

BMP280
300-11000 hPa basınç aralığında ölçüm
yapabilir. İstenilen irtifa bilgisini yüksek
hassasiyetle ölçebildiği için tercih edilmiştir.

Sistemde irtifayı ölçebilmek amacıyla kullanılmıştır.

Röle 
HJR-3FF-S-Z-

4/05VDC

5V, 10A çalışma özelliklerine sahiptir. Arduino
nano ile kolayca tetiklenebileceği için tercih
edilmiştir.

İşlemciden gelen bilgi doğrultusunda aktif hale gelerek
fitiller ile batarya arasındaki bağlantıyı tamamlayacak ve
fitillerin yanmasını sağlayacaktır.

Yedek aviyonik sistemin eski işlemcisi olan stm32f103c8t6 çip krizi nedeniyle tedarik edilememiştir. Bu nedenle
stm32f103c8t6, mikrodenetleyici olarak ATmega328PA işlemcili Arduino nano ile değiştirilimiştir.
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Yedek Aviyonik – Detay/1

Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

GY-NE6MV2
GPS’i GY-NE6MV2

Konum bilgilerinde sapma oranının çok az
olması nedeniyle tercih edilmiştir.

Ana aviyonik çalışmadığında devreye girerek yer istasyonuna
konum bilgisi gönderilmesi amacıyla kullanılmıştır.

XBEE-PRO XSC S3B
Telemetri Modülü

XBEE-PRO XSC 
S3B

900 MHz frekans bandında çalışır, dipol
anten ile 9 km çekim mesafesi vardır. 20Kbps
RF veri hızı alabilmektedir.

Ana aviyonik çalışmadığında GPS’ten gelen konum bilgisini yer
istasyonuna iletmek amacıyla kullanılmıştır.

Batarya LG HG2
Li-Po pillere göre daha az tehlikeli olduğu için
ve verdiği maksimum deşarj akımıda
projenin gereksinimlerini karşıladığı için
tercih edilmiştir.

Sistemin enerji ihtiyacını ve fitillerin ateşlenmesi için gereken
enerjiyi sağlamak amacıyla kullanılır.

Anahtar IC-195A
Kullanım kolaylığı sebebiyle tercih edilmiştir. Sistem için gerekli akımı anahtarlamak amacıyla

kullanılmaktadır.
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2

GY-NEO6MV2
(GPS Modülü)

MPU6050
(İvme ve Gyro)

BMP280
(Barometrik

Basınç Sensörü)

BUZZER

Güç Devresi

Saat ve Reset
Devresi

Arduino Nano
(Atmega328PA)

(YEDEK AVİYONİK)

2x(LG Chem 3.7V, 20A Batarya)

XBee S3B
(RF Verici)

5V ROLE

5V ROLE

GPIO
Digital Pin

Digital Pin

Digital Pin
UART

(TX/RX)

UART (TX/RX)

I2C
(SDA-SCL)

I2C (SDA-SCL)
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2

Tasarlanan aviyonik kartlar PCBWAY
tarafından Fabrikasyon ortamında

professional olarak üretilecektir.
Kartlar üzerinde sensörlerin breakout
yapılarına da yer verilmiştir. Bu
sayede olası bir problem halinde
aviyonik kart breakout kullanımına da
açık olacaktır.

Eğer PCB kart üretiminde bir problem
olur veya gümrüğe takılma gibi
durumlar olur ise kartlar takım
üyeleri tarafından üretilecektir. Daha
önceden kart üretimi yapmış kişiler
olarak bu konuda tecrübeliyiz.
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Algoritma : 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3

Sürüklenme 
Paraşüt Açılamadı

Ana Paraşüt 
Açılamadı

Ana 
Aviyonik
Bozuldu

Gelen bilgi 
Kontrolü

Ana 
aviyonikten
gelen bilgi

Geri 
Bildirim

İvme 
Değerleri

Yükseklik 
Değerleri

Gerekli Tüm 
Kontroller

Geri 
Bildirim

Kalman 
Filtresi

Kalman 
Filtresi

İvme 
Kontrolleri

Yükseklik 
Kontrolleri

İvme < 13 ve yükseklik 
bir önce ki yükseklikten 

küçük ise

Roket inişe geçti onayı ve 
Yükseklik < 600 metre

Birincil Yedek 
Fitil ateşleyici

İkincil Yedek 
Fitil ateşleyici
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(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3

Veri Filtreleme Detayları : 

Veriler kalman filtresi ile filtrelenecektir. Kalman filtresi ile burnout anında ki gürültüler çok daha düşük seviyelere

getirecek ve güvenilir bilgi elde edilecek. İvme bilgilerini, basınç bilgilerini kalman filtresinden geçirerek en sağlıklı veriyi

elde edeceğiz. Bu sayede yine bu sensörlerden alınan verilerle üretilecek olan hız bilgisini de doğru bir şekilde elde edilmiş

olacak. Yaptığımız testler ile kalman filtresinin etkisi gözlemlenmiş. Bu nedenden dolayı seçilmiştir.

Kurtarma Sistemini 
Tetikleyecek Parametre

Açıklama

Sürüklenme paraşüt açılamadı 
bilgi gelmesi halinde Ana aviyonik, sürüklenme ve ana paraşütün açılıp açılmadığını duman sensörü ile kontrol edebiliyor. Bu sayede ana 

aviyonikten gelen bilgiye göre yedek aviyoniğin daha hızlı bir şekilde ateşleme yapabilmesi adına tercih edilmiştir.Ana paraşüt açılamadı bilgi 
gelmesi halinde

İvme
Roketin ateşlenmesi ile yakıtın kazandırmış olduğu ivmeyi algılayabilecek ve daha sonra tekrardan ivmenin yerçekimine yakın 

olması ile yakıtın bittiğini algılayabilmek için tercih edildi.

Yükseklik
Ana aviyonik çalışmadı bilgisi gelirse sonra roketi şuan ki yüksekliği bir önce ki yüksekliğinden daha düşük olursa roketin 

düşüşe geçtiğini anlayacak ve ateşleme işlemini gerçekleştirecek. Aynı zamanda 600metre irtifaya gelindiği zaman ana paraşüt 
için ateşleme işlemi yapacak.
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Ana – Yedek Aviyonik

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 

Ana aviyonik sistemden yedek aviyonik sisteme 4 adet kablo gidecektir. Bunlardan bir tanesi digital HIGH/LOW bilgisi
göndermek için. Anahtar çevrilip tüm sistem aktif hale getirildiği zaman ana sistemden yedek sisteme HIGH bilgisi gönderecek.
Eğer ki HIGH bilgisi kesilirse yani LOW olursa ana sistemin güç bağlantısının kesildiğini yedek sistem anlayacak ve devreye
girecektir. Ana aviyonik sistem ile yedek aviyonik sistem çalıştırıldığı zaman yedek aviyonik sistem 5 saniye sonra değerleri
okumaya başlayacaktır. Bu sayede ana aviyonik sistem çalışmadan önce onun aktif olup olmadığının kontrolünü yapmayacaktır.
Diğer 2 kablo TX/RX pin olarak tanımlanacak ve yedek sistem ile mesajlaşabilmesini sağlayacak. Bu mesajlar şunlardır. Ana
aviyonik sensörleri çalışmadı (‘’A’’), sürüklenme paraşüt açılmadı (‘’B’’), ana paraşüt açılmadı (‘’C’’). A-B-C harfleri daha hızlı veri
gönderimini sağlayacağı için kısaltmalar kullanıldı. Bu durumları nasıl algılayacağı çekmiş olduğumuz test videolarında detaylı bir
şekilde anlatılmıştır.

Bu sayede toplamda 4 farklı durum kontrol edilebiliyor. Her hangi bir problem olduğunda görevi direkt olarak yedek
sisteme devredebiliyor. Aynı zamanda B-C mesajları ile de sadece tek bir görev devretme yeteneğine de sahip olması yedek
sistemin çok daha hızlı görevini yerine getirmesini sağlıyor.
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İletişim:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yer istasyonuyla iletişimde kullanılacak modül Xbee-Pro/XSC-S3B’dir. Bu modülü seçme kriterlerimiz; ne kadar 
mesafe içerisinde etkili olduğu, kullanılan haberleşme protokolleri, çıkış güç değeri, alıcı sinyal eşiği, bant genişliklerinin 
kullanılabilecek düzeyde olması, modüllerin birbirine uyumlu seride olması başlıca kriterlerimizdir. Seçtiğimiz haberleşme 
modülü olan Xbee-Pro/XSC-S3B 0.3-3 GHz arasındaki bir frekans bandındadır. Ulrta Yüksek Frekans (UHF) bandında veri 
aktarımı yapmaktadır. Seçilen modülün veri iletim hızı 10 Kbps ile 20 Kbps arasındadır. Seçilen alıcı anten DELCOMRF 800-
2500 MHZ DRFA-8025L’dir. Bu antenin seçilmesindeki temel sebep kazancının yüksek olmasıdır. Bu anten ile Xbee-Pro/XSC-
S3B haberleşme modülünün kapsama alanı 14 km den 42 km civarına yükseltilebilmiştir.

RF veri

RF 
Başlatcıcı

CRC

Yük

Başlık

Paket ID

ATDT

ATHP

ATID
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Yer İstasyonu:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Seçilen alıcı anten DELCOMRF 800-2500 MHZ DRFA-8025L’dir. Bu antenin seçilme sebebi kazancının yüksek olması ve 
kullandığımız haberleşme modülü olan Xbee Pro/XSC-S3B’nin kapsama alanını 14 km den 42 km civarına 
yükseltebilmesidir.

PRX = PTX + GTX – LTX – LFS –LM + GRX – LRX

PRX = Alınan güç (dBm) LFS  = Serbest Uzay Yol Kaybı (dB)

PTX  = Verici çıkış gücü (dBm) LM  = Ek kayıplar (dB)

GTX  = Verici anten kazancı (dBi) GRX  = Alıcı anten kazancı (dBi)

LTX  = Verici kısımdaki kayıplar (dB) LRX  = Alıcı kısımdaki kayıplar (dB)

LFS  = 20log(d) + 20log(f) + 20log(4* π/c) – GTX – GRX

PRX = 24 + 2 – 1 – 88 – 2 + 9 - 1 LFS    = 88

PTX  = 24 LM    = 2

GTX   =  2 GRX  = 9

LTX     =  1 LRX    = 1

Serbest Uzay Yol Kaybı bu denklem ile hesaplanabilmektedir.Roket ile yer istasyonu arasındaki link bütçesi hesabı 
bu denklem ile hesaplanabilmektedir.
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Yer İstasyonu:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Link bütçe denkleminde bulunan değerler yerine koyulunca PRX değeri yaklaşık -57 dBm olarak bulunmuştur. Alınan güç 
değeri seçilen modülde verilen alıcı eşik değeri olan -109 dBm’den daha büyük olduğu için kurulması planlanan sistemin 
yeterli olduğu görülmüştür.

Aviyonik Sistem

XBee-Pro XSC S3B

Dipol Anten

Yer İstasyonu

XBee-Pro XSC S3B

DELCOMRF 800-
2500 MHZ DRFA-

8025L

UART

UFL  
900 MHz

UART

RPSMA
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TESTLER TAKVİMİDİR
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Testin Adı Açıklama

Haberleşme Sistemi 
Range Testi 

Bu test Düzce Üniversitesi’nin kampüsünde, tasarladığımız prototip alıcı ve verici devreleri ile gerçekleştirilmiştir. Breadboard üzerinde
oluşturduğumuz prototip devrede görev alan malzemeler şunlardır; 2 adet Arduino Nano, 2 adet batarya, 1 adet anten, 2 adet XBee ve
anteni, 2 adet XBee Explorer, 2 adet GPS, 1 adet USB uzatma kablosu.
Tasarladığımız verici devreyi alıcı devresinden yaklaşık 1.5 km uzaklaştırdık ve bu sürede GPS konum bilgilerini anlık olarak alıcı devreye
gönderdik. Yer istasyonuna gelen konum bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettik. Testin amacı olan GPS ile konum bilgilerinin doğruluğu,
Antenlerin menzili, RF modülünün çalışırlığı gibi kriterlerin hepsi sağlandığı için test başarıyla gerçekleşmiştir.

İki Bilgisayar 
Haberleşme Testi

Test için kullanılan malzemeler; 2 adet Arduino Nano, 2 adet batarya, 2 adet buton,3 adet LED ve direnç.
Atölyede gerçekleştirilen test, Ana Aviyonik çalışmadığında bu bilginin Yedek Aviyoniğe iletildiğini kanıtlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Bilgisayarlar arasındaki iletişim TX/RX pinleri üzerinden kuruldu ve bu iletişim sayesinde ana sistemin sürüklenme paraşütünü açamaması,
ana sistemin ana paraşütünü açamaması ve ana sistemin çalışmaması gibi durumlarda yedek sistemin devreye girişi incelendi. Prototip
olarak tasarlanan ana ve yedek bilgisayarda olası hata durumları butonlar ile kontrol edildi ve LED ile de algoritma çalışırlığı incelendi. Test
sonucunda iki bilgisayar arasındaki iletişimin ve yedek sisteme geçişin doğrulu kanıtlanarak test başarıyla gerçekleştirildi.

GPS Testi

Test açık alanda, GPS sensörünün cam elyaf gövde ve karbon fiber gövde içerisinde üst kısımlarda veri alma durumunu gözlemlemek için

yapılmıştır. Yapılan test sonucunda; karbon fiber gövdede Faraday Kafesi olabildiği, cam elyaf gövdede sinyal geçirgenliğinin daha iyi olduğu

Faraday Kafesi olmadığı gözlenmiştir. Bu nedenden dolayı coupler ve birinci gövde cam elyaf olarak tercih edilmiştir.

İletişim Testleri:
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Testin Adı Açıklama

Dev C++ Algoritma Testi

➢ Aviyonik sistemdeki kodların benzeri bilgisayar üzerinden Dev C++ derleyicisinde oluşturulmuştur. Oluşturulan algoritma
tamamen aynı mantıkta çalışmakta fakat veriler sensörden değil klayve üzerinden girilerek işlenmiştir. Klavyeden önce
sensörden gelen doğru bilgileri girerek sistemin hatasız çalıştığı durumu test ettik. Daha sonra klavyeden rastgele değerler
girerek sistemin hatalı çalıştığı durumu test ettik. Girilen rastgele değerleri oluşturduğumuz algoritma algılayarak tekrardan
sensörlerlerden veri aldı. Algoritmanın hatalı bilgi geldiğinde de nasıl çalıştığını test etmiş olduk ve testlerimiz başarıyla
gerçekleşti. Yapılan test sonucunda Ana Aviyoniğin başarılı şekilde tüm paraşütleri açması, GPS verilerini yer istasyonuna
yollaması, Ana Aviyonik çalışmadığında yedek sistemin aktif hale gelerek kurtarma sistemini başarıyla test edilebileceği
gözlenmiş oldu.

