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Üyenin Adı Öğrenim Durumu Bölümü Üniversitesi Takımdaki Rolü

Resul Ekrem AYKAÇ Lisans 4. Sınıf Uzay Mühendisliği İstanbul Teknik 
Üniversitesi Danışman

Faruk KABAKÇI Lisans 4. Sınıf Makine Mühendisliği İstanbul Teknik 
Üniversitesi Takım Kaptanı

Aleyna Nur IŞIK Lisans 3. Sınıf Uzay Mühendisliği İstanbul Teknik 
Üniversitesi Aerodinamik Sorumlusu

Gülahmet Mert PELİTLİ Lisans 4. Sınıf Makine Mühendisliği İstanbul Teknik 
Üniversitesi Tasarım Sorumlusu

Necati Batuhan 
BÜYÜKADA Lisans 3. Sınıf Makine Mühendisliği İstanbul Teknik 

Üniversitesi Aviyonik Sorumlusu

Kerem Yavuz ÜSTÜNDAĞ Lisans 2. Sınıf Çevre Mühendisliği İstanbul Teknik 
Üniversitesi Yazılım Sorumlusu

Emine Gülçin ÜNAL Lisans 1. Sınıf Uzay Mühendisliği İstanbul Teknik 
Üniversitesi Kurtarma Sorumlusu
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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 
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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

 Ölçü
Boy (mm): 3650 
Çap (mm):  154

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 20176 
Yakıt Kütlesi (g):  9021

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 5805 
Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4000

Toplam Kalkış Ağırlığı (g):  34983

 Ölçü
Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 5,09
Rampa Çıkış Hızı (m/s):  47,3
Stabilite (0.3 Mach için): 2,48 

En büyük ivme (g): 20,5912 
En Yüksek Hız (m/s):  551

En Yüksek Mach Sayısı: 1.66
Tepe Noktası İrtifası (m):  6284

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : N5800  

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Burun konisi, 75 cm Ana gövde, 141 cm Motor gövdesi, 147 cm

Çap, 
15.4 cm

CAD çizimi

OpenRocket çizimi

Burun omuzluğu, 24 cm Aviyonik, 
25 cm

Payload, 20 cm
Kanatçık ucu kenarı, 11 cm

Kanatçık kökü 
kenarı, 33 cm

Kanatçık 
açıklığı, 
14 cm

Motor, 123.9 cm

Open Rocket Genel Tasarım - 1

Kurtarma sistemi 2, 88,8 cm Kurtarma sistemi 1, 69 cm
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ÖTR - KTR Değişimler – 1 (1/3)
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Değişim Konusu ÖTR’de 
hangi 
sayfada?

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

Değişim sebebi

Paraşüt çapları 39 Birincil (Tepe) paraşüt çapı 
130 cm, kubbe deliği çapı 
20 cm’di. Payload paraşütü 
çapı 175 cm, kubbe deliği 
çapı 27 cm’di. İkincil (Ana) 
paraşüt çapı 300 cm, kubbe 
deliği çapı 50 cm’di.

Birincil (Tepe) paraşüt çapı 80 
cm, kubbe deliği çapı 8 cm 
oldu. Payload paraşütü çapı 
160 cm, kubbe deliği çapı 16 
cm oldu. İkincil (Ana) paraşüt 
çapı 250 cm, kubbe deliği çapı 
25 cm oldu.

? Değişen stabilite koşuluna uyum 
sağlamak amacıyla kütlede 
küçülmeye gitme ve paraşütleri 
roketin içine daha rahat sığdırma 
düşüncesiyle paraşüt boyutları 
küçültülmüştür.

Paraşüt renkleri 39 Payload paraşütü rengi 
kahverengiydi. İkincil (Ana) 
paraşüt rengi 
sarı-kırmızıydı.

Payload paraşütü rengi 
kırmızı oldu. İkincil (Ana) 
paraşüt rengi koyu yeşil oldu.

? Fiyat olarak daha uygun paraşütlerin 
alınması kararlaştırıldı.  Aynı renk 
paraşüt bulunamadı.

Parçaların kütle 
değişimleri

19-23 KTR kütle bütçesi kısmında 
kırmızıyla belirtilen 
parçaların kütlelerinden 
farklı kütleler girilmiştir.

Kırmızıyla belirtilen parçalar 
için kütleler, kütle bütçesi 
kısmında görülebilecek 
şekilde değiştirilmiştir.

? ÖTR’de belirlenen geometrilerde 
üretilmesi zor olan parçaların (motor 
kılıfı, payload kutusu vb.) 
geometrileri düzenlenmiştir. Bu 
değişimden kaynaklanan kütle 
değişimleri söz konusudur.
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Değişim Konusu ÖTR’de 
hangi 
sayfada?

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

Değişim sebebi

Kanatçık geometrisi 27 32 cm kök kenarı, 15 cm uç 
kenarı, 4 mm kalınlık ve 14 
cm kanatçık açıklığıyla kesik 
delta profilinde bir kanatçık 
tercihi yapılmıştı.

33 cm kök kenarı, 11 cm uç 
kenarı, 4 mm kalınlık ve 14 cm 
kanat açıklığıyla trapezoidal 
kanatçık profili tercih 
edilmiştir.

? Yeni stabilite koşuluna uyum 
sağlamak ve sonuçta meydana gelen 
yüksek irtifayı istenen irtifaya 
indirmek amacıyla bu kanatçık şekli 
tercih edilmiştir.

Ana paraşüt kutusu 7 ve 19 Ana paraşütü barutun 
ısısından korumak amacıyla 
bir kutu yapılmıştı.

Kutu CAD ve Openrocket 
tasarımlarından kaldırıldı.

- Ana paraşütün, kendi arkasında yer 
alacak ittirme diski sayesinde 
barutun ısısından etkilenmeyeceğine 
karar verildi. Gerekli görülmediği için 
kaldırıldı.

BME280 sensörü 42 Sensör yükseklik verisi 
almak amacıyla 
kullanılacaktı.

Sensör devre üzerinden 
kaldırıldı.

33 GPS’den yükseklik verisi alınabildiği 
için BME280 basınç sensörünün 
kullanımına gerek duyulmadı.

Anten seçimi 49 Digi A08-HASM-560 868MHz LORA/LPWA/ISM 
WHIP

48 Kullanılan anten markası maliyetler 
göz önünde tutularak benzer 
özellikleri taşıyan daha uygun fiyatlı 
bir anten markasıyla değiştirilmiştir.
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Değişim Konusu ÖTR’de 
hangi 
sayfada?

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

Değişim sebebi

Kurtarma algoritması 43 GPS’den alınan hız verisi ile 
kurtarmanın 
gerçekleştirilecekti.

BNO055 sensöründen alınan 
ivme ve açı verisi ile kurtarma 
gerçekleştirilecek.

37 GPS’den alınan hız verisi bileşke 
değer olduğu için kurtarma 
sisteminde kullanılması uygun 
görülmedi. İvme ölçerden aldığımız 
değerin daha tutarlı olduğu kanaatine 
varıldı.

Yükseklik verisi 43 Basınç sensöründen 
yükseklik verisi elde 
ediliyordu.

GPS’den yükseklik verisi elde 
ediliyor.

38 BME280 sensörünün kullanılmaması 
sebebi ile ana paraşüt açılımı 
GPS’den elde edilen yükseklik verisi 
sayesinde olacaktır.

Yedek aviyonik 
bileşenleri

42 Yedek aviyoniğin sadece 
ticari sistemden oluşacağı 
belirtilmişti.

Ticari uçuş bilgisayarına ek 
olarak GPS ve haberleşme 
modülü sisteme eklendi.

40 Ticari uçuş bilgisayarı ile iletişim 
halinde olunacağı düşünülmüştü. 
Ticari uçuş bilgisayarının sadece güç 
bağlantısı yapıldığı öğrenildiğinde 
yedek aviyoniğe konum tespiti için 
GPS ve mikrokontrolcü eklendi.
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ÖTR - KTR Değişimler - 2
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ÖTR’de varolmayıp KTR’de yeni eklenen bir içeriğimiz bulunmamaktadır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi
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Raporun adı “3DOF KTR” dosyasıdır. Gerekli 
bilgiler bu dosyanın içerisinde mevcuttur.

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

ut

Faydalı Yük 
İnişi

Ateşleme

İrtifa (m)

1

2

4

5

1

2

3

5

4

Roketin uçuş süresince 
İrtifa-Zaman Grafiği Zaman (s)

Tepe Noktası3 1. Ayrılma (Gövdeden Faydalı 
yük bu aşamada ayrılır.)

2. Ayrılma (Burun 
Konisi Ayrılması)
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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1. Roketin entegrasyonunun 
motor hariç tamamlanması

2. Başlatma sisteminin açılması 
ve uçuş bilgisayarının uyku 
modunda bekletilmesi

3. Motor yüklemesi
4. Roketin rampaya taşınması, 

yerleştirilmesi
5. Uçuş bilgisayarının başlatma 

sistemi ile başlatılması
6. Bilgisayardan ilk kalibrasyon 

verilerinin alınması
7. Aktif sistemlerin hazır duruma 

geçirilmesi

Uçuş Profili Tablosu

Zaman 
(s)

İrtifa 
(m)

Dikey Hız 
(m/s)

Fırlatma 0 0 0

Rampa Tepesi 0,27 6 47,3

Burn Out 3,60 1200 535

Tepe Noktası 32 6284 0

1. Kademe Ayrılması 32 6284 0

2. Kademe 
Ateşlenmesi

179.5 550 -34.5

Paraşüt Açılması 179.5 550 -34.5

Paraşüt Sonrası 262 0 -6.33

1. Faydalı yük konumunun 
belirlenmesi

2. Roketin iniş konumunun GPS ile 
bulunması

3. Tüm sistemlerin bir arada olup 
olmadığının kontrolü

4. Enerjik sistemlerin tamamen 
boşalıp boşalmadığının teyiti

5. Altimetre verisinin teyiti
6. Paraşütlerin katlanması
7. Roketin toplanması
8. Roket ve faydalı yükün araca 

yüklenmesi

Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası
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İrtifa (m) /Zaman (s)
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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İvme (m/s^2) / Zaman (s)
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Mach/Zaman (s) Grafiği 
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ALT SİSTEM DETAY İÇERİKLERİ
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Alt Sistem Kompenent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap [mm] Cidar [mm] Uzunluk [mm]

Gövde Parçaları

Burun C-Fiber Elle yatırma  154  2  750

Üst Gövde FiberGlass Vakum infüzyon  154  2  1410

Alt Göve C-Fiber Vakum infüzyon  154  2  1470

Gövde İçi Yapısal 
Destekler

Motor Diski Alüminyum Talaşlı İmalat  144  -  10

Ana Motor Diski Alüminyum Talaşlı İmalat  148  37  20

Burun Metali Alüminyum Talaşlı İmalat  30  -  25

Burun Diski Alüminyum Lazer Kesim 70  -  3

Kanatlar Alüminyum Lazer Kesim  140 (Yükseklik)  4 330(Kök) - 110(Uç)

Merkezleme diskleri Alüminyum Lazer Kesim  148  22  3

Motor Kılıfı Alüminyum Standart Ürün  102  1.2  1220

Z motor kelepçeleri Alüminyum Büküm  -  -  -

Mapa Dökme demir Standart Ürün  -  -  -

Çelik halat Çelik Hazır Ürün  6  -  1500

Ray butonu Alüminyum Hazır Ürün  15.5  -  15

Aviyonik Kutusu Balsa Marangoz  138  4.25  GMP
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Alt Sistem Kompenent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap [mm] Cidar [mm]
Uzunluk 
[mm]

Payload

Payload Diskleri Alüminyum Talaşlı İmalat  140  10  

Yay Çelik Standart Ürün  25   75

Kütle Çelik Talaşlı İmalat  30  30  30

Payload kılıfı Alüminyum Talaşlı İmalat  148  3  220

Paraşütler

Ana Paraşüt Ripstop Nylon Hazır Ürün  100  -  470

Tepe Paraşüt Ripstop Nylon Hazır Ürün  130  -  170

Payload Paraşüt Ripstop Nylon Hazır Ürün  130  -  170

Şok kordonu Elastik cord Hazır Ürün  120  -  30

Paraşüt İpleri Elastik cord Hazır Ürün  120  -  40

Kurtarma Sistemi
Kurtarma Diski Alüminyum Talaşlı İmalat  148  -  10

Barut Haznesi Alüminyum Talaşlı İmalat  35  2  40
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ALT SİSTEM DETAY İÇERİKLERİ
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Alt Sistem Kompenent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap [mm] Cidar [mm] Uzunluk [mm]
Aviyonik Devre Kartı Bakır plaka Bakır plaka  120   

Payload Sensör Devre Kartı Bakır plaka Bakır plaka    
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 
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Kurtarma Sistemleri Karşılaştırma Tablosu

Kurtarma 
Sistemi Avantajlar Dezavantajlar

Barut

▪ Düşük maliyet
▪ Kolay edinilebilirlik
▪ Yüksek performans
▪ Kolay entegre 

edilebilirlik
▪ Roket içerisinde 

düşük hacim kaplama

▪ Öngörülebilirlik 
düşük(istenmeyen 
patlamalar meydana 
gelebilir.)

▪ Model oluşturma zorluğu
▪ Hassas hesaplamalar 

gerektirir

Yay
▪ Kolay edinilebilirlik
▪ Düşük maliyet

▪ Entegrasyonu zor
▪ Düşük performans
▪ Roket içerisinde yüksek 

hacim kaplama

CO
2

▪ Orta seviye 
performans

▪ Kolay entegrasyon
▪ Ayarlanabilir basınç

▪ Yüksek maliyetli
▪ Kurtarma öncesi basınç 

kaybı tehlikesi
▪ Doldurulması zahmetli

Kurtarma sistemlerinin avantaj ve dezavantajları 
analiz edildiğinde rokette kullanacağımız 
kurtarma sisteminin barut kurtarma sistemi 
olması gerektiğine karar verilmiştir. Bu sistemin 
seçilmesinde barut kurtarma sisteminin kolay 
edinilebilirlik, düşük maliyet, iyi performans, 
gövde içerisinde düşük hacim kaplama, kolay 
entegrasyon gibi avantajları etkili olmuştur. 
Düşük öngörülebilirlik dezavantajı bulunmasına 
karşın ise ekip üyeleri olası durumlar hakkında 
bilgilendirilecek ve beklenmedik durumlar 
yaşanmaması için ekip üyeleri tarafından azami 
dikkat gösterilecektir.



Herkese Açık | Public

Paraşüt Çıkarma Sistemi 

2012 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Parçanın & Alt Sistemlerin İşlevleri

Parça İşlevi

Barut haznesi Barutun rokette muhafaza edildiği kısımdır.

Ateşleyici Aviyonikten gelen uyarı ile birlikte barut haznesi içerisinde bulunan baruta kıvılcım ateşler.

Şok kordonu Rokete etkiyen kuvvetleri ve titreşimleri sönümler ve kurtarma sırasında roketi bir arada tutar.

Shear pin
Burun konisini, gövdeyi ve motor bölümünü bir arada tutmaya yardımcı olur ve kurtarma sırasında 
oluşan basınçla kolaylıkla kırılarak roket ayrılır.