Algoritma Testleri:

Yapılması Planlanan Testler:

Testin Adı Açıklama

PCB Fonsiyonellik Testleri

➢ Kartın fiziksel ve elektriksel olarak ne kadar dayandığını gözlemlemek ve
oluşan hataları gidermek amacıyla yapılacak olan testlerdir.

➢ Bu testler şunlardır; Kısa devre ve açık devre testi, Sıcaklığa dayanım testi,
aşırı gerilim dayanım testi.
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Testin Adı Açıklama

Ana Sistem Çalışma Testi

➢ Bu test asansör içerisinde yapılacaktır. Ana aviyonik sistemin uçuş anında nasıl çalıştığını gözlemlemek
amacıyla asansöre binilerek en alt kattan üst kata ve sonra tekrar en alt kata inilecektir. Ana sistemin
basınç ve ivme sensörlerinden gelen bilgiler ile kurtarma sistemini nasıl tetiklediği test edilmiş olacaktır.

➢ Bu test ile elde etmek istediğimiz sonuç, drag ve main paraşütlerini açmak için tetikleyecek sensörlerden
gelen bilgilerin sorunsuz işlenebilmesi ve ateşleme rölelerinin aktif hale gelmesinin gözlenmesi
beklenmektedir.

Yedek Sistem Çalışma Testi

➢ Bu testin amacı Ana Aviyonik bilgisayarının devre dışı kalması halinde Yedek Aviyoniğe gelen bilgi ile
devreye girerek kurtarma sisteminin başarıyla gerçekleştiğini kanıtlamaktır.

➢ Ana sistem çalışma testi gibi asansöre binilerek en alt kattan en üst kata çıkarak daha sonra tekrar en alt
kata inerek gerçekleştirilecektir. Sensörlerden gelen bilgi ile paraşütlerin açılması için tetikleme işleminin
gerçekleştiği test edilecektir.

Tüm Sistem Çalışma Testi

➢ Bu testin amacı iki uçuş bilgisayarının birbiriyle uyumlu çalışıp çalışmadığını kanıtlamaktır.
➢ Ana aviyonik sistemin sürüklenme paraşütünü açmadığı fakat ana paraşütü açtığı, ana aviyoniğin

sürüklenme paraşütünü açtığı fakat ana paraşütü açmadığı gibi durumların yaşanması halinde yedek
aviyoniğe geçişin nasıl olacağı test edilecektir. Test asansör içerisinde gerçekleştirilecektir.

Yapılması Planlanan Testler:
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PARÇA ADET BİRİM KÜTLE 
(Gram)

BURUN KONİSİ 1 802
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri
:

Burun konisi malzemesi olarak karbon fiber seçilmiştir. Karbon fiberi seçmemizin nedeni, bu malzemenin cam elyaf ve alüminyuma göre
çok daha hafif olması ve dayanımının yüksek olmasıdır. Ayrıca karbon fiber malzemenin kendi içerisinde faraday kafesi oluşturup sinyal
geçirmeme problemi, burun konimizde herhangi bir aviyonik sistem bulunmadığı için bir problem yaratmayacaktır.

Üretim Yöntemleri

:

Burun konisi üretim yöntemi olarak prepreg sarma seçilmiştir. Prepreg sarma, el yatırma ve vakum infüzyon yöntemlerine göre çok daha
homojen bir yapı sağlamakta ve prepreg sarma yönteminde karbon kumaş kalıba sarılırken hata oranı çok daha az olmaktadır. Ayrıca
prepreg sarma yönteminin, ojiv burun konisi geometrisine çok daha uygun ve yatkın bir üretim yöntemi olduğu belirlenmiştir. Prepreg
sarma yöntemi ile burun konisi üretimi; önceden reçine emdirilmiş karbon fiber kumaşların, hazırladığımız alüminyum kalıba sarılması
ve sarıldıktan sonra kürlenmesi sonucunda tamamlanacaktır.

ÖZELLİKLER KARBON

YOĞUNLUK ( g/cm³) 1,80

ÇEKME MUKAVEMETİ 2900 MPa

ELASTİSİTE MODULÜ 220 GPa

% KOPMA UZAMASI 1,6-2,2

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 2
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Burun konisi tasarımında, model roketçilikte sıklıkla
kullanılan ‘Tanjant Ojiv’ geometrisi kullanılmıştır. Bu geometriyi
kullanmamızın nedeni ise Tanjant Ojiv şeklinin, roketimizin
yakalayacağı yaklaşık 0.7 – 0.8 mach değerine uygun olmasıdır.
Tanjant Ojiv geometrisindeki burun konisinin tasarımında şu
denklemlerden yararlanılmıştır;

𝜌 =
𝑅2 + 𝐿2

2𝑅

𝑦 = 𝜌2 − (𝐿 − 𝑥)2 + R − 𝜌

Burun konisinin içinde omuzluk kısmının bittiği ve burun
konisi eğrisinin başladığı yerde 1 adet bulkhead bulunmaktadır.
Bu bulkhead üzerinde; burun konisiyle, birinci gövde arasındaki
şok kordonu bağlantısını sağlayacak olan mapa bulunmaktadır.
Burun konisinde bulunan bulkhead, burun konisinin üzerinde
yer alan 6 adet vida deliğine M4 vida ile dışarıdan vidalanarak
montajlanacaktır.
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Kanat ölçülerimiz teknik resimde belirtildiği gibidir. Taban
kısmında bulunan 20 mm boyunda ve 270 mm enindeki çıkıntı
kanatların gövdeye sıkı geçme ile bağlanacağı kısımdır.

PARÇA ADET BİRİM KÜTLE 
(Gram)

KANATÇIK 3 92,6
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri :

Kanatların malzemesi olarak karbon fiber seçilmiştir. Karbon fiberi seçmemizin nedeni, alüminyum
ya da cam elyafa göre çok daha dayanıklı ve hafif olmasıdır. Karbon fiber kanatlarımız düşük
yoğunluğu nedeniyle roketin irtifasına da olumlu yönde etki etmektedir.

Üretim
Yöntemleri

:

Kanatların üretim yöntemi olarak vakum infüzyon seçilmiştir. Vakum infüzyon yöntemi,
kanatlarımız delta tipi kanatçık olduğundan bu geometriye elverişli olmasının yanı sıra üretim
aşaması da el yatırma ve prepreg üretim yöntemlerine göre oldukça hızlı ve ekonomiktir. Kanatları
üretirken; kalıp yüzeyleri jel ile kaplandıktan sonra karbon fiber elyaf takviyeleri kalıp üzerine
yerleştirilecektir. Daha sonra bu takviyelerin üzerine sızdırmazlığı sağlayacak şekilde infüzyon
torbaları yerleştirildikten sonra vakum yardımıyla polyester reçinenin kalıba uygulanmasıyla
kanatların üretimi gerçekleşecektir.

Kanatçık tipi olarak 3 adet delta tipi kanatçık kullanılmasına karar verilmiştir. Bu geometriyi tercih etmemizin ana nedeni, delta
tipi kanatçık şeklinin mümkün olan en küçük yüzey alanıyla bizden istenilen statik marjin değerini yakalamamızı sağlamasıdır.
Delta tipi kanatlarla birlikte diğer kanat geometrilerine göre çok daha küçük bir yüzey alanıyla istenilen stabilite değerini
yakalamamızın yanı sıra roket irtifa da kazanmıştır. Delta tipi geometriye sahip 3 adet kanatçık kullanılmasına kara verilmiştir.
Roketin havayla direkt temas eden aerodinamik yüzeylerini artırıp irtifa kaybı yaşamamak adına openrocket üzerinde gerekli
simülasyonlar yapılmış ve 3 adet kanatçık kullanılmasına karar verilmiştir.

ÖZELLİKLER KARBON

YOĞUNLUK ( g/cm³) 1,80

ÇEKME MUKAVEMETİ ( Mpa) 2900

ELASTİSİTE MODULÜ ( Gpa) 220 

% KOPMA UZAMASI 1,6-2,2

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 2
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KANATÇIK MONTAJI
Kanat montajı, kanatların rokete sıkı geçme ve epoksi yapıştırma işlemleriyle yapılacaktır. Öncelikle kanatlar, rokete açılmış olan

kanat kesiklerinden, daha sonra ise merkezleme yüzüklerine açılmış olan kanat kesiklerinden sıkı geçme şeklinde
montajlanacaktır. Son işlemde ise daha sağlam bir kanat montajı elde etmek için kanatların, gövde üzerindeki kanat kesikleriyle
birleştiği noktalara epoksi yapıştırıcı sürülerek kanat montajı tamamlanacaktır.
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PARÇA ADET BİRİM KÜTLE 
(Gram)

BİRİNCİ GÖVDE 1 2346

BİRİNCİ GÖVDE
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Birinci gövdenin malzemesi cam elyaf olarak belirlenmiştir. Birinci gövdede aviyonik sistemlerimiz yer aldığı için
karbon fiber yerine cam elyaf kullanılmasına karar verilmiştir. Karbon fiber gövdenin, içerisinde faraday kafesi
oluşturması ve aviyonik sistemlerimizin sinyal geçirgenliğini olumsuz etkilemesi üzerine karbon fiber tercih
edilmemiştir. Ayrıca yüksek dayanım değerleri de cam elyafın tercih edilmesinde büyük bir kriter olmuştur.

Üretim
Yöntemleri

:

Birinci gövde filament sarma yöntemiyle üretilecektir. Filament sarma; el yatırma ve vakum infüzyon
yöntemlerine göre çok daha homojen bir yapı sağlamakta ve filament sarma yönteminde cam elyaf lifleri kalıba
sarılırken hata oranı çok daha az olmaktadır. Filament sarma yöntemi ile birinci gövde üretimi; cam elyaf
liflerinin önce reçine ile ıslatıldıktan sonra dönen bir makara yardımıyla üreteceğimiz alüminyum kalıp üzerine
bu reçineli cam elyaf liflerin sarılmasıyla gerçekleşecektir. Gövde üretildikten sonra divizör yardımı ile(4. eksen)
gövde üzerindeli delik ve kılavuz işlemleri de tamamlanarak üretim tamamlanacaktır.

Birinci gövde içerisinde yer alan alt sistem ve bileşenler şunlardır; faydalı yük, faydalı yük paraşütü ve şok kordonu, sürüklenme
paraşütü ve şok kordonu. Ayrıca birinci gövde üzerinde faydalı yükün bulunduğu konum etrafında 1 adet M4 basınç deliği
bulunmaktadır. Bu basınç deliği aynı zamanda faydalı yükün roketin dışından bir alyan yardımı ile aktifleştirilmesi görevini de
üstlenmektedir. Birinci gövdeye iki adet parça entegre edilecektir. Burun konisi, omuzluk kısmından birinci gövdeye sıkı geçme
şeklinde entegre edilecektir. Yine coupler parçası da aynı şekilde birinci gövdeye sıkı geçme şeklinde entegre edilerek bunun yanı
sıra birinci gövde ile birbirine vidalanacaktır. Bu işlem için birinci gövde üzerinde 6 adet M4 vida deliği bulunmaktadır. Birinci
gövdenin coupler ile birbirine geçeceği tarafında da bir adet kapak deliği bulunmaktadır. Bu kapak deliğine kapağı taktıktan sonra
vidalama işlemi için 4 adet M4 vida deliği yer almaktadır. Bu kapak deliği kara barutu rokete yerleştirmek için açılmıştır.

ÖZELLİKLER E CAMI

YOĞUNLUK ( g/cm³) 2,54

ÇEKME MUKAVEMETİ 
( MPa)

3448 

ELASTİSİTE MODULÜ ( 
GPa)

72,4 

% KOPMA UZAMASI 3,3-4,8

ISIL GENLEŞME (µm / 
mK)

5
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PARÇA ADET BİRİM KÜTLE 
(Gram)

İKİNCİ GÖVDE 1 2269

İKİNCİ GÖVDE
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

İkinci gövdenin malzemesi karbon fiber olarak belirlenmiştir. İkinci gövdede herhangi bir aviyonik
sistem yer almadığı için sinyal geçirgenliği gibi problemlerin olmayacağı belirlenmiş olup ikinci gövde
malzemesi olarak cam elyafa göre çok daha hafif bir malzeme olan karbon fiber tercih edilmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

İkinci gövde prepreg sarma yöntemiyle üretilecektir. Prepreg sarma; el yatırma ve vakum infüzyon
yöntemlerine göre çok daha homojen bir yapı sağlamakta ve prepreg sarma yönteminde karbon
kumaş kalıba sarılırken hata oranı çok daha az olmaktadır. İkinci gövdeyi, birinci gövdeden farklı olarak
filament sarma ile değil prepreg sarma ile üreteceğiz çünkü gövdeyi üretecek sponsorumuzun elinde
ikinci karbon fiber gövdeyi üretmek için karbon fiber malzeme bulunmamaktadır. İkinci gövde üretimi
bittikten sonra divizör yardımı ile(4. eksen) gövde üzerindeki delik ve kılavuz işlemleri de
tamamlanarak üretim tamamlanacaktır.

İkinci gövde içerisinde yer alan alt sistem ve bileşenler şunlardır; motor önü bulkhead, ana paraşüt ve şok kordonu,
merkezleme yüzükleri, motor kundağı, end ring, kaplow klips ve kanatlar. Ayrıca ikinci gövde üzerinde motorun bulunduğu konum
etrafında 1 adet basınç deliği bulunmaktadır. Coupler parçası ikinci gövdeye sıkı geçme şeklinde entegre edilecektir. Bu gövde
üzerinde 3 adet kanat kesiği de bulunmaktadır ve kanatlar bu kısımdan sıkı geçme şeklinde geçecektir. Ayrıca ikinci gövde
içerisinde bulunan 1 adet bulkhead, 3 adet merkezleme yüzüğü ve 1 adet end ring parçası rokete dışarıdan vidalanarak
montajlanacağı için ikinci gövde üzerinde 30 adet M4 vida deliği bulunmaktadır.