Mapa Paraşüt iplerinin gövdeye bağlanmasını sağlar.

Yanmaz Kumaş Barutunun  ateşlenmesi esnasında paraşüt, burun konisi ve kurtarma donanımına zarar vermemesi için 
barut haznesi ile paraşütlerin arasına konulur.

Düzenli bir şekilde katlanmış paraşütler barut haznelerinin üzerine yerleştirilir. Paraşütler ipleri ve şok kordonları 
rokete sıkı bir şekilde bağlanırlar. Gerekli yüksekliğe çıkıldıktan sonra sensörlerden gelen veriler ile barut haznesine 
kıvılcım gönderilir. Patlama sırasında barut haznesi içerisinde oluşan gaz basıncı burun konisini ile roket gövdesini ve 
üst gövde ile alt gövdeyi birbirinden ayırır. Serbest kalan paraşütler roket dışarısına çıkar.
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1. Birincil(sürüklenme paraşütü) ve ikincil(ana paraşüt) olmak üzere iki adet paraşüt gövdeye paraşüt ipleriyle 
sıkı bir şekilde bağlanır. 

2. Hesaplamalar sonucu 3,2 gram olarak kullanılması planlanan miktarda karabarut barut haznesine doldurulur. 
Bir parça yanmaz kumaş barut haznesi ve paraşütlerin arasına yerleştirilir. 

3. Maksimum yükseklik olan 6189 metre irtifaya çıkıldıktan sonra sensörlerden gelen verilere göre aviyonik sistem 
barut haznesine ateşleme için gerekli akımı gönderir. Ateşleme ile birlikte barut haznesi içindeki karabarut 
patlayarak gövde ayrılmasını gerçekleştirir, faydalı yükü ve sürüklenme paraşütünü roket dışına fırlatır. 

4. Sürüklenme paraşütü ile oluşan hava direnci roketin düşüşünü yavaşlatır ve düşüş hızı 29,66 m/s değerini alır. 
5. Daha sonra roket ikincil paraşüt açılma yüksekliği olan 550 metreye kadar kontrollü bir şekilde düştükten 

sonra burun konisi ile üst gövde arasında bulunan ikinci bir kurtarma sistemi yine elektronik sistemden alınan 
akım yardımıyla patlayan karabarut ile burun konisini ayırarak ana paraşütün roket dışına çıkmasını sağlar. Son 
olarak açılan ana paraşüt roketin düşüş hızını güvenli hız bölgesinde bulunan 5,94 m/s değerinde bir hıza 
düşürür. Kurtarma işlemi düzgün ve güvenli bir şekilde sonuçlanır.  
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Kurtarma sisteminin aktivasyonunu: Kurtarmanın gerçekleşmesi gereken zamana aviyonik kısımda belirlenen sensörden gelen 
veri doğrultusunda karar verilecektir. Kurtarmanın yapılması düşünüldüğü noktada Teensy programlama kartından tetikleyici 
sinyal alınacaktır. Devrede bulunan ve toprak bağlantısı anahtarlanan kurtarma mosfetlerine bu sinyal gönderilerek devrenin 
üzerinden akım geçmesi sağlanacaktır. Oluşan akım vasıtası ile kurtarma sistemimiz aktif hale gelecektir.
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri :

Ana paraşüt, birincil paraşüt ve faydalı yük paraşütü olmak üzere kurtarmada kullanılacak 
olan tüm paraşütlerimiz için belirlediğimiz kumaş türü ripstop örgü kumaştır. Bu kumaşın 
özelliği hava geçirmez ve su emmiyor oluşudur. Roketin ve faydalı yükün yere başarılı bir 
şekilde inebilmesi için yırtılmaz özellikte olan ve hava şartlarından etkilenmeyen bu kumaş 
seçilmiştir.

Üretim Yöntemleri :
Üç paraşüt türü de hazır olarak bir paraşüt üretici firmadan satın alınacaktır. Tüm dünyada 
etkisini gösteren virüs sebebiyle paraşüt dikim aşaması aksadığı için takım tarafından hazır 
paraşüt kullanma kararı alınmıştır.

Paraşüt şekilleri kubbe şeklinde yarım daire olarak belirlenmiştir. Dilim sayısı kadar paraşüt ipi 
kullanılmıştır. Paraşütler hazırlanırken 4 mm 10 iplikli paracord ip kullanılmıştır. Paraşütlerdeki ip 

uzunlukları paraşüt çapının 2 katı olacak uzunlukta kullanılmıştır.
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Paraşüt Detayları Tablosu

İKİNCİL 
(ANA) 

PARAŞÜT

BİRİNCİL 
PARAŞÜT

FAYDALI 
YÜK 

PARAŞÜTÜ

AÇIK ÇAP 250 cm 80 cm 160 cm

KATLANMIŞ 
ÇAP

10 cm 13 cm 13 cm

KUBBE DELİĞİ 25 cm 8 cm 16 cm

RENK
Koyu 
yeşil

Turuncu Kırmızı

DÜŞÜŞ HIZI 5,72 m/s 29,66 m/s 6,33 m/s

Roketimiz birincil paraşütünü açtıktan sonra irtifa 
kaybetmeye başlayacak. Belirli bir irtifada ikincil (Ana)  
paraşüt açılacak ve roket iki parça şeklinde yere iniş 
yapacak. Ana ve yedek aviyonik bilgisayarın bulunduğu 
roket gövdesinde yer tespitinde bulunmak ve yükseklik 
verisini elde etmek için Adafruit GPS, 3 eksendeki ivmeyi ve 
roketin yer ile yaptığı açıyı elde etmek için BNO055 IMU 
sensörü, sensörlerden gelen verileri yer istasyonuna 
aktaracak XBee haberleşme modülü ve modüle uyum 
sağlayacak anteni bulunacak. Faydalı yük üzerinde ise 
konumu elde etmek adına Adafruit GPS, roketin yere iniş 
süresince 3 eksende ivmesini ölçmek için GY-86 uçuş 
kontrol modülü içerisinde bulunan MPU6050 jiroskop ve 
ivme ölçer sensörü, aldığımız verileri yer istasyonuna 
aktaracak XBee haberleşme modülü ve modüle uyumlu 
anten yer alacak.
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Paraşüt düşüş hızı hesaplamalarında kullandığımız formül:

 

Referans: Parachute descent calculations. (2008, August 24). 
Parachute Descent Calculations. 
http://www.rocketmime.com/rockets/descent.html
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 Test Yeri Test Tarihi Test Yöntemi Verilerin Yorumu

Alt/Üst Gövde 
Ayrılma ve 
Shear Pin 

Kırılma Testi

Açık 
ortam 

24 Mayıs 2021

Barut haznelerimizi barut ile doldurduktan sonra sırasıyla paraşüt kabı ve 
burun ayrılması veya gövde ayrılması gerçekleşecek şekilde omuzlar roketin 

içine yerleştirilip plastik shear pinler ile dışarıdan omuz ile gövde arasında bir 
bağlantı yapılacaktır. Güvenli bir yere geçtikten sonra yatay konumlandırılan 
roketimiz elektronik olarak barut haznesinin yanması başlatacak ve bir itki 

oluşup roketin ayrılması gerçekleşecektir.

Deneyden önce teorik olarak hesaplanan 
barut miktarının yeterliliği test edilmesi 

amaçlanmıştır. Bulunan bu değer ile barut 
haznesi doldurularak testi 

gerçekleştirilecektir. Yeterlilik durumuna 
göre gözlemlerimizle birlikte barut 
miktarında değişikliğe gidilecektir.

Paraşüt 
Açılma Testi

Yüksek 
bir yer

24 Mayıs 2021
Rokete yerleştireceğimiz biçimde katlanmış olan paraşütlere belirli bir ağırlık 

bağlanarak yüksek bir yerden atılacaktır.

Bu sayede katlama yönteminin doğruluğu 
ölçülecektir. Tepe noktasında başarılı bir 

şekilde roketten çıkacak olan paraşütlerin 
açılıp açılmadığını gözlemleyeceğiz.

Payload'un 
Roketi Terk 
Etme Testi

Açık 
ortam

24 Mayıs 2021
Alt/Üst Gövde Ayrılma ve Shear Pin Kırılma Testinin tekrarları yapılırken 

payload yerini alabilecek aynı boyut ve kütleye sahip prototip bir faydalı yük 
rokete yerleştirilecek ve bu esnada faydalı yükün de roketi terketmesi 

sağlanacaktır.

Bu esnada faydalı yükün roketi güvenli bir 
şekilde terk edip edemeyeceği 

gözlemlenecektir.

Paraşüt Cd'si 
Bulunma Testi

Araç-Açık 
Ortam

26 Mayıs 2021
Hesaplanan ve tasarlanan ölçülerde imal edilen paraşütler, hızı bilinen bir araca 

dinamometre ile bağlanarak yapılan ölçümlerle paraşütlerin Cd katsayısı 
bulunacaktır.

Hedeflenen Cd katsayısının değeri ile 
roketin yere çarpma hızı 5-9 m/s 

aralığında olmalıdır. Bu şartın sağlayıp 
sağlamadığını gözlemlenecektir.
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• Faydalı yükümüz uçuş anında roketin üzerine gelen kuvvetleri ölçmek için tasarlanmıştır. 
• Ayrıca tepe noktasında faydalı yüke gelecek shock kuvvetini de öngörmeyi planlamaktayız.
• Bu amaç doğrultusunda faydalı yükümüz 2 tane disk ve 2 tane yaydan oluşmaktadır. Yayların yay sabitleri bildiğimiz 

için yayların arasına bir kütle bağlayıp kütle üzerine bağlı ivme sensörü ile kuvvet verisini almayı planlamaktayız. 
• Faydalı yükümüz tepe noktasını geçtikten sonra birincil paraşüt ile birlikte roketin gövde kısmından ayrılacaktır.  
• Faydalı yük, roketin ana gövdesinden ayrı bir şekilde yere iniş yaptığında, iniş yaptığı koordinat bilgileri GPS 

modülünden okunup haberleşme modülü aracılığıyla yer istasyonuna gönderilecektir.
• Faydalı yükümüzün kütlesi 4000 gramdır.
• Faydalı yüke konumu elde etmek adına 1 adet Adafruit Breakout V3 GPS ve roketin yere iniş süresince 3 eksende 

ivmesini ölçmek için GY-86 uçuş kontrol modülü içerisinde bulunan MPU6050 jiroskop ile  ivme ölçer sensörü ve 
aldığımız verileri yer istasyonuna aktaracak 1 adet Haberleşme modülü Xbee 868 MHz yerleştirilecektir. 
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Faydalı yükümüzün hem yerden tepe noktasına kadar olan uçuş sırasında hem 
de tepe noktasından yere kadar olan süreçlerde görevini yapacaktır. 

2 yay arasında kalan kütlemizin değerini bilmekteyiz ve bu kütlenin üzerine 
yerleştireceğimiz ivme sensörü sayesinde gelen dataları faydalı yük üzerinde 
bulunan aviyonik sisteminde kaydedeceğiz. Bu sayede roket içerisindeki 
faydalı yük uçuş esnasında roket üzerine gelecek olan titreşimleri ölçecektir. 
Bu sayede roket içerindeki her hangi bir parçasının uçuş esnasında nasıl 
etkileneceğini ön görmemizi sağlayacaktır. 

Faydalı yükümüz tepe noktasına geldiğinde ise  roketten ayrılacaktır. 6,000 
feet irtifadan yer yüzüne inene kadar da faydalı yükümüzün üzerine gelecek 
olan kuvvetlerden ne kadar etkilendiğini bilgisine yer yüzüne indikten sonra 
kayıt cihazından aldığımız dataları inceleme fırsatında olacağız. Bu dataları 
zaman, irtifa (m) ve hız (m/s) değerlerine bağlı olarak teker teker 
incelenecektir. Gerek duyulursa eğer roket üzerinden haberleşme modülü ile 
ara yüzümüzde de bu dataların anlık verilerini görmemiz mümkün olacaktır.
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Elde Edilecek Olan Çıktılar:

Zaman(s) İrtifa(m) Hız(m/s)

Se
n

sö
r 

Ve
ri

si

Ulaşılacak datalar şekildeki gibi grafik verisinde toplanarak 
deneysel veriler ardından değerlenecektir. Bu değerlerden roketin 
motor yakıtının bitişinde, tepe noktasında kurtarma sırasında ve 
yere çarpığı sırasında veriler net şekilde anlık değişimlerden 
bulunacaktır. Ardından da bu sıralarda faydalı yükün yük üzerinden 
gelecek olan verilerle deneysel olarak veriler karşılaştırılıp 
değerlendirilecektir. 
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Analiz Programı Analiz Yöntemi Analiz Sonucu ve yorumlanması 

Ansys Fluent 19.2 Dış akış alanı: C-grid (2 boyutlu analiz)
Türbülans modeli : İnviscid
Akış özellikleri: ideal gaz, yoğunluk ve 
viskozite sabit, sınır koşulları dış akış 
pressure farfield 
Sınır koşulları olarak verdiğimiz sıcaklık   
aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.

Max hız olan 1.66 Mach hıza sahip olan roketimizin sıcaklık analizi yapılmıştır. Bizden 
motorun yarattığı ısının etkisi ihmal edildiğinden burundan analiz yaptık. Analiz 
sonucunda burunda 110 K sıcaklık değişimi olduğu görülmüştür. Bu sıcaklık değerinde 
ve 110 K sıcaklık değişiminde parçada bir sıkıntı oluşturmayacağı bellidir. 

Aşağıdaki şekillerden birinde burundaki sıcaklık dağılımı, diğerinde burunun mesh 
yapısı gösterilmiştir. Mesh yapısı hem sıcaklık hem de basınç analizinde kullanılmıştır.

[Bu formül Transonic Flow Over a NACA0012 
Airfoil tutorial dosyasından alındı.]
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Analiz Programı Analiz Yöntemi Analiz Sonucu ve yorumlanması 

Ansys Fluent 19.2 Dış akış alanı: C-grid (2 boyutlu analiz)
Türbülans modeli : İnviscid
Akış özellikleri: ideal gaz, yoğunluk ve 
viskozite sabit, sınır koşulları dış akış 
pressure farfield 
Sınır koşulları olarak verdiğimiz basınç  
aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.

Roket geometrimiz büyük olduğundan ve fazla mesh gereksiniminden dolayı burunda 
HAD analizi yaptık. Max hız olan 1.66 Mach hıza sahip olan roketimizin analiz 
sonucunda burunda şok oluştuğu aşağıdaki görsellerde gösterilmiştir. Analiz 
sonucunda burunda 357600 Pa (0.357 Mpa) basınç etki edildiği gözükmektedir. Bu 
duruma karşı burun konimizin ucunu metal yapma kararı aldık. Böylece oluşacak şoku 
absorbe etmiş olacağız. (Al akma dayanımı 35 Mpa> 0.357 Mpa )
Aşağıdaki şekillerden birinde tamamen şok görünüp, diğerinde burunun ucunda 
oluşan şokun etkisi görülmektedir.