ÖZELLİKLER KARBON

YOĞUNLUK ( g/cm³) 1,80

ÇEKME MUKAVEMETİ ( Mpa) 2900

ELASTİSİTE MODULÜ ( Gpa) 220 

% KOPMA UZAMASI 1,6-2,2

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 2
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Coupler parçası; birinci gövde ile ikinci gövdeyi birbirine bağlayan bir entegrasyon gövdesidir. Ayrıca coupler parçası, roketin
içerisine geçen entegrasyon kısımları roket gövde çapının en az 1.5 katı olacak şekilde tasarlanmıştır. Coupler parçası gövdeler gibi
tamamen aynı iç ve dış çapa sahip bir tasarıma sahip değildir. Parçanın üzerinde 22 cm boyunda ve roketin dış çapıyla aynı ölçüde
bir çıkıntı mevcuttur. Bu çıkıntının üst ve alt kısımlarında ise birinci ve ikinci gövdeye sıkı geçme ile geçecek entegrasyon kısımları
yer almaktadır. Ana ve yedek aviyonik sistemler coupler içinde yer almaktadır. Coupler içerisinde iki adet bulkhead bulunmaktadır
ve bu bulkhead parçaları arasında da aviyonik sistemleri üzerinde bulunduran bir levha mevcuttur. Yine coupler üzerinde
altimetre ve kara barut montajı için açılmış iki adet kapak, aviyonik sistemi aktif edecek olan 2 adet key switch deliği ve 12 adet
de coupler parçasının roket gövdesine montajlanması için M4 vida deliği bulunmaktadır.

COUPLER
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Coupler parçasının malzemesi cam elyaf olarak belirlenmiştir. Ana ve yedek aviyonik sistem coupler içinde bulunduğu için dışarıya yani yer
bilgisayarına sinyal göndermesi gerekmektedir. Karbon fiber içerisinde oluşan faraday kafesinden dolayı aviyonik sistemin sinyallerinin yer
bilgisayarına iletilemeyeceği belirlenmiştir. Alüminyum kullanmanın da rokete çok fazla ağırlık yaptığı belirlenmiştir. Bütün bu sebepler göz önünde
bulundurularak coupler malzemesi için cam elyaf tercih edilmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

Coupler parçasının üretimi filament sarma yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Filament sarma; el yatırma ve vakum infüzyon yöntemlerine göre çok
daha homojen bir yapı sağlamakta ve filament sarma yönteminde cam elyaf lifleri kalıba sarılırken hata oranı çok daha az olmaktadır. Filament sarma
yöntemi ile coupler üretimi; cam elyaf liflerinin önce reçine ile ıslatıldıktan sonra dönen bir makara yardımıyla üreteceğimiz kalıp üzerine bu reçineli
cam elyaf liflerin sarılmasıyla gerçekleşecektir. Gövde üretildikten sonra divizör yardımı ile(4. eksen) gövde üzerindeli delik ve kılavuz işlemleri de
tamamlanarak üretim tamamlanacaktır.

ÖZELLİKLER E CAMI

YOĞUNLUK ( g/cm³) 2,54

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 3448 

ELASTİSİTE MODULÜ ( GPa) 72,4 

% KOPMA UZAMASI 3,3-4,8

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 5

PARÇA ADET BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

COUPLER 1 2052
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BURUN KONİSİ BULKHEAD

Burun konisinde, omuzluk parçasının bittiği ve burun konisi eğrisinin başladığı noktada bir adet alüminyum bulkhead parçası
bulunmaktadır. Bu bulkhead parçasının üzerinde mapa takılmak üzere bir adet M6 mapa deliği bulunmaktadır. Bulkhead üzerinde
bulunan mapa, roketin ayrılma esnasında burun konisi ve birinci gövdeyi birbirine şok kordonuyla bağlama görevini üstlenecektir.
Ayrıca bulkhead etrafında dairesel olarak 60 derece aralıklarla 6 adet M4 vida deliği bulunmaktadır. Bu vida delikleri, burun
konisinin içine takılan bulkhead parçasını, roketin dış gövdesinden rokete montajlamak için açılmıştır.
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Burun konisinde kullanılacak olan bulkhead parçasının malzemesi alüminyum olarak belirlenmiştir. Malzeme olarak alüminyumu tercih ettik çünkü;
burun konisinde bulunan bulkhead parçasının üzerindeki mapaya bir şok kordonu bağlanacaktır ve roketin burun konisinden ayrılması sırasında bu
şok kordonuna ve şok kordonunun bağlı olduğu bullhead parçasına yüksek gerilme ve çekme kuvvetleri etki edecektir. Bu kuvvetler göz önüne
alındığında kompozit ya da fenol fiber gibi malzemeler alüminyuma göre çok daha dayanıksız kalmaktadır. Ayrıca bulkhead üzerine açacağımız diş
sayesinde mapayı o kısıma takacağımız için üzerine diş açılabilen bir malzeme olduğu için de alüminyumu tercih ettik.

Üretim
Yöntemleri

:

Burun konisinin bulkhead parçasını üretmek için talaşlı imalat yöntemlerinden CNC işleme tercih edilmiştir. CNC tornada birinci işlemde önce
hammaddenin çapı ve birinci alın yüzeyi işlenecektir. İkinci işlemde uygun yumuşak ayak tornalanarak ikinci alın yüzeyi işlenecektir ve merkezdeki
delik ve kılavuz işlemi bitirilecektir. Üçüncü işlem olarak CNC freze tezgahında divizör yardımı ile(4. eksen) çevredeki delik ve kılavuz işlemleri
bitirilerek üretim tamamlanacaktır. Bu üretim yöntemini seçmemizin nedeni kullanacağımız alüminyum malzemenin işlenmesi için piyasa kullanılan
en uygun ve hızlı üretim yöntemi olmasıdır.

ÖZELLİKLER ALÜMİNYUM (6013)

YOĞUNLUK ( g/cm³) 2,7

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 392 

ELASTİSİTE MODULÜ ( GPa) 70

% KOPMA UZAMASI 7

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 23

PARÇA ADET BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

BURUN 
KONİSİ 

BULKHEAD
1 588
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FAYDALI YÜK BULKHEAD
Faydalı yükün tasarımı gereği üst ve alt kısmında 2 adet aynı geometriye sahip bulkhead parçası mevcuttur. Bu parçalar faydalı

yüke bağlıdır ve roket birinci ayrılmayı gerçekleştirdiğinde roketten bağımsız şekilde yere ineceği için diğer bulkhead parçaları gibi
roketin dışından vida ile roket gövdesine montajlı halde değildir. Üzerlerinde 4 adet saplama deliği ve 1 adet mapa deliği
bulunmaktadır. Parçanın belirli bir ölçüdeki kısmı taşlanıp oval şekle sokulmuştur. Bu oval kısmın amacı; faydalı yük, burun konisi
ve birinci gövde arasında konumlandığından burun konisi ve birinci gövde arasındaki şok kordonu bağlantısının faydalı yük
tarafından engellenmemesidir. Bu oval kısım sayesinde şok kordonu, burun konisi ve birinci gövde arasındaki bağlantıyı bu
bulkhead parçalarına takılmadan rahatça sağlayacaktır.

(Parçanın arka kısmı)



Herkese Açık | Public

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

7020 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Faydalı yükte kullanılacak olan bulkhead parçasının malzemesi alüminyum olarak belirlenmiştir. Malzeme olarak alüminyumu tercih ettik çünkü;
faydalı yük tasarımımız gereği istediğimiz ağırlığı sağlamıyordu. Bundan dolayı hem ağır hem de dayanıklı bir bulkhead parçası olarak tercih
edebileceğimiz en ideal malzemenin alüminyum olduğuna karar verdik. Bunun yanı sıra faydalı yükümüze takacağımız paraşüt ve şok kordonu
bağlantıları için de bulkhead üzerinde bir mapa yerleştirmemiz gerekliydi. Bu mapa, faydalı yükün roketten ayrılma ve yere düşüş esnasında
yüksek çekme ve gerilme kuvvetlerine maruz kalacağı için mapayı takacağımız sağlam bir malzeme olarak alüminyumu tercih ettik.

Üretim
Yöntemleri

:

Faydalı yükün bulkhead parçasını üretmek için talaşlı imalat yöntemlerinden CNC işleme tercih edilmiştir. CNC tornada birinci işlemde önce
hammaddenin birinci yüzeyi ve dış çapı işlenecektir. İkinci işlemde çapa uygun yumuşak ayak tornalanıp ikinci alın yüzeyi ve 3D yazıcıdan
üreteceğimiz PLA kalıbın oturacağı fatura kısmı işlenecektir. Daha sonra tornadan çıkan malzemeye, CNC freze tezgahında halat kanalı açılacaktır
ve son işlem olarak bulkhead parçasının bağlantı delikleri delinerek kılavuzları açılacaktır ve üretim tamamlanacaktır. Bu üretim yöntemini tercih
etmemizin nedeni ise; kullanacağımız alüminyum hammaddenin istediğimiz geometri ve tasarıma uygun hale getirilirken en hızlı ve en hatasız
üretim yönteminin CNC üretim yöntemi olmasıdır.

ÖZELLİKLER ALÜMİNYUM (6013)

YOĞUNLUK ( g/cm³) 2,7

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 392 

ELASTİSİTE MODULÜ ( GPa) 70

% KOPMA UZAMASI 7

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 23

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

FAYDALI 
YÜK 

BULKHEAD
2 1221,47
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MOTOR ÖNÜ BULKHEAD

Motor bulkhead parçası motor kundağının hemen önünde bulunmaktadır. Motor bulkhead parçasının üzerinde, motor
kundağını çevreleyen merkezleme yüzükleri ile arasından bulunan 3 adet saplamayı montajlamak için 3 adet delik bulunmaktadır.
Yine motor bulkhead parçasının üzerinde; birinci ve ikinci gövdeyi birbirine bağlayan şok kordonunun ikinci gövdeye takılan kısmı
için bir adet M6 mapa deliği ve M6 mapa bulunmaktadır. Motor bulkhead parçasının etrafında ise dairesel olarak 60 derece
aralıklarla 6 adet vida deliği bulunmaktadır. Bu vida delikleri motor bulkhead parçasının, roketin dış gövdesinden rokete vida ile
montajlanması için kullanılacaktır.
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Motor bulkhead parçasının malzemesi alüminyum olarak belirlenmiştir. Malzeme olarak alüminyumu tercih ettik çünkü; motor bulkhead parçası tam
olarak motor kundağının önünde bulunuyor ve motorun ateşlenmesi sırasında motordan gelen bütün itki kuvvetini karşılıyor. Bunu yanı sıra motor
bulkhead parçasının üzerinde bulunan ve birinci gövde ile ikinci gövdenin şok kordonu bağlantısını sağlayan mapaya, roketin ikinci ayrılması sırasında
çok fazla çekme ve germe kuvvetleri etki edecektir. Bu belirttiğimiz motor itki kuvveti ve mapaya uygulanan germe, çekme kuvvetlerini göz önünde
bulundurarak bu bulkhead malzemesi için kompozit malzeme ya da fenol fiber değil alüminyumu tercih ettik.

Üretim
Yöntemleri

:

Motor bulkhead parçasını üretmek için talaşlı imalat yöntemlerinden CNC işleme tercih edilmiştir. CNC tornada birinci işlemde öncelikle
hammaddenin çapı ve birinci alın yüzeyi işlenecektir. Daha sonra çapa uygun yumuşak ayak tornalanıp ikinci alın yüzeyi işlenecektir. Bu parçada
diğerinden farklı olarak merkezdeki deliğin kılavuz işlemi CNC tornada yapılmayacaktır, alın yüzeyindeki diğer deliklerle eş merkezli olması adına bu
işlem CNC freze tezgahına bırakılacaktır ve CNC freze tezgahında birinci işlemde parçanın alın yüzeyindeki bütün delik ve kılavuz işlemeleri
tamamlanacaktır. İkinci işlem olarak divizör yardımı ile(4. eksen) daire çevresindeki delik ve kılavuz işlemleri de tamamlanarak üretim
tamamlanacaktır. CNC üretim yöntemini tercih etmemizin nedeni ise; elimizdeki alüminyum hammaddenin istediğimiz tasarıma getirilirken en uygun
ve hatasız üretim yönteminin CNC üretimi olmasıdır.

ÖZELLİKLER ALÜMİNYUM (6013)

YOĞUNLUK ( g/cm³) 2,7

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 392 

ELASTİSİTE MODULÜ ( GPa) 70

% KOPMA UZAMASI 7

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 23

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

MOTOR 
ÖNÜ 

BULKHEAD
1 1310
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MERKEZLEME YÜZÜĞÜ
Roket içerisinde 3 adet merkezleme yüzüğü bulunmaktadır. Merkezleme yüzükleri ikinci gövde içerisinde yer almaktadır. Motor

kundağını çevreleyip motorun ve motor kundağının roket içerisinde tam orta konumda yer almasını sağlamaktadırlar. Mekezleme
yüzüklerinin üzerlerinde 3 er adet vida deliği bulunmaktadır. Bu vida delikleri, merkezleme yüzüklerinin birbirine saplama ile
bağlanmasını sağlayacaktır. Bu saplama sistemi ile merkezleme yüzüklerine binen yükler eşit olarak aralarında paylaştırılacaktır.
Roket içerisinde 3 adet bulunan merkezleme yüzüklerinin 2 tanesinde kanat montajı için kullanılacak olan 120 derece aralıklara 3
adet kanat kesiği bulunmaktadır. Merkezleme yüzüklerinin rokete dışarıdan vida ile montajlanması için yine merkezleme
yüzüklerinin hepsinin yanlarında dairesel olarak 60 derece aralıklarla 6 adet vida deliği bulunmaktadır.
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Merkezleme yüzüklerinin malzemesi fenol fiber olarak belirlenmiştir. Fenol fiberi tercih ettik çünkü; merkezleme yüzüklerimiz üzerine bir şok kordonu
ya da paraşüt bağlı olmadığı için roketin ayrılması esnasında merkezleme yüzükleri herhangi bir çekme ya da germe kuvvetine maruz kalmayacaktır.
Yine aynı şekilde merkezleme yüzüklerinin, motorun ateşlenmesi esnasında motorun itki kuvvetini direkt karşılayan bir parça olmadığı da
belirlenmiştir. Bütün bunlar göz önüne alınarak merkezleme yüzüklerinin malzemesi için alüminyum gibi çok daha ağır bir malzeme kullanılmasına
gerek görülmemiştir. Bunlara ek olarak kullanacağımız saplamalar için fenol fiber üzerine istenilen ölçülerde rahatça diş açılabilmektedir.