[Bu formül Transonic Flow Over a NACA0012 Airfoil 
tutorial dosyasından alındı.]
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Yedek Uçuş Bilgisayarı ve Li-Po Pil

Ana Uçuş Bilgisayarı ve Li-Po Pil
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Roketin aviyonik kısmında ana aviyonik olarak kullandığımız kısım özgün uçuş 
bilgisayarından oluşacak. Kendi tasarladığımız devre kartı üzerinde kurtarma ve uçuş 
algoritmasını yönetecek bir işlemci, uçuş süresince yüksekliği ve uçuş sonrası konumu 
tespit etmek için GPS, 3 eksende ivme verisine ulaşabilmek için IMU sensörü yer alacak. 
Kurtarma sistemini tetiklemek için özgün uçuş bilgisayarında ivme verisi kullanılacak. Bu 
veri Adafruit BNO055 sensörü içerisinde bulunan ivme ölçer vasıtası ile elde edilecek. 
İvmenin negatif değerlere sahip olduğu anda roketin düşüşe geçtiği anlaşılarak kurtarma 
sistemi aktifleştirilecek.

Yedek aviyonik olarak ticari uçuş bilgisayarı kullanılacak. Bu kısımda roketin kurtarmasını 
ticari uçuş bilgisayarı olarak seçtiğimiz Raven3’ün yapması beklenmektedir.

Adafruit BNO055 IMU

Raven3

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-bno055-absolute-orientation-sensor.pdf
https://www.featherweightaltimeters.com/uploads/1/0/9/5/109510427/raven_users_manual_2014may20.pdf
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Teensy 3.6 Programlama Kartı MK66FX1M0VMD18

Çalışma hızının piyasada bulunan 
muadillerine kıyasla daha yüksek olması 
ve pin sayısının daha fazla olması sebebi 
ile tercih edilmiştir. İçerisine dahili SD 
kart takılabilir.

Uçuş süresince sensörlerden gelen verileri 
alması ve kurtarma algoritmasına uygun 
şekilde almış olduğu verileri kullanarak tepe 
noktada paraşüt açma komutu göndermesi 
amacıyla kullanılmaktadır.

Adafruit Ultimate GPS Breakout GPS Breakout V3

Uydulara bağlanma hızının yüksek olması 
ve yüksek irtifalarda çalışma olanaklarına 
sahip olması sebebi ile tercih edilmiştir. 
Düşük güç tüketimine sahiptir.

Roketin anlık olarak bulunduğu koordinatların 
enlem ve boylamını elde ederek roketin yere 
inişi sonrasında kurtarılmasını sağlamak 
amacıyla kullanılmaktadır.

Adafruit BNO055 Mutlak Oryantasyon 
IMU Sensörü

BNO055

Sensör içine entegre edilmiş olan 
jiroskop, manyetometre ve ivmeölçer 
sayesinde verilerin daha doğru 
alınmasını sağlar. Yüksek G değerlerine 
karşı dayanıklı olması sebebi ile tercih 
edilmiştir.

Roketin anlık olarak açısal hız, 3 boyutlu 
uzayda yönelim ve duruş verilerini elde etmek 
amacıyla kullanılmaktadır.
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Kullanacağımız devre elemanlarının aşağıda fotoğraflarını ve ilgili devre elemanının ismine tıklayarak tabloda bulunan bilgileri 
elde ettiğimiz veri sayfalarını görebilirsiniz.

Adafruit BNO055 IMUTeensy 3.6 Programlama Kartı Adafruit Ultimate GPS

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-bno055-absolute-orientation-sensor.pdf
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sparkfun%20PDFs/DEV-14057_Web.pdf
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-ultimate-gps.pdf
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Sistem Blok Diyagramı: 
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Kart Tasarımı: Ana uçuş bilgisayarı baskı devre 
kartımız Fritzing ortamında 
çizilmiştir. Sol tarafta devrenin 
Fritzing görüntüsünü bulabilirsiniz.

Devre kartımızın üretimi profesyonel 
PCB üretim şirketinde 
gerçekleştirilecektir. Elimize ulaşan 
kartlara testler kısmında da 
belirttiğimiz titreşim, basınç testleri 
yapılacaktır. Testlerde sıkıntı 
çıkmaması üzerine güç devresi, 
mikrokontrolcü, sensörler, 
haberleşme modülü ve diğer devre 
elemanları uygun şekilde bağlanarak 
uçuş bilgisayarımız hazır hale 
getirilecektir.

Devre Kartı Fritzing Görüntüsü Devre Kartı Gerber Dosyası Görüntüsü
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Ana uçuş bilgisayarında kullanacağımız uçuş kontrol 
algoritması yan tarafta bulunmaktadır. Kurtarma sistemini 
tetiklemek için BNO055 sensöründen aldığımız roketin yer ile 
yaptığı açı verisi ve ivme verisi kullanılacaktır. Kurtarmayı 
aktive edebilmek için başlangıçta ivme verisinin roketin 
düşüşe geçtiğini belirtecek şekilde negatif değerler vermesi 
beklenecektir. Uçuş süresince bu bilgiyi sorgulayacak bir 
döngü yapısı oluşturulmuştur. İvme verisinden aldığımız bilgi 
sonucunda tepe paraşütü açılması ön görüldüğünde roketin 
yer ekseni ile yaptığı açı sorgulanacak ve tepe noktasında 
olunduğu teyiti alındığı takdirde kurtarma sistemi aktif hale 
getirilecektir. Tepe noktasında açılan birincil paraşütten sonra 
GPS’ten elde edilen yükseklik verisi kullanılarak irtifanın 
belirlenen değerin altına indiği anda ikinci paraşüt açılması 
gerçekleştirecek ve uçuş sonlanacaktır.
Kurtarma için ivme verisini tercih etmemizin sebebi seçmiş 
olduğumuz sensörün 3 eksendeki ivmeyi hassas bir şekilde 
ölçebilmesidir. Bu noktada yer yüzeyine dik olan eksenden 
aldığımız veri göz önünde bulundurulacaktır. Roketin itiş 
gücünün bittiğini ve bu sebeple tepe noktasına çıktığı elde 
edilen açı verisi ile tespit edilecektir.

Algoritma : 

Rokete uzaktan 
başlatma için 

komut gönderilir.

Roketin komutu 
alması ve sistemi 

çalıştırması 
beklenir.

Sensörler 
veri 

gönderiyor 
mu?

Roket 
manuel 
olarak 

başlatılır.

Hayır

Sensörlerden 
veri alınır ve 

alınan veriler SD 
karta kaydedilir.

Evet

Sensörlerden alınan 
veriler düzenlenmiş 
biçimde yer gözlem 

istasyonu ile paylaşılır.

Kurtarma 
için uygun 
şartlar var 

mı?

Hayır

Özgün uçuş 
bilgisayarı 
kurtarma 

planını 
uygulayabilir 

mi?
Evet

Ticari uçuş 
bilgisayarına 
geçiş yapılır.

Hayır

Uçuş 
bilgisayarından 

yapılacak tetikleme 
ile tepe paraşütü 

açılır.

Evet

GPS’den yükseklik 
verileri alınır.

Yükseklik 
X metreyi 
geçti mi?

Hayır

Evet
Ana paraşüt açılır ve 

uçuş sonlanır. GPS’den 
alınan konum bilgisi yer 

gözlem istasyonu ile 
paylaşılır.
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Ana Aviyonik – Detay/3-2

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Veri Filtreleme Detayları : 

Veri filtreleme algoritmasının çalışırlığını test etmek için uçuş bilgisayarında 
kullanacağımız BNO055 sensörüne muadil bir sensör olan MPU6050 ivmeölçer 
kullanılmıştır. Yan tarafta test sırasında elde edilen verinin bir grafiği verilmiştir. Test 
süresince sensör bir süre sabit tutulup daha sonra Y ekseni etrafında döndürülmüştür. 
Elde edilen grafikte Y ekseni Derece (°), X ekseni ise alınan verinin numarasıdır (index). 
Test saniyede 20 veri alınarak 500 veride sonlandırılmıştır.

Kullanılan Kalman filtresi (temel hali): https://github.com/TKJElectronics/KalmanFilter 

Sensörlerden aldığımız verileri filtrelemek için Kalman Filtrelemesi kullanmaktayız. Kullandığımız mikrokontrolcü için 
hazır kalman filtreleme kütüphanesi mevcuttur. Kendi oluşturduğumuz yazılımda farklılaştırılarak kullanılacaktır.
Veri filtreleme algoritması şu şekilde çalışmaktadır;
1. Sensörden gelen veri mikrokontrolcü tarafından okunur ve filtreleme için kullanılacak fonksiyonuna girdi olarak 

verilir.
2. Alınan girdi fonksiyon içinde önceki verilerle karşılaştırılır buradan hesaplanan olası değer ile ölçülen değer 

kullanılarak hata oranı bulunur.
3. Hesaplanan değer çıktı olarak verilir.

https://github.com/TKJElectronics/KalmanFilter
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Devre Elemanları: 

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Teensy 3.6 Programlama Kartı MK66FX1M0VMD18

Çalışma hızının piyasada bulunan 
muadillerine kıyasla daha yüksek olması 
ve pin sayısının daha fazla olması sebebi 
ile tercih edilmiştir. İçerisine dahili SD 
kart takılabilir.

Uçuş süresince sensörlerden gelen verileri 
alması ve kurtarma algoritmasına uygun 
şekilde almış olduğu verileri kullanarak tepe 
noktada paraşüt açma komutu göndermesi 
amacıyla kullanılmaktadır.

U-Blox NEO-M8N GNSS Modülü GY-GPSV3 NEO-M8N

Firmanın en son piyasaya sunduğu GPS 
modülü olduğu için fazla sayıda uyduya 
bağlanarak konum verilerini hassas bir 
şekilde verebilmektedir. 
Ulaşılabilirliğinin kolaylığı sebebi ile 
tercih edilmiştir.

Harici anteni ile birlikte roketin yere inişi 
sonrasında yer tespitinde bulunmak için 
kullanılacaktır.

Raven Ticari Uçuş Bilgisayarı Raven-3
Yüksek G kuvvetine karşı dayanıklıdır. 
Hassas basınç değişimlerine karşı 
duyarlıdır.

İçerisinde bulunan algoritma sayesinde özgün 
uçuş bilgisayarımızın çalışmama durumunda 
roketin kurtarma sistemini en uygun zamanda 
tetiklemesi amacıyla seçilmiştir.
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Yedek Aviyonik – Detay/1-2
Devre Elemanları:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Kullanacağımız devre elemanlarının ve ticari uçuş bilgisayarının aşağıda fotoğraflarını ve ilgili devre elemanının ismine 
tıklayarak tabloda bulunan bilgileri elde ettiğimiz veri sayfalarını görebilirsiniz.

Teensy 3.6 Programlama Kartı GY-GPSV3 NEO-M8N Raven3

https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sparkfun%20PDFs/DEV-14057_Web.pdf
https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8_HardwareIntegrationManual_(UBX-13003557).pdf
https://www.featherweightaltimeters.com/uploads/1/0/9/5/109510427/raven_users_manual_2014may20.pdf
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Sistem Blok Diyagramı:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Yedek Aviyonik – Detay/2-1
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Kart Tasarımı:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2-2
Yedek aviyonikte kullanılacak ticari uçuş 
bilgisayarına sadece güç bağlantısı 
yapılmaktadır. Bu sebeple uçuş sonrası yer 
tespiti yapabilmek için üzerinde GPS ve 
haberleşme modülü bulunan bir kart 
tasarımı yapılmıştır. Ticari bilgisayar 
üzerinde gösterilmemiştir.

Yedek uçuş bilgisayarı baskı devre kartımız 
Fritzing ortamında çizilmiştir. Devre 
kartımızın üretimi profesyonel PCB üretim 
şirketinde gerçekleştirilecektir. Kartlara 
fonksiyonellik testleri yapılacaktır. Test 
sürecinden sonra üzerine güç devresi, 
mikrokontrolcü, sensörler, haberleşme 
modülü ve diğer devre elemanları uygun 
şekilde bağlanarak uçuş bilgisayarımız hazır 
hale getirilecektir.

Devre Kartı Fritzing Görüntüsü Devre Kartı Gerber Dosyası Görüntüsü
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Yedek Aviyonik – Detay/3-1
Algoritma : 

Yedek uçuş bilgisayarı olarak kullandığımız ticari uçuş bilgisayarı toplamda 4 tane çıkış içeriyor. Bu çıkışların yapması gereken 
işlemler kullandığımız sistemin arayüzünde belirtilecektir.

Kurtarma sistemini aktif hale getirebilmek için ticari sistemde bakabileceğimiz parametler havanın basıncı, roketin yerden 
yüksekliği, uçuş süresince roketin sahip olduğu yönelim ve roketin hızı olacaktır. Yapacağımız ayarlamalarda 20.000 feet 
yüksekliğe erişecek bir roket üzerinden ilerleyeceğiz. Sistemin öncelikle yükseklik ve hız verisinden almış olduğu değerleri 
göz önünde bulundurmasını sağlayacağız. Ticari sistem ile alabileceğimiz diğer verileri ise uçuş süresince sorgulamasını 
isteyeceğiz.

Raven’in kullanım kılavuzunu ve arayüzü ile ilgili detaylı bilgiyi aldığımız linkler aşağıda mevcuttur.

https://www.featherweightaltimeters.com/uploads/1/0/9/5/109510427/raven_users_manual_2014may20.pdf 
https://www.featherweightaltimeters.com/interface-program.html 

https://www.featherweightaltimeters.com/uploads/1/0/9/5/109510427/raven_users_manual_2014may20.pdf
https://www.featherweightaltimeters.com/interface-program.html


Herkese Açık | Public

4612 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3-2
Veri Filtreleme Detayları :

Yedek aviyonik bilgisayarda kurtarmayı tetiklemek için ticari uçuş bilgisayarı kullanmayı tercih ettik. Kullandığımız ticari uçuş 
bilgisayarına herhangi bir haberleşme modülü bağlanmadığından dolayı uçuş süresince elde edilen veriler yer istasyonu ile 
paylaşılmamaktadır. Dolayısıyla özgün uçuş bilgisayarında da kullandığımız Kalman filtresini yedek aviyonikte GPS’den 
alacağımız verileri düzenlemek için kullanacağız.

Veri filtreleme algoritmasında öncelikle GPS’den gelen veri mikrokontrolcü tarafından okunur ve filtreleme fonksiyonuna değer 
girdisi olarak verir. Ardından alınan girdi fonksiyon içinde önceki verilerle karşılaştırılır buradan hesaplanan değer ile ölçülen 
değer kullanılarak hata oranı bulunur. Hesaplanan değer çıktı olarak sunulur.

GPS’den alınan gürültülü sinyallere uygulanacak olan kalman filtresi ile iniş süresince aldığımız koordinat verilerinin 
düzenlenmiş halini görebileceğiz. Konu ile ilgili araştırma yaparken bilgi edindiğimiz kodlar ve örnek uygulamalar aşağıda 
verilen linkte bulunmaktadır.