Üretim
Yöntemleri

:

Merkezleme yüzüklerini üretmek için talaşlı imalat yöntemlerinden CNC işleme tercih edilmiştir. CNC tornada birinci işlemde önce hammaddenin çapı
ve birinci alın yüzeyi işlenecektir. Daha sonra çapa uygun yumuşak ayak tornalanıp ikinci alın yüzey işlenecektir. Bu parçada diğer bulkhead
parçalarından farklı olarak merkezdeki deliğin kılavuz işlemi CNC tornada yapılmayacaktır. Alın yüzeyindeki diğer deliklerle eş merkezli olması adına
bu işlem CNC freze tezgahına bırakılacaktır. CNC freze tezgahında birinci işlemde parçanın alın yüzeyindeki bütün delik ve kılavuz işlemleri
tamamlanacaktır. İkinci İşlem olarak divizör yardımı ile (4. eksen) daire çevresindeki delik ve kılavuz işlemleri tamamlanarak üretim tamamlanacaktır.
CNC üretimi tercih etmemizin nedeni ise; kullanacağımız fenol fiber hammaddenin, istediğimiz tasarıma en hızlı ve en hatasız şekilde
getirilebilmesidir.

ÖZELLİKLER FENOL FİBER

YOĞUNLUK 1,30 – 1,42

KOPMA MUKAVEMETİ 81~130 Mpa,1100 MPa+

SICAKLIK DİRENCİ(KISA SÜRE) 300℃

SICAKLIK DİRENCİ(SÜREKLİ) 180 min*130℃

BÜKÜLME DİRENCİ 170 MPa+

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

MERKEZLEME 
YÜZÜĞÜ 1 225
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KANAT MONTAJINDA KULLANILACAK MERKEZLEME YÜZÜĞÜ
Sayfa 73’de belirtildiği üzere roket içerisinde 3 adet merkezleme yüzüğü bulunmaktadır. Yine sayfa 73’de belirtildiği üzere bu

merkezleme yüzüklerinin 2 tanesinde kanat montajında kullanılacak olan 120 derece aralıklarla 3 er tane kanat kesiği
bulunmaktadır. Kanatlar öncelikle roketin gövdesine açacağımız kanat kesiklerinden sıkı geçme şeklinde geçecek, daha sonra ise
merkezleme yüzüklerinin üzerinde bulunan kanat kesiklerinden yine sıkı geçme şeklinden montajlanacaktır. Kanat montajında
kullanılacak olan merkezleme yüzüklerinin bir diğer görevi ise motor ve motor kundağını roketin içerisinde ortalamak ve
merkezlemektir. Bu iki merkezleme yüzüğü, ikinci gövdede motor kundağını çevrelemekte ve o kısımda yer almaktadır. Bu 2 adet
merkezleme yüzüğünün yanlarında 60 derece aralıklarla 6 tane vida deliği bulunmaktadır. Bu vida delikleri merkezleme
yüzüklerinin, roketin dış gövdesinden rokete sabitlenmesi için kullanılacaktır.
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Kanat montajında kullanılacak olan merkezleme yüzüklerinin malzemesi fenol fiber olarak belirlenmiştir. Fenol fiberi tercih ettik çünkü; merkezleme
yüzükleri üzerine bir şok kordonu ya da paraşüt bağlı olmadığı için roketin ayrılması esnasında merkezleme yüzükleri herhangi bir çekme ya da
germe kuvvetine maruz kalmayacaktır. Yine aynı şekilde merkezleme yüzüklerinin, motorun ateşlenmesi esnasında motorun itki kuvvetini direkt
karşılayan bir parça olmadığı da belirlenmiştir. Kanatlar, bu merkezleme yüzüklerine sıkı geçme şeklinde montajlandıktan sonra ekstra olarak epoksi
ile de yapıştırılacağı için kanatların bu fenol fiber merkezleme yüzüklerine montajında da herhangi bir sağlamlık problemi bulunmamaktadır. Bütün
bunlara bakılarak merkezleme yüzüklerinde alüminyum gibi ağır bir malzemeyi kullanmamıza sebep verecek bir durum görülmemiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

Merkezleme yüzüklerini üretmek için talaşlı imalat yöntemlerinden CNC işleme tercih edilmiştir. CNC tornada birinci işlemde önce hammaddenin
birinci alın yüzeyi ve dış çapı işlenecektir. Merkezdeki delik delinip istenilen ölçüde tornalanacaktır. İkinci işlemde ise çapa uygun yumuşak ayak ile
ikinci alın yüzeyi işlenecek ve delik kısmına pah kırılacaktır. Daha sonra CNC frezede divizör yardımı ile (4. eksen) dairedeki delik ve kılavuz işlemleri
tamamlanıp kanat kanalları uygun çapta parmak freze ile ya da daire testere ile açılacaktır. CNC üretimi tercih etmemizin nedeni ise; kullanacağımız
fenol fiber hammaddenin, istediğimiz tasarıma en hızlı ve en hatasız şekilde getirilebilmesidir.

ÖZELLİKLER FENOL FİBER

YOĞUNLUK 1,30 – 1,42

KOPMA MUKAVEMETİ 81~130 Mpa,1100 MPa+

SICAKLIK DİRENCİ(KISA SÜRE) 300℃

SICAKLIK DİRENCİ(SÜREKLİ) 180 min*130℃

BÜKÜLME DİRENCİ 170 MPa+

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

KANAT 
MONTAJ 

MERKEZLEME 
YÜZÜĞÜ

2 450
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COUPLER BULKHEAD
Roketin içerisinde coupler parçasının içinde yer alan 2 adet coupler bulkhead parçası mevcuttur. Bu iki bulkhead hem geometri

hem de üstlerinde yer alan komponentler açısından tamamen aynıdır. Coupler bulkhead parçasının üzerinde 4 adet saplama
deliği, 2 adet kara barut hazne deliği, 1 adet kablo deliği ve 1 adet mapa deliği bulunmaktadır. Parçanın yanlarında ise 60 derece
aralıklarla açılmış 6 adet delik bulunmaktadır. Bu delikler bulkhead parçasının roketin dışından rokete montajlanması için
kullanılacaktır. Bu iki bulkhead parçası arasında ana ve yedek aviyonik sistemler yer almaktadır. Aviyonik sistemi yerleştireceğimiz
levha bu iki bulkhead arasında bulunacaktır. Bu iki bulkhead parçası üzerinde kara barut yuvaları olduğu için patlama anında
altındaki sistemlere olabildiğince az etki etmesi adına patlama anındaki kuvvetleri eşit dağıtmak amacıyla iki bulkhead arasına 4
adet saplama atılmıştır.
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Coupler bulkhead parçasında malzeme olarak alüminyum kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bulkhead parçası üzerinde mapalarımız
bulunmaktadır ve rokette gerçekleşecek olan iki ayrılma da bu mapalara bağlı olan şok kordonları ve paraşütlerle gerçekleşecektir. Dolayısıyla
bu ayrılmalar sırasında şok kordonları ve mapalarda gerçekleşecek olan yüksek çekme-germe kuvvetleri direkt olarak bu bulkhead parçaları
üzerine etki edecektir. Ayrıca yine bu bulkhead parçaları üzerinde kara barut haznelerimiz de bulunmakta olup bu kara barutlar patladığında
bulkhead parçaları üzerinde yine kuvvetli bir etki oluşacaktır. Bütün bunlar göz önünde alındığında bu parçaların malzemeleri kompozit ya da
fenol fiber değil, daha sağlam bir yapıya sahip olan alüminyum olarak belirlenmiştir.

Üretim
Yöntemleri :

Coupler bulkhead parçasını üretmek için talaşlı imalat yöntemlerinden CNC işleme tercih edilmiştir. CNC tornada birinci işlemde hammaddenin
birinci yüzeyi ve dış çapı işlenecektir. İkinci işlemde çapa uygun yumuşak ayak tornalanıp ikinci alın yüzeyi işlenecektir. Üçüncü işlem olarak ise
CNC frezede divizör yardımı ile (4. eksen) dairedeki delik ve kılavuz işlemleri tamamlanarak üretim tamamlanacaktır.

ÖZELLİKLER ALÜMİNYUM (6013)

YOĞUNLUK ( g/cm³) 2,7

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 392 

ELASTİSİTE MODULÜ ( GPa) 70

% KOPMA UZAMASI 7

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 23

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

COUPLER 
BULKHEAD

2 784
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ANA VE YEDEK AVİYONİK SİSTEM SABİTLEME LEVHASI

Aviyonik sistemleri üzerine koyacağımız 2 adet levha mevcuttur. Bu levhalardan birincisi ana ve yedek aviyonik sistemi, ikincisi
ise faydalı yük aviyonik sistemini taşıyacaktır. Her iki levha da hem işlevleri bakımından hem de genel tasarım olarak aynı olup
sadece ölçü olarak birbirlerinden farklıdırlar. Her iki levha da bulundukları konumda iki bulkhead arasına yerleştirilecektir ve
bunun için levhalar üzerinde 4 er adet vida deliği bulunmaktadır.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

:

Aviyonik sistemleri sabitleyeceğimiz levhaların malzemesi kontrplak olarak belirlenmiştir. Levhaların aviyonik sistemi taşımak
dışından herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Herhangi bir ayrılma/kurtarma sistemi evresinde fiziksel olarak görev
almayacaklardır. Bütün bunlar göz önüne aldındığında bu levhalar üzerine çekme/germe/basma gibi kuvvetlerin etki
etmeyeceği belirlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı sadece aviyonik sistemi taşıyacak olan bu levhaların malzemesi kontrplak
olarak belirlenmiştir.

Üretim Yöntemleri
:

Aviyonik sabitleme levhası talaşlı imalat ile üretilecektir. İstenilen kalınlıktaki kontrplak levhanın boyu ve şeklinin, istenilen 
tasarıma uygun hale getirilmesi için kontrplak levhaya daire testere ile şekil verilecektir.

ÖZELLİKLER KONTRPLAK

YOĞUNLUK ( g/cm³) 0,61 – 0,68

BÜKÜLME DİRENCİ (N/mm²) 120 - 144

KESME DİRENCİ (N/mm²) 11.8 - 14.2

BASINÇ DİRENCİ (N/mm²) 49 - 60

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

AVİYONİK 
SİSTEM 

SABİTLEME 
LEVHASI

1 264
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ALTİMETRE KABI

Atıştan önce rokete yerleştireceğimiz altimetreyi içine koyacağımız 1 adet altimetre kabımız mevcuttur. Altimetre kabımız
üzerinde 2 adet pim deliği bulunmaktadır. Altimetreyi bu kaba yerleştirdiğimizde hemen arkasından kabın üzerine bir pim
takacağız ve altimetrenin, içinde bulunduğu yuvadan geri çıkmamasını sağlayacağız. Altimetre kabı, coupler içerisinde bulunan
ana aviyonik sistemi yerleştirdiğimiz levha üzerine epoksi ile yapıştırılacaktır. Atıştan hemen önce roketin dışındaki kapağı açarak
altimetreyi bu kısımda bulunan kaba yerleştireceğiz ve kabın üzerine pimi yerleştirerek altimetre montajını çok hızlı bir şekilde
tamamlayacağız.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri
:

Altimetre kabının malzemesinde PLA tercih edilmiştir. Altimetre kabı üzerine herhangi bir yüksek çekme-germe-basma
kuvvetinin etki etmeyeceği belirlenmiştir. PLA’nın hem hafif olması hem de bu parçanın tek işlevinin altimetreyi tutacak olması
nedeniyle altimetre kabının PLA malzemeden üretilmesi kararlaştırılmıştır.

Üretim Yöntemleri
:

Parçanın CAD tasarımı tamamlandığında bu tasarım gerekli dosya türlerine dönüştürülerek (STL) 3D Printer’a aktarılacaktır.
Daha sonra yazıcının gerekli tabla ve nozzle ayarları PLA malzemeye göre ayarlanacaktır ve altimetre kabı 3D Printer ile
basılacaktır.

ÖZELLİKLER PLA

YOĞUNLUK ( g/cm³) 1,21 - 1,25

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 21 - 60

ELASTİSİTE MODULÜ ( MPa) 350 - 3500

% KOPMA UZAMASI 2,5 - 6

ERİME NOKTASI (℃) 150 - 162

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

ALTİMETRE 
KABI

1 10
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FAYDALI YÜK KORUMA KABI

Rokette faydalı yükün dışını tamamen kaplayan bir adet koruma kabı vardır. Faydalı yük roketten bağımsız şekilde roketten
ayrılırken ve ayrıldıktan sonra düşerken faydalı yükün içindeki aviyonik sistemi korumak için tasarlanmıştır. Bu koruma kabı, faydalı
yükü oluşturan 2 adet özel tasarımlı bulkhead parçasına entegre edileceği için o bulkhead parçalarının geometrisine özel olarak
tasarlanmıştır.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri
:

Faydalı yükü koruyan kabın malzemesi PLA olarak belirlenmiştir. Bu koruma kabı özel bir tasarım ve geometriye sahip olduğu
için özel üretim olması gerekmektedir. PLA’nın hem hafif olması hem de istediğimiz özel geometriyi sağlayabilmek adına 3D
Printer ile üretilebilmesi bu malzemeyi seçmemizi sağlamıştır.

Üretim Yöntemleri
:

Parçanın CAD tasarımı tamamlandığında bu tasarım gerekli dosya türlerine dönüştürülerek (STL) 3D Printer’a aktarılacaktır.
Daha sonra yazıcının gerekli tabla ve nozzle ayarları PLA malzemeye göre ayarlanacaktır ve faydalı yük koruma kabı 3D Printer
ile basılacaktır.

ÖZELLİKLER PLA

YOĞUNLUK ( g/cm³) 1,21 - 1,25

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 21 - 60

ELASTİSİTE MODULÜ ( MPa) 350 - 3500

% KOPMA UZAMASI 2,5 - 6

ERİME NOKTASI (℃) 150 - 162

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

FAYDALI 
YÜK 

KORUMA 
KABI

1 190
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KARA BARUT HAZNESİ

Roketin paraşüt açma sisteminde kullanacağımız 4 adet kara barut haznesi bulunmaktadır. Kara barut hazneleri, coupler içinde
bulunan 2 adet bulkhead parçası üzerinde yer almaktadır. Kara barut haznelerinin her birinin üzerinde 2 adet ateşleyici fitil deliği
mevcuttur. Ayrıca kara barut haznelerinin her birinde kapak bulunmaktadır. Bu hazneler silindir şeklinde olup taban kısımlarında
vidalı mil bulunmaktadır. Barut hazneleri, coupler içinde bulunan bulkhead parçalarına bu vidalı miller ile vidalanarak
sabitlenecektir. Gerekli aşamada kara barutlar bu haznelerin içine doldurularak daha sonra bu haznelerin kapakları kapatılacaktır.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri
:

Kara barut haznelerinin malzemesi alüminyum olarak belirlenmiştir. Barut haznelerimizin içinde barut patlayacak olması nedeniyle
dayanıklı bir malzeme olan alüminyum tercih edilmiştir. Ayrıca bu haznelerin coupler parçasına vidalı mil ile montajlanacak olması
nedeniyle bu tasarıma en uygun malzemenin alüminyum olduğuna karar verilmiştir.

Üretim Yöntemleri
:

CNC tornada birinci işlemde parçanın alın yüzeyi ve dış çapı tornalanacaktır ve barut yuvası deliği açılacaktır. CNC tornanın ikinci
işleminde parçanın ikinci alın yüzeyi işlenerek boyu tamamlanacaktır ve M8 diş işlemi yapılacaktır. Son işlemde CNC frezede divizör
yardımı ile (4. Eksen) elektrikli ateşleyici fitil delikleri açılacaktır ve kara barut haznelerinin üretimi tamamlanacaktır.

ÖZELLİKLER ALÜMİNYUM (6013)

YOĞUNLUK ( g/cm³) 2,7

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 392 

ELASTİSİTE MODULÜ ( GPa) 70

% KOPMA UZAMASI 7

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 23

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

KARA 
BARUT 

HAZNESİ
4 25
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MOTOR KUNDAĞI

Motor kundağı, roket motorunun yerleştirileceği parçadır. Motor kundağının çap ve boyut ölçüleri rokete takacağımız motora
göre ayarlanmış olup motorun bu kısma sıkı geçme ile montajlanması hedeflenmiştir. Motor kundağı, ikinci gövdede bulunan
merkezleme yüzüklerinin içinden geçerek roketin içinde tam merkez noktada yer alacaktır. Motor kundağı, merkezleme
yüzüklerine ya da roketin dış gövdesine herhangi bir vida vs. ile bağlı durumda olmayıp merkezleme yüzüklerine sıkı geçme
şeklinde montajlanacaktır.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri
:

Motor kundağı parçasının malzemesi karbon fiber olarak belirlenmiştir. Bu parçanın tek işlevinin motoru çevreleyip tutması
olduğu belirlenmiş olup bu açıdan hem dayanıklı hem de hafif bir malzeme olan karbon fiber tercih edilmiştir.

Üretim Yöntemleri
:

Motor kundağı parçası el yatırma yöntemi ile üretilecektir. Öncelikle motor kundağının üretimi için ayarladığımız kalıbın
üzerine karbon fiber elyaflar yerleştirilecektir. Daha sonra bir rulo fırça ile bu elyaflara reçine sürülerek bu reçine elyaflara
emdirilecektir. Hazırlanan bu kalıbın sertleşmesi beklenecek ve daha sonra ürün kalıptan çıkarılarak üretim tamamlanacaktır.

ÖZELLİKLER KARBON

YOĞUNLUK 1,80

ÇEKME MUKAVEMETİ 2900 MPa

ELASTİSİTE MODULÜ 220 GPa

% KOPMA UZAMASI 1,6-2,2

ISIL GENLEŞME 2

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

MOTOR 
KUNDAĞI 1 619
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FAYDALI YÜK YARDIMCI BULKHEAD
Faydalı yükün hemen altında yine faydalı yüke bağlı olan saplamanın ucunda 1 adet bulkhead parçası mevcuttur. Bu bulkhead,

kara barutlar patladığında ayrılma gerçekleşirken sürüklenme paraşütünün de roketten kolayca çıkmasına yardımcı olacaktır.
Kurtarma sistemi devreye girip ayrılma gerçekleşirken önce burun konisi, ardından faydalı yük ve en son sürüklenme paraşütü
roketten fırlayacaktır. Sürüklenme paraşütünün en son çıkacağı göz önüne alındığında, paraşütün çıkmaması gibi bir risk tespit
edilmiş olup faydalı yükün hemen altına bir saplama ile bir bulkhead eklenmiştir ve sürüklenme paraşütü bu bulkhead üzerine
yerleştirilmiştir. Böylece faydalı yük roketten fırlarken bu bulkhead sayesinde sürüklenme paraşütünü de roketten dışarıya doğru
çekecektir ve sürüklenme paraşütünün dışarıya çıkmasına yardım edecektir.
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Faydalı yükün yardımcı bulkhead parçasının malzemesi fenol fiber olarak belirlenmiştir. Bu parçanın yüksek çekme-basma-germe kuvvetlerine
maruz kalmayacağı belirlenmiştir. Ayrılma esnasında sadece sürüklenme paraşütünü yukarıya çekeceği için alüminyum gibi çok dayanıklı bir
malzemeye gerek duyulmamıştır ve fenol fiber tercih edilmiştir. Ayrıca parça, kara barut patlamalarından çok fazla hasar almaması için polyurea ile
kaplanacaktır.

Üretim
Yöntemleri :

CNC tornada birinci işlemde hammaddenin alın yüzeyi tornalanıp merkezdeki saplama deliği ve kılavuz işlemi tamamlanacaktır. İkinci işlemde ise
parçanın ikinci alın yüzeyi tornalanacaktır. Son işlemde CNC frezede kanal açılarak üretim tamamlanacaktır.

ÖZELLİKLER FENOL FİBER

YOĞUNLUK 1,30 – 1,42

KOPMA MUKAVEMETİ 81~130 Mpa,1100 MPa+

SICAKLIK DİRENCİ(KISA SÜRE) 300℃

SICAKLIK DİRENCİ(SÜREKLİ) 180 min*130℃

BÜKÜLME DİRENCİ 170 MPa+

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

FAYDALI 
YÜK 

YARDIMCI 
BULKHEAD

1 102
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END RİNG

Roketin en alt kısmında yer alan bir adet end ring bulunmaktadır. End ring parçası üzerinde 4 adet kaplow klips deliği
bulunmaktadır. Parçanın yanlarında 60 derece aralıklarla 6 adet vida deliği de vardır ve bu delikler sayesinden parçanın, roketin
dışından rokete vidalanarak montajı sağlanacaktır. End ring parçası motorun çapından büyük olup, motorun en arka kısmında yer
alan nozzle çıkıntısının çapından daha küçüktür. Böylece motorun bütün gövdesi end ring parçasının içinden geçip motor
kundağına yerleştirilebilirken, motorun en arka kısmında bulunan nozzle çıkıntısı çap farkından dolayı end ring parçasının dışında
kalacaktır. Bu nozzle çıkıntısı ise end ring üzerine takılan kaplow klipsler ile tutularak motorun yere düşmesi engellenecektir.
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri :

End ring parçasının malzemesi alüminyum olarak belirlenmiştir. Bu parçanın üzerinde motoru tutacak olan kaplow klipsler bulunmaktadır ve bu
kliplerin sağlam bir yere vidalanması gerekmektedir. Motoru tutacak olan bileşenlerden birinin de end ring parçası olması nedeniyle kompozit ya
da fenol fiber malzeme yerine daha sağlam olduğu ve üzerine diş açılabildiği gerekçesiyle alüminyum malzeme tercih edilmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

End ring parçasını üretmek için talaşlı imalat yöntemlerinden CNC işleme tercih edilmiştir. CNC tornada birinci işlemde önce hammaddenin çapı
ve birinci alın yüzeyi işlenecektir. Daha sonra çapa uygun yumuşak ayak tornalanıp ikinci alın yüzey işlenecektir. CNC freze tezgahında birinci
işlemde parçanın alın yüzeyindeki bütün delik ve kılavuz işlemleri tamamlanacaktır. İkinci İşlem olarak divizör yardımı ile (4. eksen) daire
çevresindeki delik ve kılavuz işlemleri tamamlanarak üretim tamamlanacaktır. CNC üretimi tercih etmemizin nedeni ise; kullanacağımız fenol
fiber hammaddenin, istediğimiz tasarıma en hızlı ve en hatasız şekilde getirilebilmesidir.

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

END RİNG 1 601

ÖZELLİKLER ALÜMİNYUM (6013)

YOĞUNLUK ( g/cm³) 2,7

ÇEKME MUKAVEMETİ ( 
MPa)

392 

ELASTİSİTE MODULÜ ( GPa) 70

% KOPMA UZAMASI 7

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 23
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KAPLOW KLİPS

Rokette 4 adet kaplow klips mevcuttur. Kaplow klipsler, roketin en altından bulunan end ring parçası üzerine vidalanarak
montajlanacaktır. End ring üzerinde bulunan kaplow klipslerin görevi, motorun rokete yerleştirildikten sonra motorun roketten
geri düşmesinin engellemek ve motoru tutmaktır.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

:

Kaplow klips parçasının malzemesi alüminyum olarak belirlenmiştir. Kaplow klipsler motoru tutacağı için motorun yanması
esnasında oluşacak sıcaklıklara dayanıklı olması gerekmektedir. Ayrıca alüminyum malzeme kolayca işlenebilir ve istenilen
geometriye getirilebilir bir malzemedir. Bu nedenlerden dolayı kaplow klipslerde alüminyum malzeme kulanılmaya karar
verilmiştir.

Üretim Yöntemleri
:

Ölçülere uygun bakır lama alınacaktır ve CNC freze tezgahında bağlantı delikleri delinip kılavuzlar çekilecektir. Son aşamada
parça bükülerek üretim tamamlanacaktır.

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

KAPLOW 
KLİPS

4 37,5

ÖZELLİKLER BAKIR

YOĞUNLUK ( g/cm³) 8,96

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 300-360

ELASTİSİTE MODULÜ ( GPa) 120-130

% KOPMA UZAMASI 3-5
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FAYDALI YÜK AVİYONİK SABİTLEME LEVHASI

Faydalı yük içinde yer alan aviyonik sistemleri üzerine koyacağımız 1 adet levha mevcuttur. Faydalı yük aviyonik sistemini
taşıyacak olan levha, iki bulkhead arasına yerleştirilecektir ve bunun için levha üzerinde 4 adet vida deliği bulunmaktadır.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

:

Faydalı yük içinde bulunan aviyonik sistemi sabitleyeceğimiz levhanın malzemesi fenol fiber olarak belirlenmiştir. Levhaların
aviyonik sistemi taşımak dışından herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Herhangi bir ayrılma/kurtarma sistemi evresinde
fiziksel olarak görev almayacaklardır. Bütün bunlar göz önüne aldındığında bu levhalar üzerine çekme/germe/basma gibi
kuvvetlerin etki etmeyeceği belirlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı sadece aviyonik sistemi taşıyacak olan bu levhaların
malzemesi fenol fiber olarak belirlenmiştir. Bu levha, ana aviyonik sistemi taşıyacak olan levha gibi kontrplak değil fenol fiber
olarak üretilecektir çünkü fenol fiberin yoğunluğu daha fazla olduğundan faydalı yük için istenen azami kütle değerine
ulaşılmak hedeflenmiştir.

Üretim Yöntemleri
:

Aviyonik sabitleme levhası talaşlı imalat ile üretilecektir. İstenilen kalınlıktaki fenol fiber levhanın boyu ve şeklinin, istenilen 
tasarıma uygun hale getirilmesi için fenol fiber levhaya daire testere ile şekil verilecektir.

PARÇA ADET
BİRİM 
KÜTLE 
(Gram)

AVİYONİK 
SİSTEM 

SABİTLEME 
LEVHASI

1 630

ÖZELLİKLER FENOL FİBER

YOĞUNLUK 1,30 – 1,42

KOPMA MUKAVEMETİ 81~130 Mpa,1100 
MPa+

SICAKLIK DİRENCİ(KISA SÜRE) 300℃

SICAKLIK DİRENCİ(SÜREKLİ) 180 min*130℃

BÜKÜLME DİRENCİ 170 MPa+
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ROKET KAPAKLARI

Roket gövdeleri üzerinde; birinci gövde ve coupler parçasının üzerinde birer adet olmak üzere toplamda 2 adet kapak vardır.
Coupler üzerinde bulunan kapak, altimetreyi ve ikinci ayrılmayı gerçekleştirecek olan kara barut haznelerini rokete yerleştirmek
için kullanılacaktır. Birinci gövdede bulunan diğer kapak ise birinci ayrılmayı gerçekleştirecek olan kara barut haznelerini rokete
yerleştirmek için kullanılacaktır.

Coupler Kapağı Birinci Gövde Kapağı Birinci Gövde KapağıCoupler Kapağı
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

:

Roket gövdeleri üzerinde kullanacağımız kapakların malzemesi cam elyaf olarak belirlenmiştir. Şartnamede belirtilen gövde
malzemesi şartlarının gövde üzerindeki kapaklar için de geçerli olduğu göz önünde bulundurularak cam elyaf malzeme tercih
edilmiştir. Ayrıca rokette gerçekleşecek olan kara barut patlamalarına da dayanıklı olması adına kapakların malzemesi cam
elyaf olarak belirlenmiştir. Kapakların kara barut patlamalarından çok fazla hasar almaması adına kapakların iç kısmı polyurea
ile kaplanacaktır.

Üretim Yöntemleri
:

Rokete açılacak olan kapak deliklerinden elde edilen parçalar, üzerlerine gerekli delikler açılarak yine kapak olarak 
kullanılacaktır.

PARÇA ADET
BİRİM KÜTLE 

(Gram)

Altimetre 
Montaj Kapağı 1 312,23

Kara Barut 
Montaj Kapağı 1 116,78

ÖZELLİKLER E CAMI

YOĞUNLUK ( g/cm³) 2,54

ÇEKME MUKAVEMETİ ( MPa) 3448 

ELASTİSİTE MODULÜ ( GPa) 72,4 

% KOPMA UZAMASI 3,3-4,8

ISIL GENLEŞME (µm / mK) 5
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1) Merkezleme yüzükleri ve end ring roketin dışından vidalanarak rokete montajlanacaktır. Sonra end ring üzerine kaplow
klipsler takılacaktır.

2) Daha sonra motor kundağı, merkezleme yüzüklerinin içinden sıkı geçme ile geçirilecektir.

3) Bütün bunlar yapıldıktan sonra roket motoru, motor kundağından içeriye sürülerek sıkı geçme ile rokete yerleştirilecektir.