GPS Kalman Filtresi: https://github.com/paulyehtw/Kalman-Filter-Based-GPS-Signal-Tracking 

https://github.com/paulyehtw/Kalman-Filter-Based-GPS-Signal-Tracking
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Ana – Yedek Aviyonik

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 

Özgün uçuş bilgisayarımızın çalışmama ve kurtarmayı gerçekleştirememe durumunda ticari uçuş bilgisayarımız kurtarma 
görevlerini devralacaktır. Özgün uçuş bilgisayarının içinde bulunan kalibrasyon koduna göre sistemlerimizden alınan veriler 
kontrol edilip doğruluğu test edilecektir. Veriler tahmin edilen aralıklarda çıkarsa uçuşta yetki ana bilgisayara verilecektir. 
Yetki ana bilgisayara verildiği takdirde Adafruit BNO055 IMU sensöründen gelen ivme verisine göre tepe paraşütü 
açılacaktır. Elde edilen verilerde bir sorun olduğu ortaya çıkarsa kurtarma yetkisi ticari bilgisayara devredilecektir. Yedek 
uçuş bilgisayarına geçiş yapıldığı takdirde ana aviyonikteki güç kesilecek ve ticari sistemin çalışmasına izin verilecektir. 
Devremizde bulunan mikrokontrolcünün yönlendirmesi ile yedek sistem aktive olacaktır.

Ticari uçuş bilgisayarı içerisinde bulunan kurtarma algoritması sayesinde roketin tepe paraşütünü açmayı sağlayacaktır.
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İletişim:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Veri Paketlenmesi: Uçuş bilgisayarının sensörlerden almış olduğu veriler uçuş 
süresince roketten yer istasyonuna içerisinde bayt tipinde elemanlar içeren 
bytearray isminde bir diziyle yollanacaktır. Sensörlerden alınan her bir veri 3 bayt 
yer kaplayacak şekilde parçalara ayrılacaktır.

● İlk bayt sensörden okunan sayısal verinin mutlak değerinin alınması sonucu 
255'e bölümünden elde edilen değerdir.

● İkinci bayt bunun sonucunda kalan kısımdır.
● Son bayt ise sensörden okunan değerin pozitif veya negatif olmasına göre 1 

veya 0 arasında değişecektir.
Yer istasyonuna 300 ms aralıklarla gönderilecek bu paketlerin son baytı kontrol 
amaçlı olacaktır. Bu bayt kendinden öncekilerin ortalamasıyla bulunur. Amacı 
uçuş bilgisayarından gelen verilerde eksiklik olup olmadığını tespit etmektir. Yer 
istasyonunda kontrol baytı haricindekilerin ortalaması tekrar hesaplanır ve 
kontrol baytı ile karşılaştırılır. Eğer değerlerde farklılık bulunursa paketin 
içerisinde eksik veri olduğu anlaşılır ve bu paketler yer istasyonunda görünür 
hale gelmez.

Haberleşme Modülü Digi XBee SX 868 RF Module

Çalışma Frekansı 868MHz

Seçim Kriteri

Menzilin kullanılacak 
antenle birlikte 14.5 
kilometre uzunluğa kadar 
çıkabilmesi ve gürültülü RF 
ortamlarında daha iyi 
performans vermesini 
sağlayan SAW filtresi 
içermesi sebebiyle tercih 
edilmiştir.

Açıklama

Uçuş süresince rokette ve 
faydalı yükte bulunan 
bilgisayarlarda elde edilen 
verilerin yer istasyonuna 
aktarılması için 
kullanılacaktır.

Digi XBee SX 868 RF Module Veri Sayfası

https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90001538.pdf
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Yer İstasyonu:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Anten
868MHz LORA/LPWA/ISM 
WHIP

Çalışma Frekansı 868MHz

Seçim Kriteri

Anten kullanılan 
haberleşme modülü ile 
kullanıma uygundur. 
Antenin sağladığı kazanç 
sayesinde uzun menzilde 
haberleşmenin kesintisiz 
yapılacağı 
düşünülmektedir.

Açıklama
İletişimdeki sinyal 
güçlendirmesi seçilen 
anten ile yapılacaktır.

LORA/LPWA/ISM WHIP Veri Sayfası

Yer İstasyonu: Yer istasyonunda harici 
bir pille beslenecek alıcı modül 
bulunacaktır. Roketten gelen 
telemetrik veriler alıcı modele 
ulaşacak ve seri haberleşmeyle 
istasyon arayüzüne yansıtılacaktır. Yer 
istasyonu arayüzü QtDesigner ile 
tasarlanarak PyQt5 eklentisiyle 
python ortamına aktarılmaktadır. 
Arayüzde uçuş boyunca roketten 
alınan grafiksel olarak yer alacak ve 
planlanan operasyon adımlarının 
gerçekleştiği anlar 
gözlemlenebilecektir. Aynı zamanda 
Uçuş sonrası kurtarma için 
çevrimdışı bir haritadan canlı konum 
izlenebilecektir. Yan tarafta bulunan 
tabloda güç ihtiyacı hesabı 
verilmiştir.

Serbest uzay kaybı yukarıda bulunan 
değerlerin toplamı sonucunda elde edilir. 
Bu değer 111,05’ten küçük olmalıdır.
15 km menzil için serbest uzay kaybımız 
108.73221968'dir. İletişim menzili uçuş 
için yeterlidir.

Güç Bütçesi ve Alıcı Hassasiyeti

Verici Çıkış Gücü +15.05 dBm

Verici Anten Kazancı +3.5 dBi

Verici Kayıpları -2 dB

Alıcı Hassasiyeti 113 dBm

Çeşitli Kayıplar (Solma 
vs)

-40 dB

Alıcı Anten Kazancı +3.5 dBi

Alıcı Kayıpları -2 dB

https://abracon.com/datasheets/AEACAQ190012-S868.pdf
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Yer İstasyonu: 
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Sensör veri iletimi

Ana Uçuş Bilgisayarı Yedek Uçuş Bilgisayarı

Gönderici Haberleşme 
Modülü ve Anten

Telemetri verisi
SPI

Sensör veri iletimi

Gönderici Haberleşme 
Modülü ve Anten

Telemetri verisi
SPI

Alıcı Haberleşme Modülü 
ve Anten

RF RF

YER İSTASYONU 
MİKROKONTROLCÜSÜ

(STM32F103C8T6)

QtDesigner ile 
tasarlanmış grafiksel 

arayüzde veriler 
görünür hale getirilir.

Veri paketlenmesi
SPI

https://datasheet.octopart.com/STM32F103C8T6-STMicroelectronics-datasheet-14106722.pdf
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Aviyonik Sistem Testleri:

Test Adı Test Yeri Test Yöntemi Verilerin Yorumu

İvmeölçer ile Açı Testi Kapalı ortam

IMU sensörünün mikrokontrolcü ile bağlantısı yapıldıktan sonra 
bir plaka/breadboard üzerine yerleştirilecektir. 
Plaka/breadboard yer ile yaptığı açının değeri bilindiği 
konumlara getirilecektir.

Test sonucunda sensörün yer ekseni ile yaptığı açı 
değerleri elde edilecektir. Almış olduğumuz veri 
kurtarma sistemini aktifleştirileceği için algoritma 
bunun üzerine geliştirilecektir.

İvmeölçer ile Apogee 
Testi

Açık ortam
Drone üzerine yerleştirilen sensörün haberleşme ile bağlantısı 
kurularak ani değişimler ile tepe noktasına çıkıldığı an tespit 
edilmeye çalışılacaktır.

Test sonucunda sensörün roket içerisinde uçuş 
boyunca yaşayacağı ivme değişimlerine karşı 
duyarlılığı ve verdiği değerlerin doğruluğu 
gözlemlenecektir.

Basınç Sensörü ile 
Vakum Testi

Kapalı ortam
Sensör içindeki havanın vakumlanması sonucu bir şekil 
bozukluğu yaşamayacak bir kutunun içerisine konulacak ve 
içerideki hava kontrollü bir şekilde vakumlanacaktır.

Sensörün anlık verileri vakumlanan alette bulunan 
değer ile karşılaştırılarak test edilecektir. Sensörün 
roket içerisinde uçuş boyunca basınç değişimlerine 
karşı duyarlılığı gözlemlenecektir.

Basınç Sensörü ile 
Altimetre Testi

Açık ortam
Basınç sensörü ile yükseklikleri bilinen iki konumun basıncı 
ölçülecek ve buna bağlı olarak yükseklikleri hesaplanacaktır.

Hesaplanan yükseklik değerleri ile gerçek değerler 
arasındaki doğruluğa bakılacaktır.
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Aviyonik Sistem Testleri:

Test Adı Test Yeri Test Yöntemi Verilerin Yorumu

GPS ile Konum Testi Kapalı ortam Konumu bilinen bir noktada GPS sensörünün anlık veriler alınacaktır.
GPS’den alınan konum bilgisi harita 
uygulamalarına girilerek verinin doğruluğu tespit 
edilecektir.

GPS ile Hız Testi Açık ortam
GPS sensörü için yapılacak sürat testinde başlangıç ve bitiş 
konumları bilinen hareket halindeki bir aracın içinde bulunan GPS 
sensöründen hız verisi alınacaktır.

Sürüş süresince aracın hız değişimleri 
kaydedilerek sensörden gelen veri ile 
karşılaştırılacak ve verilerin doğruluğu test 
edilecektir.

Test Adı Test Yeri Test Yöntemi Verilerin Yorumu

Fiziksel Algoritma Testi Açık ortam

Uçuş algoritmasının fiziksel testi için pozitif ve negatif yönlerde 
ivmelenen bir aracın içerisinde bulunan IMU sensöründen ivme 
verisini alınacaktır. İvmenin pozitiften negatife geçtiği anda 
kurtarma algoritması aktive edilecektir.

Fiziksel olarak yapacağımız test ile kurtarma 
algoritmasının çalışabilirliği gözlemlenecektir.

Sanal Algoritma Testi
Bilgisayar 
ortamı

Bilgisayar ortamında yapılacak uçuş algoritma testi için MATLAB 
programında simülasyon kodu yazılacaktır.

Simülasyonda yapacağımız uçuş denemeleri ile 
algoritmadaki eksiklikler ve karşılaşılan sorunlar 
fark edilecek ve algoritmada düzenlemeler 
gerçekleştirilecektir.

Algoritma Testleri:
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Kart Fonksiyonellik Testleri:

Test Adı Test Yeri Test Yöntemi Verilerin Yorumu

PCB Dayanıklılık Testi Laboratuvar
Sensörler ve kartlarla bağlantısını yaptığımız devre kartının 
dayanıklılığı test edilecektir. Bunun için okulumuzda bulunan 
laboratuvarlardaki titreşim makineleri kullanılacaktır.

Titreşim testi ile devrenin ve üzerinde bulunan 
komponentlerin sağlamlığı test edilecetir. 
Olumsuz durumda daha dayanıklı malzemeler ile 
çalışılmaya devam edilecektir.

Devre Testi Laboratuvar

Bütünleştirmesini tamamladığmız aviyonik devre uçuş süresince 
maruz kalabileceği ortamlarda test edilecektir. Bunun için 
minimum/maksimum sıcaklık ve basınca sahip test ortamlarına 
konulacaktır.

Test edilen koşullarda sensörlerden gelen verilerde 
sapmalar yaşanıp yaşanmadığı gözlemlenecektir.

İletişim Testleri:

Test Adı Test Yeri Test Yöntemi Verilerin Yorumu

Haberleşme Modülü ile 
Menzil Testi

Açık ortam

Uygun uzaklıklara sahip iki nokta seçilerek modüller arası 
haberleşmenin sağlanabildiği maksimum mesafe tespiti 
yapılacaktır. Bu test binada, boş arazide ve deniz kenarında 
tekrarlanacaktır.

Yapılan testler süresince modüller arası veri 
paketleme süreci gözlemlenecektir. Kullanılan 
modüllerde yaşanabilecek aksaklıklar görülecektir.

İletişim testleri test videoları kısmında ev ortamında gerçekleştirilecektir. İlerleyen haftalarda test takviminde de 
paylaşıldığı üzere farklı ortamlarda gerçekleştirilecektir.



Herkese Açık | Public

Aviyonik Testler-4 

5420 Nisan 2021 Salı
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Test Takvimi:
Aviyonik Testleri NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

İvmeölçer ile Apogee Testi

İvmeölçer ile Açı Testi

Raven ile Bağlantı Testleri

GPS ile Konum Testi

GPS ile Hız Testi

Haberleşme Modülü ile Menzil Testi

Fiziksel Algoritma Testi

Sanal Algoritma Testi

PCB Dayanıklılık Testi

Devre Testleri
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M8 Mapa
Ana 
Paraşüt

Şok 
Kordonu

X½ Power Series Burun Tipi

Burun Konisi
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri 
:

Burun konisi için hassas ölçekli üretim yapılabilen alüminyumdan pahalı ama daha hafif, 
6k karbonfiber kullanılacaktır. Malzeme Özellikleri aşağıdaki gibidir:

X½ Power Series : X½ Power serilerin karakterize şekilleri genellikle gövdeye teğet değildir. Gövde ile burun konisi 
arasındaki bu geçiş kısmı aerodinamiği kötü etkilediği görülmektedir. Ses altı hızlarda düşük hava direnci sağlar. 
Bu tip sebeplerden ötürü bu koni eğrisi tercih edilmiştir.

Özellik Değer Özellik Değer

Çekme Dayanımı 3800 MPa Yoğunluk 1.78 g/cm^3

Elastisite Modulü 240 GPa Ağırlık 400 g/ 1000 m

Kopmadaki Birim Boy 
Değişimi

1.Haz% Bobin Ağırlığı 2 kg
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Üretim Yöntemleri

:

Elle yatırma tekniği ile, karbon fiber ve reçine kullanılarak üretilecektir. Elle yatırma 
tekniği; yaygın, kolay, uygulanabilir, düşük teknoloji isteri olduğundan tercih edilmiştir. 
Maliyet dolayısıyla otoklav yöntemi gibi yöntemlerin yerine tercih edilmiştir. Gerekli 
kalıplar 3 boyutlu yazıcıda üretilecektir.

 Burun Konisi – Detay 

El Yatırma Prosesi*

Bu yöntem bir kalıba elle yerleştirilen 
kumaşlara bir rulo veya fırça yardımıyla 
reçinenin yedirilmesi sonucu kalıbın şeklinin 
verilmesi işlemidir.

*Durgun, İ., 2014. El Yatırma Yöntemi İle 
Kompozit Parça Üretimi. Mühendislik ve 
Teknoloji Sempozyumu, -, p.1.

Özellik Kapsam
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri 

:

Düşük maliyetli olması ve hassas üretim yapılabildiği için Alüminyum alaşımı(AMS 4000) 

kullanılacaktır. Çelik yerine Al tercih edilme sebebi, artan maliyete karşın daha hafif 

kanatçık eldesidir. Malzeme bilgileri aşağıdaki gibidir:

Özellik Değer

Akma Dayanımı 130 Mpa

Elastisite Modulü 68 Gpa

Yoğunluk 2.705 g/cm^3

AMS 4000 alaşıma ait mekanik özellikler:
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Özellik Kapsam

Üretim Yöntemleri

:

Trapezoidal geometri, alüminyum sac levha kullanılarak üretilecektir.  İnce olması 
sebebiyle, kanatçıkların lazer kesimde üretimi yapılacaktır. 5 eksenli CNC yerine tercih 
sebebi maliyetidir. Ring malzemesi de alüminyum olarak belirlenmiş olup testere kesimle 
üretildikten sonra, tornada işlem görecek ve son halini alacaktır. 

Kanatçıklar için trapezoidal profil kullanılmıştır. 
Roketimize, daha fazla irtifa kazandırırken aynı zamanda 
muadillerine göre daha imalatı kolay olduğu için tercih 
edilmiştir. Bu kanatçık tipinin geometrisi, hücum kenarının 
geriye, firar kenarının ileriye doğru açılı olmasını 
sağlamaktadır. Yüksek hızlarda düşük aerodinamik 
sürüklenme sağlarken, yüksek mukavemet ve bükülmezlik 
de korunur. 76. sayfadaki analiz sonuçları da bu bilgiyi 
teyit etmektedir.
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Üst Gövde CAD Üst Gövde Teknik Resim

Kaydıma Ayağı

Üst Ayrılma 
Sistemi Aviyonik Kutu

Alt Ayrılma 
Sistemi

Payload

Payload 
Paraşüt

Tepe 
Paraşütü

Basınç Deliği



Herkese Açık | Public

Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm

625 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Alt Gövde CAD Alt Gövde

Motor Tutucu 
Disk

Alt Gövde
Motor Kılıfı

Kaydırma 
Ayağı
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Alt Gövde3 /8 -16 
Withworth  
Civata

 

6 adet M5
Civata

Motor Diski
Merkezleme 
Bileziği

Motor Kılıfı

Kanatçık

M8x2
Döküm 
Mapa
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri 

:

Üst gövde aviyonik kutuyu barındırdığından, sinyal geçirgenliği yüksek olan cam elyaf 

(E-glass) malzemeden üretilecektir. Cam elyafın diğer avantajı ise hafif ve dayanıklı 

olmasıdır.  Alt gövde ise burun konisinde kullanılan karbon-fiber 6k malzemesi 

kullanılacaktır. Cam elyafa ve karbon-fiber 6k malzemelerine ait değerler aşağıda 

verilmiştir:
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Yapısal – Gövde Parçaları

Özellik Kapsam

Üretim Yöntemleri
:

Üst gövde ve alt gövdenin her ikisi de elle yatırma tekniği kullanılarak üretilecektir. Burun 

konisi üretiminde(Bkz: Syf. 54) daha detaylı anlatılmıştır. 

Özellik Değer

Çekme Dayanımı 3445 MPa

Elastisite Modülü 72.3 Gpa

Kopmadaki birim boy 
değişimi

%4.8

Yoğunluk 2.58 g/cm^3

Özellik Değer Özellik Değer

Çekme 
Dayanımı

3800 MPa Yoğunluk 1.78 g/cm^3

Elastisite 
Modulü

240 GPa Ağırlık 400 g/ 1000 m

Kopmada
ki Birim 

Boy 
Değişimi

1.Haz% Bobin 
Ağırlığı

2 kg

KARBONFİBER 6K E-GLASS CAM ELYAF
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Burun 
Omzu

Detay B

A
B

Burun

Alt Gövde

Üst Gövde

Detay A

Alt Gövde 
Omzu

“Burun Omzu” “Burun” çapının 
bir buçuk katıdır. “Burun 
Omzu”, “Üst Gövdeye” Detay A 
gibi hizalanarak tatlı sıkı 
geçecek şekilde 
toleranslandırılmıştır. 

“Alt Gövde Omzu” , “Alt 
Gövde” çapının bir buçuk 
katıdır. “Alt Gövde Omzu”, “Üst 
Gövde”ye Detay B gibi 
hizalanarak tatlı sıkı geçecek 
şekilde toleranslandırılmıştır. 
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri 
:

Burun omzu, burun konisi ile; alt gövde omzu da alt gövde ile aynı malzemelerde 
üretilecektir. Her ikisi de karbon-fiber 6k kullanılarak üretilecektir. Karbon-fiber 6k 
malzeme için mekanik özellikler tabloda belirtilmiştir:

Özellik Değer Özellik Değer

Çekme Dayanımı 3800 MPa Yoğunluk 1.78 g/cm^3

Elastisite Modulü 240 GPa Ağırlık 400 g/ 1000 m

Kopmadaki Birim Boy 
Değişimi

1.Haz% Bobin Ağırlığı 2 kg

KARBON-FİBER 6K
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
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Özellik Kapsam

Üretim Yöntemleri

:

Hem burun omzu hem alt gövde omzu, karbon-fiber 6k kullanılarak imal edileceğinden, 
elle yatırma tekniği kullanılacaktır. Dolayısıyla üst gövde elemanında herhangi bir çıkıntı 
veya omuz bulunmamaktadır. Bu 3 ana parça tatlı sıkı geçme olacak şekilde 
toleranslandırılıp montajlanacaktır. Yüksek maliyetli otoklav yöntemlerinin yerine tercih 
edilmesinin sebepleri; kolay, daha ucuz, uygulanabilirlik ve yaygın olmasıdır.
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Motor Kılıfı ve Kanatçık  Yerleştirme Stratejisi : 
“Merkezleme Bilezikleri “ önceden metal yapıştırıcı 
ile kılıfa sabitlenir. “Motor Kılıfı” , “Alt Gövde” 
elemanına yerleştirilir. Daha sonra “Kanatçık” 
elemanı yerleştirilir. M4 havşa başlı çivatalar ile 
gövdeye şekil bağlı hale getirilir.

Dönüş

Motorun Yerleştirilmesi: “N5800 Motor” elamanı 
bütün montajı bitmiş rokete sonradan “Alt Gövde” 
elemanına döndürelerek sokulur. “N5800 Motor” 
elamanı “Motor Tutucu Disk” elamanına kadar 
ilerlediğinde 3 /8- 16 Withworth içine girerek montajı 
gerçekleşir. Not Civatanın dönmemesi için civata, 3 /8 
Fiberli Somun ile sıkılmıştır.

Motor 
Tutucu Disk

Merkezleme 
Bileziği

Motor 
Kılıfı Kanatçık

N5800 
Motor 

M4 Havşa Başlı Civata
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 3 /8-16 
Withworth 
Civata

 3 /8 Fiberli 
Somun    
(Öngerilme 
uygulaması için)

4 adet 90 derece açı ile 
yerleştirilmiş 
köşebent(Motor Güvenliği 
için)

M5x20 4 adet 
İmbus Civata
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Montaj Stratejisine Genel Bakış
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Burun Montaj Stratejisi

M8 Döküm mapa,  burun disk 
parçası ile birleştirilir. Bu alt 
montaj, buruna yerleştirilir.
Ana paraşüt katlanarak Buruna 
yerleştirilir 

Üst Gövde Montaj Stratejisi

Aviyonik Kutusu, 2 disk ve 2 plate parçasından oluşmaktadır. 
4 adet 5M civata ile montaj edilir ve elektronik sistemler 
yerleştirilir (Altimeter hariç). Aviyonik kutusu, M5 havşa 
başlı 6 adet civata ile Üst gövdeye montajlanır

Ayrılma Sistemi  2 disk, 2 saplama, bir barut haznesinden 
oluşmaktadır. Bu parçalar 6 adet m5 somun ve 4 adet M4 
civata ile şekildeki gibi montajlanır. daha sonra M5 havşa 
başlı 6 adet civatalar ile üst gövdeye montajlanır. Aynı 
adımlar  alt ayrılma sistemi için de geçerlidir.



Herkese Açık | Public

Roket Bütünleştirme Stratejisi

735 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Üst Gövde Montaj Stratejisi

Payload Koruma Haznesi 
alt ayrılma sisteminden 
sonra yerleştirilir.

Payload, payload koruma 
haznesine yerleştirilir. Ayrıca 
ivme ölçer, yay, M8 mapa, 2 
adet disk ve koruma yapısından 
oluşmaktadır.

Payload ve tepe paraşütü, şok 
kordonu ile montajlanır ve 
katlanarak üst gövdeye 
yerleştirilir

Alt Gövde Montaj Stratejisi

Motor Tutma sistemi, ilk olarak 2 disk 
parçası M4 saplamalar ve somunlar 
yardımı ile bir birine montajlanır. Daha 
sonra 3 /8-16 WithWorth civata ve 3 /8  
fiberli somun ile montajlandıktan sonra 
alt gövdeye  M4 havşa başlı civatalar ile 
sabitlenir.

Motor kılıfına 2 adet merkezleme 
halkası şekildeki gibi konumlandırıp 
metal yapıştısı ile yapıştırılır.
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Alt Gövde Montaj Stratejisi

Kaydırma ağayı, motor 
kılıfından sonra M5 civata 
ile 2 parçasının alt gövdeyi 
sıkacak şekilde montajlanır.

Tek bir kanat şekildeki gibi 
2 köşebent 6 adet M4 
civata ile montajlanır. Aynı 
şekilde 4 adet montaj 
yaıplır.

4 adet önceden 
montajlanmış kanatlar, 2 
adet bileziğe 16 adet M4 
civata ile 90 derecelik açı ile 
montajlanır.

Kanatçık, 10 adet M4 havşa 
başlı civata ile alt gövdeye  
motajlanarak roket montajı 
tamamalanmış olur.
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Motor Montaj Stratejisi

“N5800 Motor” elamanı bütün 
montajı bitmiş rokete sonradan “Alt 
Gövde” elemanına döndürelerek 
sokulur. Motor,  3 /8- 16 Withworth 
civata sayesinde montajı gerçekleşir. 

4 adet köşebent ve 4 adet M5 
imbus civata sonradan sıkılarak 
motor güvenliği garanti altına 
alınır.

Altimeter ve Kara Barut  Montaj Stratejisi

Altimeter Barut 
haznesi

Pencere

Altimeter, pencere açıldıktan sonra aviyonik kutu 
içine yerleştirilir. Barut haznesi içine barut 
konulduktan sonra alyan ile civataları sıkılarak 
yerlerine montajlanır ve pencere M4 havşa başlı 
civatalar ile kapatılır.
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Analiz Programı/

Yöntemi
Analiz Verileri Verilerin Yorumlanması

Basma Analizi
ANSYS 2019 R2/ 
Sonlu Elemanlar 

Yöntemi

Kuvvet: Basma yükü
Mesnet: Bir uçtan sabit mesnet

Contact: Yok
Malzeme: CFRP

Kalkış ve uçuş anında roket gövdesine etkiyen basma kuvveti analiz edilerek 
deformasyon miktarı, gerilme dağılımı ve emniyet katsayısı elde edilecektir.

Çekme Analizi
ANSYS 2019 R2/ 
Sonlu Elemanlar 

Yöntemi

Kuvvet: Çekme yükü
Mesnet: Bir uçtan sabit mesnet

Contact: Yok
Malzeme: CFRP

Kalkış ve uçuş anında roket gövdesine etkiyen olası çekme kuvveti analiz 
edilerek deformasyon miktarı, gerilme dağılımı ve emniyet katsayısı elde 

edilecektir.

Finlerin Eğilme 
Analizi 

ANSYS 2019 R2/ 
Sonlu Elemanlar 

Yöntemi

Kuvvet: Dinamik sürüklenme kuvveti
Mesnet: Bağlantı noktasından sabit mesnet

Contact: Yok
Malzeme: Alüminyum

Kalkış ve uçuş anında roket kanatçıklarına etkiyen sürüklenme kuvveti hem 
statik hem de dinamik(yorulma) durum için analiz edilerek deformasyon 

miktarı, gerilme dağılımı ve emniyet katsayısı elde edilecektir.

Motor Diskinin 
Dayanım Analizi

ANSYS 2019 R2/ 
Sonlu Elemanlar 

Yöntemi

Kuvvet: Motor itki kuvveti
Mesnet: Bir uçtan sabit mesnet

Contact: No seperation
Malzeme: Alüminyum

Kalkış ve uçuş anında motor yatağına etkiyen  motor itki kuvveti statik ve 
darbe durumu için analiz edilerek deformasyon miktarı, gerilme dağılımı, 

gövdede ezilme miktarı ve emniyet katsayısı elde edilecektir.
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Motor Diskinin Dayanım Analizi

Analizimiz ANSYS Workbench 2019 R2 programıyla yapılmıştır. 
Analiz türümüz Static Structural’dır. Analiz geometrimiz bir 
ucundan ankastre mesnetlenmiş gövde parçası silindirik eleman ve 
buna 4 adet M4 civatayla sabitlenmiş motor diskinden 
oluşmaktadır. Motor diskine ortalama F=6kN kuvvet etkimektedir. 
Gövde malzemesi olarak CarbonFiber(240 Mpa), Disk malzemesi 
olarak Aluminium 6061(T6) alaşımı, civata malzemesi olarak Yapı 
çeliği kullanılmıştır. Element tipimiz quadratic tetrahedral 
elemandır. 

Analiz sonuçları beklenilen değerlerdedir. 
Sistemimiz emniyetlidir.
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Basma Analizi

Analizimiz ANSYS Workbench 2019 R2 programıyla yapılmıştır. 
Analiz türümüz Static Structural’dır. Analiz geometrimiz bir 
ucundan ankastre mesnetlenmiş üst gövde parçası silindirik 
eleman ve buna sabitlenmiş alt gövde parçası silindirik elemandan 
oluşmaktadır. Alt gövdeye ortalama F=6kN kuvvet etkimektedir. 
Gövde malzemesi olarak CarbonFiber(240 Mpa) kullanılmıştır. 
Element tipimiz quadratic tetrahedral elemandır.

Analiz sonuçları beklenilen değerlerdedir. 
Sistemimiz emniyetlidir.
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Finlerin Eğilme ve Bağlantı Analizi

Analizimiz ANSYS Workbench 2019 R2 programıyla yapılmıştır. 
Analiz türümüz Static Structural’dır. Analiz geometrimiz bir 
ucundan ankastre mesnetlenmiş iki disk,  bunlar arasında 
sabitlenmiş 4 adet kanatçık tutucu ve bunlara sabitlenmiş 4 adet 
kanatçıktan oluşmaktadır. Kanatçıklara ortalama P=0.025MPa 
basınç etkimektedir. Disk, kanatçık ve kanatçık tutucu malzemesi 
olarak Aluminium 6061(T6) alaşımı kullanılmıştır. Element tipimiz 
linear hexahedral elemandır.

Analiz sonuçları beklenilen değerlerdedir. 
Sistemimiz emniyetlidir.
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 Test Yeri Test Yöntemi Verilerin Yorumu

Gövde Basma Testi Malzeme Lab.
 Gövde üzerine yüksek kuvvetler altında bir basma testi yapılacaktır. 
Testin kuvvet verisi uçuş esnasında meydana gelecek olan en yüksek 

ivme verisi ile kütlenin çarpımına eklenecektir  

Kuvvet verisiyle belirli bir emniyet katsayısıyla çarpılıp testte 
elde ettiğimiz dataları gözlemleyeceğiz. Emniyetli olup 

olmadığına karar vereceğiz.
 

3 Nokta Eğme Testi Malzeme Lab.
 Gövde ile aynı malzemeden yapılmış numunemiz ile 2 noktası (sağ ve 

sol) destek orta noktasından da kuvveti etki edeceğiz.
 Bu deney sayesinde gövdemizin ne kadar emniyetli 

olduğunu gözlemleyeceğiz

Darbe Testi Malzeme Lab.
Gövdemiz ile aynı malzemeden olan numunemizi darbe test düzeneği 

ile belirlenmiş hız ile ne kadar enerjiyi absorbe edeceğini 
gözlemeyeceğiz.