4) Son olarak kaplow klipsler motorun arkasından sıkılarak motorun düşmesi engellenecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Motor Montajında Kullanılacak Komponentler

Merkezleme Yüzükleri

Motor Kundağı

End Ring

Kaplow Klips

M4 vidalar

Motor Montajında Kullanılacak Yardımcı 
Araç/Gereçler

Şarjlı Matkap

Pense

Mukavemetli Vida Sabitleyici

1 2 3

4
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Değişken Birincil Motor M2020 İkincil Motor M2150

Kalkış İtki/Ağırlık 
Oranı:

9,35 8,58

Rampa Çıkış Hızı 
(m/s):

31,6 30,4

Stabilite (0.3 Mach
için):

1,92 2,06

En büyük ivme (g): 8,60 8,91

En Yüksek Hız (m/s) 257 240

En Yüksek Mach Sayısı 0,768 0,716

Tepe Noktası İrtifası 
(m):

2880 2471

Değişiklik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik

Seçilen ikinci motor olan M2150, birinci seçtiğimiz motor olan M2020 ile
tamamen aynı çap ve boy ölçülerine sahip olduğu için ikinci motoru rokete
montajlamak için ekstra bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Herhangi bir
değişim söz konusu olduğunda ikinci/alternatif motor, roketin içerisinde hiçbir
değişiklik yapılmadan rokete yerleştirilebilir.
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Roket Bütünleştirme Stratejisi
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1) Coupler içinde bulunacak olan aviyonik sistemler hazırlanır. Hazırlanan aviyonik sistem, altimetre kabı ile birlikte kontrplak 
levha üzerine vidalanır. 

2) Daha sonra üzerinde aviyonik sistem bulunan levha, coupler içinde bulunacak olan iki adet bulkhead arasına yapıştırma ve 
vidalama ile sabitlenir ve iki bullhead arasına saplamalar takılır.

3) Aralarında aviyonik sistemi taşıyan levha bulunan bu iki bulkhead üzerine mapa, MQ gaz sensörü ve kara barut hazneleri de 
takılır.

4) Sonraki aşamada; bu iki bulkhead, aviyonik sistemle beraber coupler içine yerleştirilir ve hazırlanan bu coupler sisteminin üst 
tarafı birinci gövdeye sıkı geçme ile geçirilir ve roketin dışından vidalanarak roket gövdesiyle birbirine sabitlenir.

5) Faydalı yük, sürüklenme paraşütü ve şok kordonu birinci gövdeye, coupler parçasının hemen üstünde yer alacak şekilde 
yerleştirilir.

6) Birinci gövdeye yerleştirilen faydalı yükün hemen üstüne faydalı yük paraşütü ve şok kordonu yerleştirilir.

7) Burun konisinde bulunacak olan bulkhead, burun konisine takılır ve dışarıdan vidalanarak montajlanır

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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8) Burun konisi birinci gövdeye sıkı geçme ile takılarak ve roketin üst kısmının montajı tamamen tamamlanır.

9) İkinci gövdede bulunacak olan merkezleme yüzükleri ve motor önündeki bulkhead rokete takılmadan önce birbirlerine 
saplamalar ile montajlanır. Daha sonra ise birbirine saplamalar ile tutturulan merkezleme yüzükleri ve motor önündeki 
bullhead, end ring ile birlikte ikinci gövdeye yerleştirilir ve roketin dışından vidalanarak ikinci gövdeye montajı tamamlanır.

10) Motor kundağı, merkezleme yüzüklerinin ortasından geçirilerek sıkı geçme şeklinde ikinci gövdeye takılır.

11) Kanatlar, önce gövdeye açılmış olan kanat kesiklerinden geçirilir daha sonra ise merkezleme yüzüklerinde bulunan kanat 
kesiklerinden sıkı geçme ile geçirilir. Daha sağlam bir yapı için ekstra olarak epoksi yapıştırıcı sürülür.

12) İkinci gövdeye vidalanan motor bulhead üzerine ana paraşüt ve şok kordonu yerleştirilir.

13) Daha sonrasında coupler kısmının alt tarafı, ikinci gövdeye sıkı geçme ile montajlanır.

14) End ring üzerine kaplow klipsler vidalanır. Son aşamada ise kaplow klipsler açılarak, roket motoru rokete yerleştirilir.

15) Sonrasında ise motorun arkasındaki kaplow klipsler sıkılarak motor montajı tamamlanır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Altimetre Montajı : Coupler üzerine açılmış olan kapak, atış günü açılacak ve altimetre, roketin içinde bulunan altimetre 
kabına yerleştirilerek coupler üzerindeki kapak vidalanarak rokete geri takılacaktır.

Kara Barut Montajı : Roket montajı büyük ölçüde tamamlanıp yeşil etiketler alındıktan sonra; ilk olarak birinci gövde üzerinde 
bulunan kapak açılacaktır ve bulkhead üzerinde bulunan, birinci ayrılmayı gerçekleştirecek olan kara barut hazneleri roket 
dışına çıkarılarak kara barutlar doldurulacaktır. Daha sonra coupler üzerindeki diğer kapak açılarak ikinci ayrılmayı 
gerçekleştirecek olan kara barut hazneleri de aynı şekilde roket dışına alınarak doldurulacaktır. Kara barut doldurma 
işleminden sonra kara barut hazneleri, bulundukları bulkhead parçalarının üzerlerine vidalanarak takılacaktır ve roketin 
kapakları vidalanarak kapatılarak kara barut montajı hiçbir risk oluşturmadan tamamlanacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

1 2-3

https://youtu.be/CEzBJuK1WSQ

Hürkuş Roket BETA Takımı Montaj Videosu:

https://youtu.be/CEzBJuK1WSQ
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4

8

75-6

109
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Altimetre 
Montajı

Kara Barut 
Montajı
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YAPISAL ANALİZ TAKVİMİ
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Bulkhead & Mapa ve Motor Ağırlığını Taşıyan Bilezik Analizi

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Her iki analiz için ‘‘Statik Yapısal Analiz’’ yöntemi ile analizler yapıldı. Parçalar arası ‘’ Bonded’’ kontak türü atanarak civata
bağlantıları sağlandı. Malzeme seçimi olarak bulkhead ve bilezik için ‘’Alüminyum’’, mapa ve çevredeki vidalar için ‘’Çelik’’
seçilmiştir. (Fenol Fiber 80 Mpa dayanım değerine sahip olduğu için, ÖTR raporunda belirtilen bu malzeme, Alüminyum olarak
değiştirilmiştir.) Mesh için parçalar üzerine ağırlıklı olarak Quad(Kare) elemanlar atılarak kaliteli mesh atılmaya çalışıldı. Sınır
koşulları olarak her iki parçanın arka yüzeylerinden ‘’fixed support’’ yapılıp, mapa üzerinden +Z yönünde 594,1 N ve bilezik +X
yönünden 210 N olarak kuvvetler uygulandı.

Bulkhead&Mapa ve bilezik üzerindeki von-mises gerilmeler, mapa ve cıvataların etrafında olduğu (Şekil5)-(Şekil7) ve y
eksenindeki (Şekil6)-(Şekil8) basma-çekme maksimum gerilme değerleri incelendiğinde; üretimi yapılacak olan bu malzemelerin
mekanik özellikleri analiz sonucu oluşan maksimum gerilme değerlerine göre mukavemeti yüksek olduğu için üretim güvenlidir.

Şekil 5. Von-Mises Gerilmeler Şekil 6. Y Eksenindeki Gerilmeler Şekil 7. Von-Mises Gerilmeler Şekil 8. Y Eksenindeki Gerilmeler

Yapısal Analizler  

Analizlerin Modellenmesi ve Sonuçların Yorumlanması: 
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Coupler Statik Analiz

Analizin Modellenmesi ve Sonuçların Yorumlanması: 

Coupler parçası, ANSYS programı kullanılarak yapısal analizi yapılmıştır. Parça
malzeme seçimi olarak malzeme kütüphanesinden Epoxy E-Glass UD
malzemesi seçilerek gerçekte üretilecek olan cam elyaf malzeme özelliklerine
yakın olarak alınmıştır. Parça üzerindeki mesh çalışmasında artık gerilmelerin
beklendiği boşaltma bölgelerinde yoğun olacak şekilde optimum mesh
çalışması yapılmıştır. Sınır koşulları olarak birinci ve ikinci gövdenin geçeceği
bölgeler ‘’Fixed Support’’ olarak desteklenip orta bölgeye 1600 P değerinde
basınç uygulanmıştır. Bu değer roket aerodinamik analizi sonucu oluşan
coupler üzerindeki maksimum basınç değeridir.

Montaj kolaylığı açısından coupler üzerinde oluşturduğumuz boşaltma
bölgesinde beklenildiği gibi maksimum gerilmeler ve deformasyonlar bu
bölgede oluşmaktadır. Ancak maksimum 1,84 MPa eş değer gerilme ve 0,02
mm’lik toplam deformasyon değerleri üretimi yapılacak olan cam elyaf
malzemenin mekanik özelliklerine göre oldukça küçük değerlerdir. Bu nedenle
tasarımı düşünülen coupler parçasının üretimi güvenlidir.

Yapısal Analizler  
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Kanat Statik Analiz

Analizin Modellenmesi ve Sonuçların Yorumlanması: 

Kanat parçası, ANSYS programı kullanılarak yapısal analizi yapılmıştır.
Parça malzeme seçimi olarak malzeme kütüphanesinden Epoxy Carbon UD
230 GPA Prepreg seçilmiştir. Mesh modellemede Quad(Kare) elemanlar
atayarak çözüm için ideal çözüm ağı oluşturuldu. Sınır koşulları olarak
kanatın gövdeye montaj olacak yüzey alt bölgeleri ‘’Fixed Support’’ olarak
desteklenip hücum kenar yüzeylerine 4100 P değerinde basınç
uygulanmıştır. Bu değer roket aerodinamik analizi sonucu oluşan kanat
üzerindeki üzerindeki maksimum basınç değeridir.

Uygulanan basınç sonrası kanat üzerindeki maksimum eş değer
gerilmesi hücum kenarı uç noktasında 0,05 MPa olarak görülmüştür. Y
yönündeki maksimum çekme kanat ön ve arka kısımlarında, maksimum
basma gerilmesi de kanat arkasında görülmektedir. Üretimi yapılacak olan
Karbon Fiber malzemenin mekanik özelliklerine bakıldığında analiz sonucu
elde edilen bu değerlere göre dayanıklı olduğu görülmüştür.

Yapısal Analizler  
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MEKANİK TESTLER TAKVİMİ
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Yapısal Testler 
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Cam Elyaf Çekme ve Basma Testi
Roket gövdesinde kullanılacak olan cam elyaf malzeme numunelerine çekme ve basma testleri uygulanmıştır. Gerekli

malzemenin numune ölçüleri ve makinenin çekme/basma hızı gibi teknik ayarları gerekli malzemelere göre girilmiştir. Daha sonra
numune, iki adet çene arasına yerleştirilmiş ve gerekli çekme/basma testleri uygulanmıştır. Testlerde aşağıdaki tabloda verilen
dayanım değerleri elde edilmiştir. Roketin cam elyaf kısımları olan birinci gövde ve coupler üzerinde oluşacak gerilmeler ve
kuvvetler analizlerle tespit edilmiş olup tabloda yer alan dayanım değerlerinin gayet yeterli olduğu gözlemlenmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Test Edilen Malzeme Test Yöntemi Testin Yapıldığı Yer Etki Etmesi Beklenen Kuvvet Elde Edilen Veriler

Cam Elyaf Çekme Testi Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2400 N 4828 N

Çekme Testi Basma Testi
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Karbon Fiber Çekme ve Basma Testleri
Roket gövdesinde kullanılacak olan karbon fiber malzeme numunelerine çekme ve basma testleri uygulanmıştır. Gerekli

malzemenin numune ölçüleri ve makinenin çekme/basma hızı gibi teknik ayarları gerekli malzemelere göre girilmiştir. Daha sonra
numune, iki adet çene arasına yerleştirilmiş ve gerekli çekme/basma testleri uygulanmıştır. Testlerde aşağıdaki tabloda verilen
dayanım değerleri elde edilmiştir. Roketin karbon fiber kısımları olan burun konisi, ikinci gövde ve motor kundağı üzerinde
oluşacak kuvvetler analizlerle tespit edilmiş olup tabloda yer alan dayanım değerlerinin gayet yeterli olduğu gözlemlenmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Test Edilen Malzeme Test Yöntemi Testin Yapıldığı Yer Etki Etmesi Beklenen Kuvvet Elde Edilen Veriler

Karbon Fiber Çekme Testi Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2400 N 7678 N

Çekme Testi Basma Testi
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Kurtarma sisteminde ve paraşütlerde kullanılacak olan polyester perlon,
paracord ipler ve merkezleme yüzüklerinde kullanılacak fenol fiber malzemelerin
numunelerine Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içerisinde çekme ve basma
testleri uygulanmıştır. Gerekli malzemenin numune ölçüleri ve makinenin
çekme/basma hızı gibi teknik ayarları gerekli malzemelere göre girilmiştir. Daha
sonra numune, iki adet çene arasına yerleştirilmiş ve gerekli çekme testleri
uygulanmıştır. Testlerde aşağıdaki tabloda verilen dayanım değerleri elde edilmiştir.
Şok kordonu, paraşüt ipleri ve fenol fibere etki edecek kuvvetler tespit edilmiş olup
tabloda yer alan dayanım değerlerinin gayet yeterli olduğu gözlemlenmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Test Edilen 
Malzeme

Test 
Yöntemi

Etki Etmesi 
Beklenen 

Kuvvet

Elde Edilen 
Veriler

Polyester 
Perlon

Çekme Testi 600 N 2274 N

Paracord
550 İp

Çekme Testi 600 N 654 N

Fenol Fiber Çekme Testi 210 N 16178 N

Fenol Fiber Basma Testi 210 N 13008 N

Fenol Fiber 
Basma

Fenol Fiber 
Basma

Paracord
İp Çekme

Şok 
Kordonu 
Çekme

Fenol Fiber & Şok Kordonu & Paraşüt İpi Çekme Testleri
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Kütle Bütçesi; ‘’Kutle_Butcesi_Hurkus_Roket_BETA_Takimi‘’ isimli 
dosya şeklinde ek bir excel dosyası olarak sisteme yüklenmiştir.
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(KTR)

Gereksinim 
Tasarım 

Seçenekleri
Optimizasyon 

Kriteri-1
Optimizasyon 

Kriteri - 2
Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Burun Konisi 
Malzemesi Seçimi

Karbon Fiber/  
Cam Elyaf

Aerodinamik 
akıcılık

Kütle               
(350-500gr)

Openrocket üzerinde yapılan simülasyonlarda karbon fiberin, cam elyafa 
göre 40 metre daha fazla irtifa kazandırdığı görülmüştür. 