Bu deney verilerini sayesinde roketimizin üzerine gelecek 
olan darbelere karşı ne kadar emniyetli olduğunu 

gözlemleyeceğiz.

Motor Shock Plakası 
Testi

Malzeme Lab.
Motorun uyguladığı itkide disk üzerinde herhangi bir deformasyon olup 

olmadığını ve gövdede bir ezilme olup olmadığını gözlemleyeceğiz. 

 Bu evrede motor diskinin üzerine gelecek olan aşırı 
yüklemeyi roketin gövdesinde bir hasara sebep verip 
vermediğini yorumlayacağız

Şok kordonu / 
Paraşüt ipleri 
Çekme Testi

Malzeme Lab.  Şok kordonu ve paraşüt iplerini çekme kuvvetine maruz bırakacağız.
Testin kuvvet verisi uçuş esnasında meydana gelecek olan en 

yüksek ivme verisi ile kütlenin çarpımına eklenecektir  
Bu verinin sağlanıp sağlanmadığı gözlemlenecektir.
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 Test Yeri Test Yöntemi Verilerin Yorumu

Kanatçık Üzerinde 
Dayanım Testi

Malzeme Lab.
Ansys Fluent ile kanatçıklara ulaşılacak maksimum hızda ne kadar basınç 
geldiğini hesaplayıp bu değeri belirli bir emniyet katsayısı ile çarpıp. Bu 

kuvveti kanat üzerine uygulayacağız.

Elde ettiğimiz verileri teorik olarak karşılaştırma yaparak ne 
kadar emniyetli olduğuna karar vereceğiz.

Kanatçık Bağlantı 
Testi

Malzeme Lab.
 Kanatların üzerine gelecek olan basınç değerleriyle bağlantı 

elemanlarına eğilme testi yapılacaktır. 
 Öncelikle analiz programında verileri elde edip ardından 

gerçek bir deney yapıp tutarlılığı gözlemlenecektir.

Mapa/Karabina 
Dayanım Testleri

Malzeme Lab.
Bağlantı elemanlarının taşıyabilecekleri maksimum kuvvet verilerini 
çekme testi ile bulacağız. Eğer üretici firmada bu değerler varsa testi 

yapma gereksinimi duyulmamaktadır.

Testin kuvvet verisi uçuş esnasında meydana gelecek olan en 
yüksek ivme verisi ile kütlenin çarpımına eklenecektir  
Bu verinin sağlanıp sağlanmadığı gözlemlenecektir.
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Alt Sistem İsmi Komponent Kütle 
(gr)

Malzeme Adet

Burun konisi Koni 847 Karbon fiber 1

Shoulder 392 Karbon fiber 1

Kurtarma sistemi 2 Burun ucu diski 
ve mapa

104 
ve 10

Alüminyum 1 ve 
1

Mapa 40 Dökme demir 2

Ana paraşüt 337 Ripstop naylon 1

Şok kordonu 0.72 Elastik ip 1

İttirme diski 139 Alüminyum 1

Barut 300 Beyaz barut 1

Barut diski 464 Alüminyum 1

Kanatçıklar Kanatçık 332.7
5

Alüminyum 4

Roket Ürün Ağacı

• "-"  işareti belirsiz bilgiyi ifade eder. Kütle bütçesi, aynı formatta ve isimde bir Excel dosyası olarak da yüklenmiştir.

Alt Sistem İsmi Komponent Kütle 
(gr)

Malzeme Adet

Ana gövde Ana gövde 2491 Fiberglass 1

Ray butonu 6.91 Alüminyum 1

Isı yalıtım 50 Köpük 2

Payload (4000 gr) Li-Po Pil - - 1

GPS - - 1

GY-86 - - 1

Çeşitli Elektronikler - - -

Payload Diskleri 1042 Çelik 2

Motor gövdesi Ray butonu 6.91 Alüminyum 1

Shoulder 392 Karbon fiber 1

Gövde 2499 Karbon fiber 1
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Roket Ürün Ağacı

Alt Sistem 
İsmi

Komponent Kütle (gr) Malz
eme

Adet

Aviyonik 
sistem (1500 

gr)

Yedek Bilgisayar (Raven) 9 - 1

GPS 8.5 - 2

X-Bee 18.2 - 3

Li-Po Pil - - 2

BNO55 3 - 1

Anten 24.8 - 3

LM2596 Voltaj 
Regülatörü

11.6 - 8

Devre Kartı - - 2

Teensy 3.6 8 - 2

STM32F103C8T6 6 1

Aviyonik 
kutusu

Kutu ve diskler 75.6 ve 43.9 Balsa 1 ve 2

Alt Sistem İsmi Komponent Kütle (gr) Malzeme Adet

Kurtarma sistemi 1 Mapa 40 Dökme demir 2

Disk 464 Alüminyum 1

Barut 300 Alüminyum 1

Payload paraşütü 138 Ripstop Naylon 1

Tepe paraşütü 36.9 Ripstop Naylon 1

Payload kutusu 812 Balsa 1

Şok kordonu 0.72 Elastik İp 1

Motor
Merkezleme 

halkası

235 Alüminyum 2

70.5 Alüminyum 2

1.ve 2. Motor 
bloğu 773 ve 440

Alüminyum 2

Mapa 80 Çelik 2

Motor 14826 - 1

Motor kılıfı 1257 Alüminyum 1 Total kütle: 34983 gr



Herkese Açık | Public

Optimizasyona Tabii Gereksinimler 

8412 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

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

Gövde Malzemesi Seçimi  
Karbon Fiber /Alüminyum 

Gövde 
Dayanım Kütle

Hafif ve dayanıklı olması 
dolayısıyla Karbon Fiber 

seçilmiştir.

Aviyonik Gövdesi Fiber Glass / Karbon Fiber Sinyal Geçirgenliği 

Sinyal geçirgenliği kritik 
bir değer olduğu için 

başka bir kritere 
bakmadan FiberGlass 

seçimi yapılmıştır.

Roket Diskleri
Alüminyum disk /  Çelik 

Disk
Kütle Dayanım

Dayanım aralıkları çeliğin 
çok yüksektir. 

Kurtarma Sistemi Barut / CO2 / Yay sistemi
Roket içerisinde kapladığı 

hacim
Kütle

Hepsini 
değerlendirdiğimiz de 
barutun daha avantajlı 

olduğunu düşünmekteyiz

Kanatçık Yapısı Geometisi Akışın düzgünlüğü
Akış için en iyi sonuç alan 

değerin seçimi yaptık.
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Gövde Malzemesi Seçimi ve Aviyonik Gövdesi :

Gövde malzemesi olarak bizi sınırlayan özellik olan C-Fiber malzemesinin sinyal geçirgenliğinin zayıf olmasından dolayı 
“Aviyonik” bölümünde bulunan kısmı FiberGlass ile üreteceğiz. Kalan kısımlar ise C-Fiber olacaktır.  

Malzeme
Mekanik Özellikler  

(Shear Modulus)
Mekanik Özellikler  
(TensileModulus) Yorum

Fiberglass 30GPa 280MPa
Fiberglass malzeme elektronik 

aksamların  haberleşmesinde sıkıntı 
yaratmamaktave  dayanıklılığıyla 

tercih sebebidir.

Karbonfiber 19.1GPa 19.1GPa
Karbonfiber malzeme çok mukavim olmasına  

rağmen, elektronik haberleşmedesıkıntı 
yarattığı  için tercihedilmemiştir.

Alüminyum 24  GPa 276MPa
Alüminyum malzeme yeterli dayanıklılık  
performansına sahip olmasınarağmen,  

karbonfiberle aynı sebepten  tercih 
edilmemiştir.
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Roket Diskleri:

Roket diskerlinde ağırlık sıkıntısı yaşanmaması için disk seçimlerinde Alüminyum yapmaya karar verilmiştir. 

S(Mukavemet) Camı
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Kanatçık Yapısı :

Kanatçık Geometrisi Yorum

Delta Tip-vortex’i fazladır. Dolayısıyla 
türbülansa sebebiyet vereceğinden 

uygun görülmemiştir.

Trapezoidal Basınç merkezi performansı ve akışa 
olan katkısından dolayı tercih edilebilir 

geometridir.

Kesik Delta Basınç merkezini kaydırma oranı 
trapezoidal geometriye göre fazladır. 

Elipsoid Performansı her anlamda son derece 
kötüdür.

Delta için kanat ucunda oluşan vorteks fazladır. Dolayısıyla 

türbülansa sebebiyet vereceği için uygun görülmemiştir. 

Trapezoidal ise basınç merkezi performansı ve akışa olan 

katkısından dolayı tercih edilebilir geometridir.

Teorik olarak geometrisinden dolayı eliptik kanatlar en az 

sürtünmeye sebep olmasına rağmen elimizde bu geometriyi 

yüksek hassasiyetle ve dar toleransla üretme imkanımız 

bulunmadığı için bizim için en uygun olan geometrinin 

trapezoidal kanatçık olduğuna karar verdik.
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Gereksinim Karşılama KTR Açıklama
Madde No. Durumu Slayt No

TÜM KATEGORİLER İÇİN GEÇERLİ TEMEL GEREKSİNİMLER

3.1.1

Yarışmada dört kategori bulunmaktadır;
• Lise Kategorisi (5.000 feet)
• Orta İrtifa Kategorisi (10.000 feet)
• Yüksek İrtifa Kategorisi (20.000 feet)
• Zorlu Görev Kategorisi (10.000 feet) Slayt 3 Yarışma Roketi Genel Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

3.1.2

Fırlatma sonrası rokete ait tüm alt sistemlerin ve faydalı 
yükün tekrar kullanılabilir şekilde kurtarılması 
gerekmektedir. Slayt 10 Operasyon Konsepti (CONOPS) bölümünde yer almaktadır.

3.1.3

Yarışmaya katılan yarışmacılardan Yarışma 
Şartnamesinde belirtilmiş olan gereksinimleri 
karşılayacak bir roket tasarımı yapması, roketi üretmesi ve 
Yarışma Komitesi tarafından finalist takımlara sağlanacak 
roket motoru kullanılarak başarılı bir şekilde roketin 
ateşlenip hedef irtifaya ulaşacak şekilde uçurulması 
beklenmektedir -

3.1.4
Yarışmaya Lise Kategorisinde yalnızca lise öğrencileri 
katılabilir - Ekibimizi kapsayan bir şart değildir. 

3.1.5
Yarışmaya Yüksek İrtifa ile Zorlu Görev Kategorileri’nde 
lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlar katılabilir. Slayt 2 Takım Yapısı bölümünde yer almaktadır.
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3.1.6
Yarışmaya Orta irtifa Kategorilerinde lise, lisans ve 
lisansüstü öğrencileri ile mezunlar katılabilir - Ekibimizi kapsayan bir şart değildir. 

3.1.7
Farklı öğrenim/öğretim kurumlarından kurulan karma 
takımlar halinde yarışmaya kabul edilir. Slayt 2 Takım Yapısı bölümünde yer almaktadır.

3.1.8

Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerine lisans ve 
lisansüstü öğrencileri ile mezunların başvurabilmesi için 
takım üyelerinin daha önce yurtiçi ve/veya yurtdışında 
düzenlenen roket yarışmalarında asgari bir kez atış 
yapmaya hak kazanmış ve atış alanında bulunmuş 
takımların üyesi olması gerekmektedir.

İlk başvuru dosyasında “Takım Tanıtım Dosyasında” 
bulunmaktadır.

3.1.9

Lise öğrencilerinden oluşan takımların Yüksek İrtifa 
Kategorisinde yarışabilmesi için yurt içinde ve yurt 
dışında lise ve orta kategorisinde asgari üst üste iki (2) yıl 
atış yapmaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir - Ekibimizi kapsayan bir şart değildir. 

3.1.10 Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur. Slayt 2 Takım Yapısı bölümünde yer almaktadır.
3.1.11 Takımlar en az dört (4) en fazla altı (6) kişiden oluşmalıdır. Slayt 2 Takım Yapısı bölümünde yer almaktadır.

3.1.12
 Bir takımın üyesi başka bir takımda üye olarak yer 
alamaz. Slayt 2
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3.1.13

Her takımın yarışmaya bir (1) danışmanla katılması 
zorunludur. Takım danışmanı ile ilgili özellikler 3.1.26 
no’lu maddede yer almaktadır. Slayt 2 Takım Yapısı bölümünde yer almaktadır.

3.1.14

Bir takım sadece bir kategoriden başvuru yapabilir. İki 
farklı kategoriden başvuru yaptığı tespit edilen takımlar 
(ve üyeleri) değerlendirilmeye tabi olmadan yarışmadan 
elenecektir. -

Ekibimiz sadece yüksek irtifa roket yarışmasına katılım 
göstermektedir.

3.1.15
Her takım yarışmaya sadece bir (1) adet roket ile 
katılabilir. Slayt 4 N5800 motoru ile yarışmaya katılmaktayız.

3.1.16
Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular 
değerlendirilmeyecektir. -

3.1.17

Yarışmacılar gerekli görülen hesaplamaları, raporları, 
sunumları ve ilgili diğer dokümantasyonları Yarışma 
Komitesinin belirlediği standartlara uygun olarak 
hazırlamalıdır. -

Yarışma komitesinin isterlerine göre rapor şablonları 
doldurulmuştur

3.1.18

Takımlardan başvuru bitiş tarihinden sonra sırasıyla Ön 
Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Atış 
Hazırlık Raporu (AHR) istenecektir. -
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3.1.19

Her bir rapor sonrasında, takımlar alanında uzman hakemler 
tarafından değerlendirilecek ve bir sonraki rapor aşamasına 
geçmesi uygun görülen takımlar belirlenecektir.

3.1.20
Raporların son teslim tarihleri Yarışma Takviminde belirtildiği 
gibidir.

3.1.21

Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli 
Personel Listesi (Takım Danışmanı dâhil olacak şekilde) ve Risk 
Analizi hazırlamalıdır.

3.1.22 Uluslararası öğrenci ve katılımcılar ÖTR’de özellikle belirtilmelidir. - Ekibimizi kapsayan bir şart değildir. 

3.1.23
Yarışma boyunca görev alacak takım üyeleri ve takım danışmanı 
listelenmelidir. Slayt 2 Takım Yapısı bölümünde yer almaktadır.

3.1.24 Her takım sadece bir (1) motor kullanma hakkına sahiptir. Slayt 3
Yarışma Roketi Genel Bilgiler bölümünde yer 
almaktadır.

3.1.25
Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan takımların başvuruları 
geçersiz sayılacaktır.
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3.1.26 Danışman aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır: 

3.1.26.1
Her takımın yalnızca bir danışman bulundurması 
gerekmektedir. Slayt 2 Takım Yapısı bölümünde yer almaktadır.

3.1.26.2 Bir danışman yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir - Danışmanımız sadece ekbimize danışmanlık yapmaktadır.