Birinci Gövde 
Malzeme Seçimi

Cam Elyaf/   
Karbon Fiber

Sinyal Geçirgenliği
Dayanım                 

(2500-4000 MPa)

Yapılan analizlerde ortaya çıkan ve istenilen dayanım oranına bakılarak cam 
elyaf malzeme tercih edilmiştir. Malzemenin sinyal geçirgenliği de göz 
önünde bulundurularak aviyonik sistem bu gövdede konumlandırılmıştır. 

İkinci Gövde Malzeme 
Seçimi

Karbon Fiber/   
Cam Elyaf

Kütle                
(2000-2500 gr)

Dayanım                 
(2500-4000 MPa)

Dayanım/hafiflik oranına bakılarak karbon fiber malzeme seçilmiştir. Bu 
malzeme seçimiyle birlikte 109 metre irtifa elde edilmiştir.

Bulkhead Malzeme 
Seçim

FenolFiber/ 
Alüminyum

Dayanım           
(100-70 MPa) 

Yoğunluk       
(2.71-1.38 g/cm³) 

Geçmiş yıllarda yapılan analizlerde roketin bulkhead parçalarının üzerine çok 
fazla yük bineceği tespit edilmiş ve bu bulkhead parçalarının alüminyum 
yapılmasına karar verilmiştir. Bu malzeme seçimiyle birlikte 130 metre irtifa 
kaybı gözlemlenmiştir. 

Merkezleme Yüzüğü 
Malzeme Seçimi

FenolFiber/ 
Alüminyum

Dayanım              
(81-130 MPa) 

Yoğunluk         
(1.3-1.4 g/cm³)

Merkezleme yüzüklerine saplamalar sayesinde çok fazla yük binmeyeceği 
için alüminyum yerine fenol fiber malzeme tercih edilmiştir. Bu malzeme 
seçimiyle birlikte 128 metre irtifa elde edildiği görülmüştür. 

Gövde ve Burun 
Konisi Üretim 

Yöntemi Seçimi

FlamentSarma/ 
Prepreg

Üretim Kolaylığı Düşük Maliyet

Geçen yıllarda yapılan yapısal analizlerden yola çıkarak gövdemizin daha 
homojen bir yapıya sahip olması için filament sarma ile üretilmesine karar 
verilmiştir. Burun konisinin geometrisinin üretimde zorluk çıkardığı da 
belirlenerek prepreg ile üretilmesine karar verilmiştir.
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(KTR)

Gereksinim 
Tasarım 

Seçenekleri
Optimizasyon 

Kriteri-1

Optimiza
syon 

Kriteri - 2
Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Faydalı Yük 
Koruma Kabı 

Malzeme Seçimi
Pleksi/PLA Yapısal Bütünlük

Üretim 
Kolaylığı

Bulkheadlerde şok kordonunun geçmesini sağlamak için bırakılan boş alan plekside
bütünlüğü zorlaştırıyor aynı zamanda PLA üretimi 3D printerdan yapılacağı için üretim 
kolaylığıda sağlayacaktır. Bütün bu nedenlerden dolayı malzeme seçimi olarak PLA'yı seçtik.

Kanatçık 
Geometrisi 

Seçimi

Delta Tipi/Kesik 
Uçlu Delta

Statik Denge İrtifa

Roketimizin belirtilen statik denge değerlerini sağlaması için kanat geometrimizin "delta" 
şeklinde olmasına karar verilmiştir. Ayrıca "delta" tipi kanat "kesik uçlu delta" tipi kanata 
göre daha az yüzey alanına sahip olup kütlesi daha azdır. Bu geometriye sahip kanat 
seçimiyle birlikte 50 metre irtifa kazanımı görülmüştür.

Kanat 
Malzemesi 

Seçimi

KarbonFiber/ 
Alüminyum

KarbonFiber/ 
Alüminyum

İrtifa
Kanatlarımız için hem hafif hem de dayanımı yüksek bir malzeme olan karbon fiber 
seçilmiştir. Karbon fiber kanatlar ile fazladan 20 metre irtifa kazanımı belirlenmiştir.

Engine Block
Alüminyum 
Bulkhead/       

Bakır Kaplow Klips

Dayanım          
(300-360 MPa)

Kütle
(150gr-
200gr)

ÖTR aşamasında tercih ettiğimiz engine block için alüminyum merkezleme yüzüğü yerine 
aynı görevi gören ve daha hafif olan bakır kaplow klipsler kullanılarak yaklaşık 40 metre 
irtifa kazanılmıştır.

Burun Bulkhead
Et kalınlığı 2mm/ 
Et kalınlığı 1.5mm

Dayanım
(300-400 Mpa)

İrtifa
Roketin irtifasını arttırmak için burun bulkhead parçasının et kalınlığı 2 mm’den 1 mm’e
indirildi ve böylelikle 21 metre irtifa kazanıldı.

Kara Barut 
Haznesi

Alüminyum/PLA
Dayanım             

(100-70 MPa)
Kütle  

(10-50 gr)

Kara barut patladıktan sonra PLA’nın yeterli dayanımı sağlayamayacağı belirilenmiştir ve 
alüminyum malzeme seçilmiştir. Kara barut haznelerinin alüminyumdan yapılması 10 metre 
irtifa kaybına neden olmuştur.
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(KTR)

No
Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim
Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt
No

ÖTR 
Slayt 
No

Açıklama

1 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.

27-37-
43

30 Bağımsız olarak kurtarılacak bütün
alt bileşenlerin (faydalı yük dâhil)
üzerinde konum belirlemek için
GPS bulunmaktadır.

2 3.2.1.19

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

11 Üç (3) serbestlik dereceli uçuş
benzetim ve modellemesi 27
Mayıs tarihinde sisteme
yüklenecektir.

3 3.2.2.2
Paraşüt ayırma işleminde güvenlik sebebiyle ticarî olmayan basınçlı kapların
(basınçlı tank, tüp vb.) kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

15 49 Rokette basınçlı kap
bulunmamaktadır.

Tam Karşılamaktadır Kısmen Karşılamaktadır Karşılamamaktadır



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi 

11920 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

No
Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim
Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt
No

ÖTR 
Slayt 
No

Açıklama

4
3.2.2.3 Yarışmada kullanılabilecek ticarî basınçlı kapların atış alanında doldurulması

kesinlikle yasaktır.

15 49 Rokette basınçlı kap
bulunmamaktadır.

5 3.2.2.12
Roket, tepe noktasına ulaşmadan önce herhangi bir ayrılma gerçekleştiremez
(Faydalı Yük bırakma, paraşüt açma vb.).

17 52 Roket ayrılma sistemleri tepe
noktaya ulaştıktan sonra
gerçekleştirilecektir.

6 3.2.2.13
Kurtarma sisteminde (paraşüt) ayırma işlemi için kimyasal sıcak gaz
üreteçlerinin (kara barut vb.) kullanımına izin verilmektedir.

15 49 Roketin kurtarma sistemi
karabarutlu sistemdir.

7 3.2.1.19

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

11 Üç (3) serbestlik dereceli uçuş
benzetim ve modellemesi 27
Mayıs tarihinde sisteme
yüklenecektir.
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(KTR)

No
Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim
Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt
No

ÖTR 
Slayt 
No

Açıklama

8 3.2.1.20

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

11
Üç (3) serbestlik dereceli uçuş benzetim
ve modellemesi 27 Mayıs tarihinde
sisteme yüklenecektir.

9 3.2.1.21
Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe noktasına
kadar yapılacaktır.

11
Üç (3) serbestlik dereceli uçuş benzetim
ve modellemesi 27 Mayıs tarihinde
sisteme yüklenecektir.

10 3.2.1.21
Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe noktasına
kadar yapılacaktır.

11
Üç (3) serbestlik dereceli uçuş benzetim
ve modellemesi 27 Mayıs tarihinde
sisteme yüklenecektir.

11 3.2.2.1 Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. 17,18 54
Roket kurtarma sistemi olarak paraşüt
kullanılmıştır.

12 3.2.2.4
Kurtarma sistemi için kullanılacak paraşütler kademeli olarak
tasarlanmalıdır. Birincil, ikincil vs. gibi kurtarılmak istenen alt
bileşenlere ve sayısına göre birden fazla paraşüt kullanılabilir.

19 54

Roket kurtarma sistemi kademeli olarak
faydalı yük paraşütü, sürüklenme
paraşütü ve ana paraşüt olarak üç
kısımdan oluşmaktadır.
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(KTR)

No
Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim
Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt
No

ÖTR 
Slayt 
No

Açıklama

13 3.2.2.5
Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Birincil
paraşüt azamî irtifadan hemen sonra (eğik atışın tepe noktasında)
açılacaktır.

8-17 52
Birincil paraşütümüz sürüklenme
paraşütüdür ve tepe noktasında
açılacaktır.

14 3.2.2.6

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

17 55
Roketin sürüklenme paraşütü
açıklandıktan sonraki hız 30 m/s
olarak ayarlanmıştır.

15 3.2.2.7
Birincil paraşütün bu hız aralığında çalışabileceğine dair gerekli analizler,
simülasyonlar ve testler önceden yapılmalıdır.

22,23 54,55

Sürüklenme paraşütünün roketin
hızını 30 m/s ile inişini sağladığı
analizler, simülasyonlar ve testlerle
kanıtlanmıştır

16 3.2.2.8
Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek bir paraşüt sistemi ile
kurtarılmalıdır.

17 52,53

Roketin bütün parçaları şok
kordonuyla birbirine bağlı olarak
tek bir paraşüt sistemi ile
kurtarılacaktır.



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi 

12220 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

No
Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim
Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt
No

ÖTR 
Slayt 
No

Açıklama

17 3.2.2.9
Faydalı yük, roketin parçalarına herhangi bir bağlantısı olmadan (hiçbir
noktaya şok kordonu vb. herhangi bir ekipman ile bağlanmadan) tek
başına kendi paraşütü ile “bağımsız” olarak indirilmelidir.

17-26 52
Open Rocket simülasyon
verilerinden yararlanılarak gerekli
hesaplamalar yapılmıştır.

18 3.2.2.10
İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana paraşüt en
erken yere 600 m ve en geç 400 m kala açılmalıdır.

17-26 52
Ana paraşütün yere 600 m kala
açılacak şekilde hesaplamalar
yapılmıştır.

19 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.

19 52-55
Open Rocket simülasyon
verilerinden yararlanılarak gerekli
hesaplamalar yapılmıştır.

20 3.2.2.15

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

49
Yarışma Komitesi tarafından
sertifikalı kara barut temin
edilecektir.
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No
Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim
Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt
No

ÖTR 
Slayt 
No

Açıklama

21 3.2.2.18

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

9 69
Kara barut rokete son aşamada,
tüm etiketler alındıktan sonra
yerleştirilecektir.

22 3.2.2.19
Sistemin bağımsız olarak kurtarılacak bütün alt bileşenlerin (faydalı yük
dâhil) üzerinde konum belirleyen bir sistem (GPS, radyo vericisi vb.)
bulunacaktır.

27-37-
43 30-56

Bağımsız olarak kurtarılacak
bütün alt bileşenlerin (faydalı
yük dâhil) üzerinde konum
belirlemek için GPS
bulunmaktadır.

23 3.2.2.20
Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve sürekli konum verisi
paylaşacaktır.

27
16,30

,61

Konum belirleyen sistemimiz yer
istasyonuna canlı ve sürekli
konum verisi paylaşacaktır.

24 3.2.2.21
Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde hızın ölçülebilmesine
yönelik bir sistem olacaktır.

27 56
Faydalı yükümüzün üzerinde hız
sensörü bulunmaktadır.
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Madde No.

Gereksinim
Karşılama 
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No

Açıklama

25 3.2.2.22
Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı aktarılacaktır
(Roketin düşüş hızı bu sistem vasıtası ile tespit edilebilecektir).

27 56
Elde edilen veriler, yer bilgisayarımıza
iletilecektir.

26 3.2.2.23
Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle
uzaktan rahat görülebilmesi için) olacaktır.

19 54
Paraşütlerimiz çıplak gözle uzaktan rahat
görülebilmesi için birbirinden farklı ve koyu
renktedir. (KIRMIZI TURUNCU SİYAH)

27 3.2.2.24
Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraşütlerin
kesinlikle beyaz ve mavi renklerde veya bu renklerin farklı
tonlarında olmaması gerekmektedir.

19 54
Renklerimiz, havada rahatça görülecek şekilde
renklendirilmiştir.

28 3.2.3.1 Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır. 26 30
Kullanılacak olan faydalı yükün kütlesi 4.15
kg’dır.

29 3.2.3.2

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

25 30
Faydalı yük, roketten kolay bir şekilde ayrılması
sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

30 3.2.4.1
Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak
roketlerin ses altı hızlarda uçması gerekmektedir.

12 6
Roketimiz için şartnameye uygun şekilde bir
mach sayısı belirlenmiştir.
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32 3.2.5.3
Roket gövdesi olarak PVC ve benzeri herhangi bir polimer
malzeme, sıkıştırılmış kağıt/kraft kullanılamaz.

61-62-
63-64-
65-66

31,32
Roketimizin gövdesinde PVC ve benzeri
herhangi bir polimer malzeme,
sıkıştırılmış kağıt/kraft kullanılmamıştır.

33 3.2.5.1.

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

61-62-
63-64

31,32

Belirlenen konumlara, belirtilen
ölçülerde basınç delikleri açılmıştır.
Ayrıca bu deliklerin konumu,
tasarımımızı ve uçuşumuzu kötü
etkilemeyecek şekilde ayarlanmıştır.

34 3.2.5.2
Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem de
taşıma/rampaya yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere
dayanıklı olmalıdır.

108-109-
110-112-
113-114

31-39
Roketimizin malzemeleri ve ölçüleri bu
yüklere dayanıklı olacak şekilde
tasarlanmıştır.
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35 3.2.6.1. 

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

34 61
Rokette iki ayrı uçuş bilgisayarı
bulunmaktadır ve birbirinden bağımsız bir
şekilde aktif olmakta ve çalışmaktadırlar

36 3.2.6.2
Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler)
içermelidir.

35,36-
41,42

61
İki uçuş bilgisayarının da kendine ait güç
kaynağı ve sensörleri vardır.

37 3.2.6.3. 
İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak
eyleyiciye/eyleyicilere bağlı olmalıdır.