3.1.26.3

Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli 
öğretmenler/akademisyenler veya daha önce yurtiçi 
ve/veya yurtdışında düzenlenen roket yarışmalarına 
katılım sağlamış takımların üyeleri veya danışmanları 
kabul edilecektir. -

Daha önceden yurt içi ve yurt dışı roket yarışmalarına katılım 
sağlamış bir takım üyesi danışmanlık yapmaktadır.

3.1.26.4

Danışman olarak görev yapacak kişiler, çalıştığı ilgili 
eğitim/öğretim kurumlarından alacakları
öğretmenlik/eğitmenlik/akademisyenlik yaptığına ve 
kurum tarafından yarışma takımı için danışman
olarak görevlendirildiğine dair belgeyi KTR ile sisteme 
yüklemelidir. - İlgili belgeler sisteme yüklenmiştir

3.1.26.5

Danışman olarak görev yapacak kişilerin danışmanlık 
görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı 
hali ÖTR ile sisteme yüklenmesi gerekmektedir. - İlgili belgeler sisteme yüklenmiştir.
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3.1.26.6

Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili 
TEKNOFEST Yarışma Komitesinin ivedi olarak 
bilgilendirilmesi zorunludur. - Ekibimizi kapsayan bir şart değildir. 

3.1.26.7

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki 
tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak 
(başvurunun yapılması yarışmacının kuralları 
onayladığının göstergesi olarak kabul edilecektir) suretiyle 
yarışmaya katılacaktır. -

Açıklamalar ve katılım koşulları ekibimizce okunup 
onaylanmıştır.

3.1.26.8

Lise takımlarının öğretmen danışmanları kendi 
okullarından olmak şartıyla fen bilimleri alanından bir 
öğretmen veya daha önce yurt içi veya yurt dışında roket 
yarışmalarını katılım sağlamış herhangi bir alandan 
öğretmen olmalıdır. (Bu koşul DENEYAP ve BİLSEM 
kurumlarından kurulan takımlar için uygulanmayacaktır) - Ekibimizi kapsayan bir şart değildir. 

3.1.26.9

Üniversite takımlarında öğretim üyesi/akademisyen 
danışmanlar Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında 
herhangi bir fakültede görevli akademisyen (araştırma 
görevlisi, öğretim üyesi) veya daha önce yurt içi veya yurt 
dışında roket yarışmalarını katılım sağlamış herhangi bir 
alandan akademisyen olmalıdır. - Ekibimizi kapsayan bir şart değildir. 
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3.1.26.10

Mezunlardan oluşan takımlarda danışmanlar daha önce 
yurt içi veya yurt dışında roket yarışmalarını katılım 
sağlamış herhangi bir alandan öğretmen/akademisyen 
olmalıdır. - Ekibimizi kapsayan bir şart değildir. 

3.1.26.11

Takım dereceye girerek ödül almaya hak kazandığı 
takdirde danışman ödül miktarından 
faydalanamayacaktır. -

3.1.27

Ödül kazanma şartlarını sağlayan her kategoriden ilk üç 
takıma para ödülü verilecektir. Ödül kazanma şartları ve 
ödül miktarları ödüllerle ilgili bölümde açıklanmıştır. -

3.1.28

Roket yarışması kapsamında “en iyi takım ruhu” ve “en 
özgün tasarım” ödülleri de yarışmada değerlendirmeler 
sonucu hak kazanan takımlara 4 kategori için de 
verilecektir. -

3.1.29

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi ROKET Yarışması 
alanında bulunacak üye sayısını herhangi bir gerekçeyle 
sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması 
durumunda Yarışma Komitesi tarafından gerekli 
bilgilendirme yapılacaktır. -
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3.1.30

Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama 
desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST 
Roket Yarışması Komitesi tarafından takımlara daha sonra 
bildirilecektir. -

3.1.31

Yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen 
veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma 
veya hasardan TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi hiçbir 
şekilde sorumlu değildir. -

3.1.32
Yarışmacıların üçüncü kişilere verdiği zararlardan 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi sorumlu değildir. -

3.1.33

Takımların sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları 
çerçevesinde hazırlamaları ve uygulamalarını sağlamaktan 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi sorumlu değildir. -

3.1.34
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi işbu şartnamede 
her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. -
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ORTAK GEREKSİNİMLER

3.2.1.1

Roket motorları TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi 
tarafından tedarik edilecek olup takımlar motor tedariki 
yapmayacaktır. Slayt 3

Open Rocket Genel Tasarım - 1 yansısında belirtildiği üzere 
yarışma motor kataloğundan motor seçimi yapılmıştır.

3.2.1.2

Her finalist takıma, TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi 
tarafından daha önceden bildirilmiş olan bir (1) adet 
motor entegrasyon gününde verilecektir (Motorlar 
takımlara yarışma öncesinde verilmeyecektir.). -

Verilen motor Roket Bütünleştirme Stratejisi bölümünde 
anlatıldığı gibi montajı gerçekleşecektir.

3.2.1.3
Motor, rokete entegre edilmeye hazır bir şekilde 
takımlara verilecektir. -

3.2.1.4

Takımların motor ve motora dair herhangi bir alt bileşen 
için tasarım ya da üretim yapması kesinlikle yasaktır (Lise, 
Orta ve Yüksek İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde 
motordan çıkacak olan ısı, gaz vb. gibi etkenler roket 
tasarımını etkileyen faktörler değildir). Slayt 69-70

Herhangi bir alt bileşen tasarımı ya da üretimi yapılmamıştır. 
Motor bölümü mekanik görünüm & detay bölümünde 
verilmiştir. 

3.2.1.5

Lise, Orta ve Yüksek İrtifa kategorilerinde paralel ya da 
seri kademeli roket tasarımları ve küme (İng. cluster) 
denilen tek gövde içerisindeki çoklu motor sistemleri 
yarışma konseptine dâhil değildir. Slayt 3 Roketimiz tek kademeli şekilide tasarlanmıştır.
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3.2.1.6

Lise ve Orta İrtifa kategorilerinde yarışacak her takım 
motor kataloğundan iki motor seçecektir. Takımların roket 
tasarımlarının ufak değişikliklerle her iki motora da 
uyarlanabilir olması beklenmektedir. - Ekibimizi kapsayan bir şart  değildir.

3.2.1.7

İki farklı çapta roket motoru seçimi yapılarak iki farklı 
tasarım ile başvuru yapılmasına izin verilmeyecektir. 
Konuyla ilgili detaylı bilgi motor kataloğunda ve ÖTR 
şablonunda yer almaktadır. (İzin verilen değişimler; kütle 
ekleyip çıkarma, kanatçık boyut/geometri/sayısı 
değişimleri, burun geometrisinde değişimler, roket içi 
sistem sıralama değişimleri, malzeme değişimleridir). Slayt 4-5 Yüksek irtifa kategorisi için 1 motor seçilmektedir.

3.2.1.8

Takımların seçmiş olduğu iki alternatiften farklı bir 
motorun TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından 
tahsis edilmesi durumunda (motor tedarikinde ortaya 
çıkabilecek kısıtlar ve motor stokları dikkate alınarak) en 
geç KTR aşamasında bu durumdan etkilenen takımlara bu 
karar bildirilecektir. - Yüksek irtifa yarışmasında bu söz konusu değildir.
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3.2.1.9

Yüksek İrtifa kategorisinde yarışacak takımlar roket 
tasarımlarını TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi 
tarafından belirlenecek motor için yapacaklardır. 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından tahsis 
edilecek motor dışında başka bir motor dikkate alınarak 
roket tasarımı yapılması kabul edilmeyecektir (Konuyla 
ilgili detaylı bilgiye motor kataloğunda ve ÖTR şablonunda 
yer almaktadır). Slayt 69-70

“Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay” Bölümünde 
anlatılmıştır.

3.2.1.10

Roket motorlarının yarışmada ateşlenmesi işlemi 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından 
sağlanacaktır. -

3.2.1.11

Roketlerin çıktığı azamî irtifanın ispatlanabilmesi için tüm 
takımlara birer adet “Jolly Logic AltimeterTwo” altimetresi 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından 
entegrasyon günü sonunda atış hakkını kazanan takımlara 
elden teslim edilecektir. -

3.2.1.12

Altimetre cihazlarının şarj edilmesi ve atış günü 
çalıştırılması tamamen takımların sorumluluğunda 
olacaktır. -
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3.2.1.13

Kurtarma işlemini yapan takımların, roketin kurtarılan 
bileşenleriyle birlikte altimetre de değerlendirmek üzere 
hakem heyetine teslim edilmesi ve herhangi bir ek 
müdahaleye gerek kalmadan altimetreden irtifa verisinin 
okunabilmesi gerekmektedir. -

3.2.1.14

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

Slayt 28 ve 
36 ve 42

3.2.1.15

Motor çeşitleri ve seçim süreci ile ilgili detaylara 
TEKNOFEST Roket Yarışması resmî web sitesinden 
ulaşılabilir. -

3.2.1.16

Takımların Şekil 1’de verilen “Open Rocket Simulation” 
kılavuzuna uygun olarak yörünge benzetimlerini 
gerçekleştirmesi zorunludur. Slayt 10-14

Operasyon Konsepti (CONOPS) bölümünde bahsedilmiştir. 
Elde edlilen veriler istenen değerlere göre hazırlanmıştır.

3.2.1.17

Roketler yerden 85°’lik bir açı ve yarışma hakemleri 
tarafından tanımlanmış bir atış istikamet açısı ile 
fırlatılmalıdır. Fırlatma rampası 6 m uzunluğunda bir raya 
sahip olacaktır.

Slayt 11 Operasyon Konsepti (CONOPS) bölümünde bahsedilmiştir. 
Elde edilen veriler istenen değerlere göre hazırlanmıştır.
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3.2.1.18

Takımlar faydalı yüklerini “Unspecified Mass” ismiyle 
giremezler. Faydalı yük “PAYLOAD” ismi ile adlandırılıp, 
kütlesi en az 4000 gram olarak girilecektir. Şekil 1 ile 
verilen “Fırlatma Simülasyonu-Launch Simulation” 
ekranında yer alan değerler simülasyona girilmelidir. Bu 
değerler ile benzetim yapmamış olan takımlar 
elenecektir. Slayt 3

 İsterler OpenRocket çiziminden teyit edilebileceği şekilde 
karşılanmıştır.

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. Slayt 9 Ek dosya olarak eklenecektir.
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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. Slayt 9 Ek dosya olarak eklenecektir.

3.2.1.21
Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe 
noktasına kadar yapılacaktır. Slayt 9 Ek dosya olarak eklenecektir.

3.2.1.22
Tüm rapor şablonlarındaki tüm isterler de iş bu 
şartnamenin birer parçasıdır. -
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KURTARMA SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİ
3.2.2.1 Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. Slayt 21

3.2.2.2

Paraşüt ayırma işleminde güvenlik sebebiyle ticarî 
olmayan basınçlı kapların (basınçlı tank, tüp vb.) 
kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Slayt 21 Basınçlı kap kullanılmayacaktır.

3.2.2.3
Yarışmada kullanılabilecek ticarî basınçlı kapların atış 
alanında doldurulması kesinlikle yasaktır. Slayt 21 Basınçlı kap kullanılmayacaktır.

3.2.2.4

Kurtarma sistemi için kullanılacak paraşütler kademeli 
olarak tasarlanmalıdır. Birincil, ikincil vs. gibi kurtarılmak 
istenen alt bileşenlere ve sayısına göre birden fazla 
paraşüt kullanılabilir. Slayt 21

3.2.2.5

Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak 
tanımlanmaktadır. Birincil paraşüt azamî irtifadan hemen 
sonra (eğik atışın tepe noktasında) açılacaktır. Slayt 21
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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). Slayt 21

3.2.2.7

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

Slayt 3 ve 
11

3.2.2.8
Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek bir 
paraşüt sistemi ile kurtarılmalıdır. Slayt 10

3.2.2.9

Faydalı yük, roketin parçalarına herhangi bir bağlantısı 
olmadan (hiçbir noktaya şok kordonu
vb. herhangi bir ekipman ile bağlanmadan) tek başına 
kendi paraşütü ile “bağımsız” olarak indirilmelidir. Slayt 10

3.2.2.10

İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana 
paraşüt en erken yere 600 m ve en geç 400 m kala 
açılmalıdır. Slayt 11 550 m kala açılacaktır.
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3.2.2.11

Roketin ve parçaların hasar görmemesi için ana paraşütle 
taşınan yüklerin hızı azami 9 m/s, asgari ise 5 m/s 
olmalıdır. Slayt 21

3.2.2.12

Birincil paraşüt açıldıktan sonra faydalı yük (Faydalı yük ile 
ilgili bilgiler 3.2.3 ile verilmiştir) bulunduğu kısımdan 
Şekil 2 ile sunulan zamanlama ve konuma göre dışarı 
çıkacaktır. (Şekil 2 ile gösterilen paraşütlerin roketten 
ayrılma konumları temsilidir. Paraşütlerin roket 
içerisindeki konumları ve bağlantı stratejilerini belirleme 
takımların sorumluluğundadır. Görselin amacı 
paraşütlerin açılma zamanlarını göstermektir.). Slayt 10

3.2.2.13

Roket, tepe noktasına ulaşmadan önce herhangi bir 
ayrılma gerçekleştiremez (Faydalı Yük
bırakma, paraşüt açma vb.). Slayt 10

3.2.2.14
Mekanik ya da soğuk gaz üreteci olan bir sistem de 
kullanılabilir. - Ekibimizi kapsayan bir şart  değildir.
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3.2.2.15

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

3.2.2.16
Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak malzemelerin tipi ve 
miktarına yönelik analizler ÖTR’de sunulmalıdır. - ÖTR’de sunulmuştur.

3.2.2.17

Entegrasyon gününde takımlar entegrasyon alanına intikal 
ettiğinde ilk iş olarak kimyasal sıcak gaz üreteçlerinin 
hakemlere teslim edilmesi zorunludur. -

Hakemlere barutlar teslim edilecektir. Uçuş esnasında 
pencereden rokete takılacaktır.

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). -

Hakemlere barutlar teslim edilecektir. Uçuş esnasında 
pencereden rokete takılacaktır.

3.2.2.19

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

Slayt 28 ve 
36 ve 42

3.2.2.20
Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve 
sürekli konum verisi paylaşacaktır. Slayt 37 
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3.2.2.21
Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde 
hızın ölçülebilmesine yönelik bir sistem olacaktır.

Slayt 28 ve 
36 ve 42 GPS’ler hızları ölçecektir.