35,36-
41,42

61
İki uçuş bilgisayarının da ayrılma
sistemlerini kontrol edebilmektedir.

38 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.

47 61

Her iki bilgisayarda bir diğerinin bozulması
durumunda işlevini aksaksız yerine
getirebilmektedir.

39 3.2.6.6

Uçuş bilgisayarları (ana ve yedek) kullanılarak
gerçekleşecek ayrılmalarda farklı çalışma prensipleri
yer almalıdır (Örneğin, her iki uçuş bilgisayarında aynı
kontrolcü kullanıyor ise ayrılmayı gerçekleştirecek
sensörün/sensörlerin birbirinden farklı olması
gerekmektedir).

34-40-46 61
Bilgisayarlarda kullanılan kontrolcüler ve
ayrılmayı gerçekleştiren sensörler
birbirinden farklıdır
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40 3.2.6.10. 

Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma
gelmemelidir. 17 51

Kurtarma sistemi sensörlerden alınan
bilgiler doğrultusunda röle ile
tetiklenerek aktiflenecektir.

41 3.2.6.11. 

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.

48,49 66
Seçilen anten ile RF modülünün kapsama
alanı 14 km den 42 km ye kadar
yükseltilebilmiştir.

42 3.2.6.12. 

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

49 66
Roket ile yer istasyonu arasındaki link
bütçesi hesabı yapılmış olup sistemin
kullanılabilirliği doğrulanmıştır.

43 3.2.6.13. 

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.

40-46 34,57
Yapılan testler sonucunda sensörlerin
istenildiği gibi çalıştığı teyit edilmiştir.
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44 3.2.6.15. 

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

61
Ana ve yedek uçuş bilgisayırına dışardan
erişilebilir şekilde tasarımımızı
oluşturduk

45 3.2.6.17. 

Faydalı yük içerisindeki elektronik devrelere de roket
gövdesi üzerinde yer alacak uygun anahtarlarla güç
verilebilecek şekilde tasarım ve üretim yapılmalıdır. 26 33

Faydalı yük içerisindeki elektronik
devrelere gövde üzerinde yer alacak
basınç deliğinden alyan yardımı ile
düğmesine basılarak güç verilecektir.

46 3.2.6.21. 
Kullanılan pillerin roketin ihtiyacını karşılayabilecek
kapasitede ve yeterince dolu olmalıdır. 42 63

3.7V (20A) LG Lİ-ON pil sistemin
ihtiyacını karşılayabilmektedir.

47 3.2.6.22. 

Uçuş algoritmalarında ayrılma sekanslarını
tetikleyecek asgari iki kriter belirlenmelidir.

34 60
Ayrılmayı tetikleyecek irtifa bilgisi ve
pozisyon değişimi algoritma ile kontrol
edilecektir.
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48 3.2.6.25. 

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

11

Üç (3) serbestlik dereceli uçuş benzetim
ve modellemesi 27 Mayıs tarihinde
sisteme yüklenecektir.

49
3.2.6.26.

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. 40-46 65

Hatalı okuma ve sensör hatalarını
önlemek için kalman veri filtreleme
yapılmıştır.
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50 4.2.1

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

22,23,24-
108,109,110-
112,113,114

Üretim planı, testler ve gerekli analizler
yapılmıştır.

51 4.2.2

Takımların tasarladıkları roketin şartnamede verilen araç
gereksinimleri ile görev başarım kriterlerini eksiksiz
sağlayacağına yönelik kanıtlar Yarışma Komitesi’ne
sunulacaktır.

(1-148)

Roket şartnamede verilen araç
gereksinimleri ve görev başarım kriterlerini
eksiksiz sağlayacağına yönelik kanıtlar KTR
raporunda verilmiştir.

52 4.2.3

ÖTR’de ilk versiyonu sunulan Hata Modları ve Etkileri
Analizi Takımların roket tasarımlarını son haline getirmiş
olmaları gerekmektedir (Tasarlanmış olan roketle ilgili tüm
yapısal, akışkanlar dinamiği, uçuş algoritması yeterlilik vb.
analizleri tamamlanmış olmalıdır. Böylece, seçimi yapılmış
olan malzemeler, üretim yöntemleri, roket ve bileşenlerinin
uçuş koşullarına dayanıklılığı ve uçuş algoritmasının
uygunluğu kanıtlanmış olmalıdır).

108,109,110

Roket tasarımı son haline getirilmiştir .
Roketle ilgili tüm analizler yapılarak seçilmiş
malzemeler, üretim yöntemleri, roket ve
bileşenlerinin uçuş koşullarına dayanıklılığı
ve uçuş algoritmasının uygunluğu KTR de
kanıtlanmıştır.
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53 4.2.4

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

11

Üç (3) serbestlik dereceli uçuş benzetim ve
modellemesi 27 Mayıs tarihinde sisteme
yüklenecektir.

54 4.2.5.
Benzetim süreçleri iteratif olup, roket tasarımının geçirdiği
aşamalar neden-sonuç ilişkileriyle KTR’de açıklanmalıdır.

(1-148)
Roket tasarımının geçirdiği aşamalar
neden-sonuç ilişkileriyle açıklanmıştır.

55 4.2.6

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

(55-106)
Roketin entegrasyon videoları ve detayları
CAD programı üzerinde gösterilmiştir.

56 4.2.8
Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin
nerede, nasıl ve hangi malzemeler ile üretileceğinin bilgisi
detaylı olarak verilmelidir.

38-46-
(55-98)-

(142-146)

Roketin tüm sistem ve parçalarının nerede,
nasıl ve hangi malzemeler ile üretileceğinin
bilgisi detaylı olarak KTR de verilmiştir.

57 4.2.9

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

136,137,1
38,139,14

0,141

74,75,
76,77,
78,82

Zaman, üretim ve test planları hazırlanmış
bulunup proje takviminde verilmiştir.
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58 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).

(55-106) 31-43
Sistem entegrasyon şeması
kullanılarak ve CAD programından
alınan görsellerle açıklanmıştır.

59 4.2.10

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

22,23,24
108,109,110

-
112,113,114

Roket tasarımının üretile bilirliği
KTR de kanıtlanmıştır ve
analiz/test sonuçları açıklanmıştır.

61
4.2.12 Raporu destekleyici “.ork” uzantılı Open Rocket dosyaları da rapor ile

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

62 4.2.13
Takımların KTR’de istenilen tüm bilgileri ilgili bölümlerde sunmaları
beklenmektedir. Raporun yanlış yerlerine eklenmiş bilgiler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

(1-148)
KTR’de istenilen tüm bilgiler ilgili
bölümlerde sunulmuştur.
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64 4.2.17

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

(1-148)

KTR’de sunulmak üzere TEKNOFEST Roket
Yarışması Komitesi tarafından istenilen bilgiler
Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun, rahat
anlaşılır ve takip edilebilir şekilde raporda
sunulmuştur.

65 4.2.18

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

(1-148)
KTR’de sunmaları beklenen çıktıların Giriş
Kriterlerine raporumuzda uymuş
bulunmaktayız.
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Hata Türleri ve Etkileri Analizi; ‘’ HTEA_Sablon_Hurkus_Roket_BETA_Takimi‘’ 
isimli dosya şeklinde ek bir excel dosyası olarak sisteme yüklenmiştir.
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MALZEME TEMİN EDİLECEK YER BİRİM FİYATI ADET TOPLAM FİYATI

Burun Konisi  + Omuzluk http://numericscomposites.com.tr/ 0 ₺ 1 0 ₺ (Sponsor)

Coupler https://asp.com.tr/ 0 ₺ 1 0 ₺(Sponsor)

Birinci Gövde https://asp.com.tr/ 0 ₺ 1 0 ₺(Sponsor)

Burun Konisi Bulkhead https://www.2kcnc.com/tr/ 0 ₺ 1 0 ₺(Sponsor)

Faydalı Yük Bulkhead https://www.2kcnc.com/tr/ 0 ₺ 2 0 ₺(Sponsor)

Faydalı Yük Yardımcı Bulkhead https://www.2kcnc.com/tr/ 0 ₺ 1 0 ₺(Sponsor)

M8 Mapa https://rocketturk.com/ 15 ₺ 5 75 ₺

M4 Saplama https://www.gittigidiyor.com/ 6,25₺ 16 100₺

M4 Fiberli Somun https://www.gittigidiyor.com/ 0,625₺ 32 20₺

Faydalı Yük Paraşütü https://rocketturk.com/ 530₺ 1 530₺

Sürüklenme Paraşütü https://rocketturk.com/ 300₺ 1 300₺

Ana Paraşüt http://www.rocketturk.com/ 1550₺ 1 1550₺

Ana Paraşüt Şok Kordonu http://www.rocketturk.com/ 110₺ 1 110₺

Faydalı Yük Şok Kordonu https://rocketturk.com/ 15₺ 1 15₺

Sürüklenme Paraşütü Şok Kordonu https://rocketturk.com/ 75₺ 1 75₺
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Faydalı Yük Aviyonik Sabitleme Levhası https://istmetal.com.tr/index.php 100₺ 1 100₺

Aviyonik Sabitleme Levhası https://www.hepsiburada.com/ 100₺ 1 100₺

Motor Bulkhead https://www.2kcnc.com/tr/ 0₺ 1 0₺(Sponsor)

Merkezleme Yüzüğü https://istmetal.com.tr/index.php 37,5₺ 4 150₺

Motor Kundağı https://asp.com.tr/ 0₺ 1 0₺(Sponsor)

Kanatlar http://numericscomposites.com.tr/ 0₺ 3 0₺(Sponsor)

Kaplow Klips https://www.2kcnc.com/tr/ 0₺ 4 0₺(Sponsor)

İkinci Gövde https://asp.com.tr/ 0₺ 1 0₺(Sponsor)

Coupler Bulkhead https://www.2kcnc.com/tr/ 0₺ 2 0₺(Sponsor)

Kara Barut Haznesi https://www.2kcnc.com/tr/ 0₺ 4 0₺(Sponsor)

Roket Dış Kapakları https://asp.com.tr/ 0₺ 2 0₺(Sponsor)

Altimetre Kabı 3D Printer 10₺ 2 20₺

Faydalı Yük Koruma Kabı 3D Printer 50₺ 1 50₺

TOPLAM TUTAR

3195₺
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KOMPONENT TEMİN EDİLECEK YER BİRİM FİYATI ADET TOPLAM FİYATI

Arduino Nano www.direnc.net/ 27,65₺ 5 138,25₺

ATMEGA328P-AU www.ozdisan.com/ 19,08₺ 1 0₺(Sponsor)

XBEE PRO XSC/S3B 900Mhz www.robotistan.com 568,47₺ 5 0₺(Sponsor)

Xbee Explorer USB www.robotistan.com 48,20₺ 5 0₺(Sponsor)

900MHz Duck Antenna RP-SMA www.robotistan.com/ 68,78₺ 5 0₺(Sponsor)

GY-NEO6MV2 GPS www.robotistan.com 56,05₺ 3 224,20₺

ADXL345 www.ozdisan.com/ 15,43₺ 1 0₺(Sponsor)

MPU6050 www.direnc.net/ 8,47₺ 1 0₺(Sponsor)

MPL3115A2R1 www.ozdisan.com/ 47,17₺ 1 0₺(Sponsor)

BMP280 www.robotzade.com/ 38,16₺ 1 0₺(Sponsor)

http://www.direnc.net/
http://www.ozdisan.com/
http://www.robotistan.com/
http://www.robotistan.com/
https://www.robotistan.com/
http://www.robotistan.com/
https://ozdisan.com/
http://www.direnc.net/
http://www.ozdisan.com/
https://www.robotzade.com/
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KOMPONENT TEMİN EDİLECEK YER BİRİM FİYATI ADET TOPLAM FİYATI

MQ-2 GAZ SENSÖRÜ www.robotistan.com 11,23₺ 2 0₺(Sponsor)

10A 24VDC Tianbo Röle 5 Pin www.robotzade.com 10,17₺ 4 0₺(Sponsor)

LG CHEM BATARYA (3.7V) www.birikimpilleri.net 53,96₺ 8 0₺(Sponsor)

2’li Pil Yatağı www.gittigidiyor.com 8,90₺ 6 0₺(Sponsor)

DELCOMRF 800-2500 MHZ DRFA-8025L www.kablosuzkontrol.net/ 1.100,33₺ 2 2.200,66₺

Aviyonik PCB Devre Kartı(10lu) www.pcbway.com/ 181,60₺ 3 0₺(Sponsor)

L7805 www.ozdisan.com/ 2,28₺ 2 0₺(Sponsor)

Kristal osilatör(ECS-160-20-3X-TR) www.ozdisan.com/ 3,86₺ 3 0₺(Sponsor)

Direnç(TC0525B1002T5F) www.ozdisan.com/ 0,78₺ 13 0₺(Sponsor)

Kondansatör(C0805C100KBRACTU) www.ozdisan.com/ 0,94₺ 37 0₺(Sponsor)

AMS1117 www.ozdisan.com/ 1,46₺ 2 0₺(Sponsor)

TOPLAM TUTAR

2.563,11₺

http://www.robotistan.com/
http://www.robotzade.com/
http://www.birikimpilleri.net/
http://www.gittigidiyor.com/
https://kablosuzkontrol.net/
http://www.pcbway.com/
http://www.ozdisan.com/
https://ozdisan.com/
http://www.ozdisan.com/
https://ozdisan.com/
http://www.ozdisan.com/
https://ozdisan.com/
http://www.ozdisan.com/
https://ozdisan.com/
http://www.ozdisan.com/
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TEST MALZEMELERİ TEMİN EDİLECEK YER BİRİM 
FİYATI

ADET TOPLAM FİYATI

ADXL345 3 Eksen İvme Ölçer-ADXL345-GY-291 http://www.robotistan.com/ 8.81₺ 1 8.81₺

Arduino Nano Klon http://www.robotistan.com/ 20.55₺ 1 20.55₺

FTDI Programlama Kartı http://www.robotistan.com/ 16.9₺ 1 16.9₺

ST-Link V2 Mini Programlayıcı Metal Kasa https://www.n11.com/ 35.50₺ 1 35.50₺

Orijinal STM32F103C8T6 ARM Geliştirme Kartı https://www.n11.com/ 50.99₺ 1 50.99₺

Elektrikli Ateşleyici http://www.oktanyumroket.com/ 3,50₺ 10 35₺

Kara Barut http://www.oktanyumroket.com/ 50₺ 30 gr 50₺

TOPLAM TUTAR

217,75₺
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