3.2.2.22

Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı aktarılacaktır 
(Roketin düşüş hızı bu sistem vasıtası ile tespit 
edilebilecektir). Slayt 37 Xbee modülüyle canlı aktarım yapılacaktır

3.2.2.23
Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle 
uzaktan rahat görülebilmesi için) olacaktır. Slayt 24

3.2.2.24

Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraşütlerin 
kesinlikle beyaz ve mavi renklerde veya bu renklerin farklı 
tonlarında olmaması gerekmektedir. Slayt 24

3.2.2.25

Takımlar kurtarma işlemlerinde faydalı yük ve roketin tüm 
bileşenlerini azami iki saat içerisinde bulmakla 
yükümlüdür. Slayt 24 Hedeflenen süre 2 saattir.
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FAYDALI YÜK GEREKSİNİMLERİ
3.2.3.1 Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır. Slayt 28

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. -

3.2.3.3

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

3.2.3.4

Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde, faydalı yükün 
bilimsel bir görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda 
başarılı takımların Yarışmadaki geçerli para ödüllerinden 
bağımsız olarak ödüllendirilmesi için TEKNOFEST Roket 
Yarışması Komitesi tarafından gerekli süreçler yürütülecek 
ve takımlara ödüller hakkında duyuru KTR aşamasından 
sonra yapılacaktır. Slayt 29-30
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3.2.3.5

Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde katılım 
gösterecek takımların bilimsel maksatlı faydalı yükleri 
bilimsel bir amacı gerçekleştirirken özgünlük ve inovatif 
olma kriterleri kapsamında da değerlendirilecektir. Slayt 29-30

3.2.3.6 Bilimsel maksatlı faydalı yük kapsamında;

3.2.3.6.1

Asgari 4 kg kütleye sahip olacak faydalı yükün (Faydalı yük 
içerisindeki bütün bileşenler bu 4 kg içerisine dâhildir) 
uçuşun başından sonuna kadar belirli bir frekansta ve 
sürekli olarak asgari üç (3) farklı uçuş karakteristiğinin 
ölçümlenmesinin yapılması ve bu verilerin yer 
istasyonuna canlı olarak indirilmesi, Slayt 29-30

3.2.3.6.2

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

3.2.3.7

Madde 3.2.3.6.1 ve 3.2.3.6.2’de belirtilen örnek 
sistemlere benzer yapıda olan veya özgünlük ile inovasyon 
içeren faydalı yükler için yapılacak öneriler ÖTR’de 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine sunulacaktır.
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3.2.3.8

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

3.2.3.9

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

3.2.3.10

Bilimsel bir görevi yerine getirmeye yönelik faydalı yükler 
canlı organizma, kurşun, aşındırıcı kimyasal malzeme ve 
radyoaktif materyal barındıramaz ve çevreye/canlılara 
zararlı olamazlar. Slayt 29-30

3.2.3.11
Burun konisinde herhangi bir faydalı yük veya aviyonik 
sistem konumlandırılmayacaktır. Slayt 4
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3.2.3.12

Faydalı yük, roketin tepe noktasına erişmesinden hemen 
sonrası ile ana paraşüt açılmasından hemen önceki zaman 
diliminde istenilen anda bırakılabilir. (Örnek bir roket 
kurtarma senaryosu Şekil 2’de belirtilmiştir. Faydalı Yük 
tepe noktasında bırakılabileceği gibi Şekil 2’de görüldüğü 
gibi birincil paraşüt açılmasından sonra da bırakılabilir.) Slayt 10

3.2.3.13

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

3.2.3.14

3.2.3.12 ve 3.2.3.13 ile belirtildiği gibi gerçekleşecek bir 
kurtarma esnasında tasarlanan sistemin roketin inişini 
tehlikeye sokmayacağı (mekanizmanın analizi veya uçuş 
analizi yardımıyla) kanıtlanmalıdır. Slayt 19-22
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AERODİNAMİK GEREKSİNİMLERİ

3.2.4.1
Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak 
roketlerin ses altı hızlarda uçması gerekmektedir. - Ekibimizi kapsayan bir şart değildir. 

3.2.4.2
Yüksek İrtifa kategorisinde yarışacak roketler için uçuş hızı 
kısıtı bulunmamaktadır. -

3.2.4.3

Roketin tüm parçalarının azamî dış çapları aynı değerde 
olmalıdır (Kademelerin farklı çaplara sahip olması ve 
kademeler arasında çap değişimine izin verilmemektedir). Slayt 4 Bütün roketin tek kademe üretilecektir.

3.2.4.4
Uçuş kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. Aktif kontrol 
yapılmayacaktır. -

3.2.4.5
Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach hızındaki stabilite 
değeri 1.5 ile 2.5 arasında olmalıdır. Slayt 4

3.2.4.6

Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 Mach için 
stabilite değeri hesaplanmakta olup, takımlar bu değeri 
dikkate almalıdırlar. Slayt 4

3.2.4.7

Rampa çıkış hızı; Lise Kategorisi için 15 m/s, Orta İrtifa 
Kategorisi için 25 m/s, Yüksek İrtifa Kategorisi için 30 m/s 
ve Zorlu Görev Kategorisi için 20 m/s’dir. Slayt 11
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3.2.4.8

Rampa çıkış hızı; Lise Kategorisi için 15 m/s, Orta İrtifa 
Kategorisi için 25 m/s, Yüksek İrtifa Kategorisi için 30 m/s 
ve Zorlu Görev Kategorisi için 20 m/s’dir. Slayt 11

3.2.4.9

Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 Mach için statik 
marjin değeri hesaplanmakta olup, takımların Open 
Rocket simülasyon verilerinde rampa çıkış anındaki statik 
marjin değerini esas almaları gerekmektedir. Slayt 4

3.2.4.10

Takımların (Lise kategorisindeki takımlar hariç olmak 
üzere) geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve 
modelleme yazılımıyla aerodinamik ve uçuş mekaniği 
analizlerini kendi imkânlarıyla yapmaları ve Open Rocket 
simülasyonu kullanarak elde edilen verilerin bu yazılımla 
elde edilenlerle uyumlu olduğunun ilgili tasarım 
raporlarında ispatlanması gerekmektedir. Slayt 9 Ek dosya olarak eklenecektir.
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YAPISAL BÜTÜNLÜK GEREKSİNİMLERİ

3.2.5.1

Roket içi basınç yönetimi sağlanarak roket içerisinde 
ortaya çıkabilecek aşırı basınçlanma problemini önlemeye 
yönelik basınç sensörlerinden sağlıklı veri alınması 
sağlanmalı ve burundan hemen önceki gövde bitim 
alanında, aviyonik sistemlerin bulunduğu gövde 
parçasında ve motorun hemen bitimindeki alanda 3.0-4.5 
mm arasında çapa sahip toplamda asgari üç (3) deliğin 
bulunması gerekmektedir. Bu üç (3) delik haricinde 
açılacak olan ilave delikler ve onların ilgili tasarımsal 
uygunluğu tamamen yarışmacıların sorumluluğundadır. Slayt 61 6 adet 3mm çapında delik açılmıştır.

3.2.5.2

Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal 
yüklere hem de taşıma/rampaya yerleştirme esnasında 
maruz kalacağı yüklere dayanıklı olmalıdır. Slayt 77-79

Analiz programı ile çözdürülmüş ve kullanılan 
parçaların gerilme dayanımları kontrol 
edilmiştir.

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

Slayt 59 ve 
64-65

Gövde parçalarımız cam-elyaf ve 
karbon-fiberden oluşmaktadır.
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3.2.5.4

Kullanılacak mapaların (İng. eye bolt) tek parça ve 
dövülmüş çelikten imal edilmiş olması gerekmektedir. 
Büküm mapalarının kullanımına izin verilmeyecektir. Bu 
kural mapa yerine kullanılabilecek her parça için de 
geçerlidir. 63-72

 Roketin her yerinde kullanılan mapa M8 
dövülmüş tek parça çekilden imal edilmiş 
mapalardır.

3.2.5.5

İç entegrasyon gövdeleri ve burun omuzluğu 
uzunluğunun gövde çapının en az bir buçuk (1,5) katı 
olması gerekmektedir. Gövdeler arası entegrasyon 
ve/veya Şekil 3 ile verilen burun–gövde entegrasyonu (iç 
entegrasyon gövdesi/burun omuzluğu hariç) farklı bir 
yöntemle yapılacaksa bu sistemin tüm yapısal yük 
analizlerinde hesaplanan şok değerlerini karşıladığı ve 
bükülme (bending) testlerini geçmiş olması gerekir. 55-62

3.2.5.6
Takımlara kaydırma ayakları TEKNOFEST Roket Yarışması 
Komitesi tarafından sağlanacaktır. Dikkate alındı.

3.2.5.7

Kaydırma ayaklarının teknik çizimleri yarışma 
başvurularının sona ermesinin ardından tüm takımlar ile 
paylaşılacaktır. Dikkate alındı.

3.2.5.8
Takımlar kaydırma ayakları teknik resmini, yarışmanın 
resmî internet sitesinden elde edebileceklerdir. Dikkate alındı. Ona göre tarım yapıldı.



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi 

1155 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Gereksinim Karşılama KTR Açıklama
Madde No. Durumu Slayt No

3.2.5.9 Kaydırma ayakları alüminyum malzemeden olacaktır. Dikkate alındı.Ona göre tarım yapıldı.

3.2.5.10

Kaydırma ayakları atış alanına gelmeye hak kazanan 
takımlara yarışma tarihinden önce ulaştırılacaktır. 
Kaydırma ayakları, gövdenin yapısal olarak güçlendirilmiş 
bölgelerine takılmalıdır. Bir rokette asgari iki (2) adet 
kaydırma ayağı bulunmalıdır. Bunlardan birincisi motor 
bölgesinde olmalıdır. Roketin ağırlık merkezi iki kaydırma 
ayağının arasında olmalıdır. Dikkate alındı.Ona göre tarım yapıldı

3.2.5.11

Roket kesit alanında çıkıntı yaratan ve roketin 
yapısal/aerodinamik bütünlüğünü bozacak parçaların (bu 
kapsamda sadece sensör, anten ve kamera gibi zarurî 
elemanlara izin verilecektir) roketin yanması bittikten 
sonra kütle merkezinin ilerisinde yer alması sağlanacak 
şekilde önceden sabitlenmiş olmalıdır. Bu entegrasyonu 
yapan takımlar bu ilave olmadan önce ve sonraki 
kayıplarını (Aerodinamik analizlerde irtifa kayıpları) 
göstermekle yükümlüdürler.

Roket dışına çıkan harici anten, sensör vb. bir 
şey bunlunmamaktadır.
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3.2.5.12

Şekil 4 ile verilen fırlatma rampası ile kaydırma ayağı 
arasındaki bağlantının kesiti Şekil 5Şekil 5. ile verilmiştir. 
Bu kesitte kırmızı parça kaydırma ayağı olup, gri sigma 
profil parça fırlatma rampasıdır. Mavi renkli parça ise 
kaydırma ayağını roket gövdesine sabitleyen vidadır 
(Görselde roket bulunmamaktadır). Şekil 4 ve Şekil 5’de 
görüleceği üzere 6 metrelik fırlatma rampası sigma profil 
ve destekleyici unsurların entegrasyonundan üretilmiştir. Dikkate alındı. Ona göre tarım yapıldı
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AVİYONİK GEREKSİNİMLERİ

3.2.6.1

Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak şekilde 
iki (2) adet, birbirinden farklı uçuş bilgisayarı 
bulunmalıdır. Slayt 35-47

3.2.6.2
Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler) 
içermelidir. Slayt 35-47

3.2.6.3
İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak 
eyleyiciye/eyleyicilere bağlı olmalıdır. Slayt 35-47

3.2.6.4

Uçuş bilgisayarları ve/veya bağlı oldukları sistemlerden 
biri kısmen veya tamamen bozulsa bile diğeri roketin 
kurtarma işlevlerini aksaksız ve durmaksızın yerine 
getirmelidir. Slayt 35-47

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

Slayt 34 ve 
36 ve 42
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3.2.6.6

Uçuş bilgisayarları (ana ve yedek) kullanılarak 
gerçekleşecek ayrılmalarda farklı çalışma prensipleri yer 
almalıdır (Ayrılmayı gerçekleştirecek sensörün/sensörlerin 
birbirinden farklı olması gerekmektedir. Bu durum uçuş 
bilgisayarlarında kullanılan kontrolcülerin hem aynı olması 
durumunda hem de farklı olması durumunda geçerlidir.). 
(Belirtilen kriter ön tasarım raporu aşamasından sonra 
geçerli olacaktır). Slayt 34-39

3.2.6.7
Farklı kontrolcülerin kullanılması durumunda, sensörlerin 
farklı olması koşulu aranmamaktadır. Slayt 36-42

3.2.6.8

Ayrılma sistemlerine bağlı eyleyiciler yedekli olmak 
zorunda değildir (yaylı bir sistemde yay, DC motorlu bir 
sistemde DC motor ya da ateşleme teli). - Yedekli değildir.

3.2.6.9

Eğer eyleyici tek ise, ana ve yedek uçuş bilgisayarı 
tarafından kontrol edilmelidir. Bu eyleyici sistemler 
kontrolsüz bir şekilde çalışmamalıdır (Örneğin sistemin 
açılışı ve kurulumu) ve istemsiz olarak kurtarma 
sisteminin aktive edilmediğinden emin olunmalıdır. Slayt 39
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3.2.6.10

Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere 
düşeceği göz önüne alınmalı ve alıcı-verici antenlerin 
menzili roketlerin uçuş yörüngesi dikkate alınacak şekilde 
seçilmelidir. Slayt 48-50

3.2.6.11

RF modülünün gücü değerlendirilerek link bütçesinin 
yapılması gerekmekte ve ilgili tasarım raporlarında 
sunulmalıdır. Slayt 48-50

3.2.6.12

Roket üzerindeki aviyonik alt sistemler ve sensörler uçuş 
esnasında maruz kalacakları titreşim, basınç ve şok gibi 
etkiler altında görevlerini rahatlıkla yerine getirmelidir. Bu 
kapsamda gerekli koruyucu önlemler alınmalı, tasarım 
doğrulama aşamasında ilgili testler gerçekleştirilmeli ve 
sonuçları ilgili tasarım raporlarında sunulmalıdır.

Slayt 33 ve 
71-73

3.2.6.13
Roketin üzerinde bulunan uçuş bilgisayarları roket 
rampada iken açılarak kontrol edilmelidir. Slayt 71-73 Pencereden kontrol edilecektir.

3.2.6.14

Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarına dışarıdan erişilebilir 
(Örneğin gövde üzerinden erişilebilir anahtar 
bulunmalıdır) bir şekilde güç verilebilecek şekilde tasarım 
ve üretim yapılmalıdır. Slayt 71-73 Pencereden kontrol edilecektir.
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3.2.6.15

Uçuş bilgisayarı açıldığında rokete bağlı herhangi bir 
sistem aktif hale gelirse sorumlu takım diskalifiye 
edilecektir. Slayt 39

3.2.6.16

Faydalı yük içerisindeki elektronik devrelere de roket 
gövdesi üzerinde yer alacak uygun anahtarlarla güç 
verilebilecek şekilde tasarım ve üretim yapılmalıdır. Slayt 27 Aviyonik kısmın görüntüleri de eklenecektir.

3.2.6.17
Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların “Li-Po Safe 
Bag” kullanmaları gerekmektedir. Slayt 37-43

3.2.6.18 Kullanılacak pilin güvenliğinden takım sorumludur. - Bizim sorumluluğumuzdadır.

3.2.6.19
Kullanılan pillerin roketin ihtiyacını karşılayabilecek 
kapasitede ve yeterince dolu olmalıdır. - Bizim sorumluluğumuzdadır.

3.2.6.20
Uçuş algoritmalarında ayrılma sekanslarını tetikleyecek 
asgari iki kriter belirlenmelidir. Slayt 39-42 

3.2.6.21

Uçuş algoritmaları tasarlanırken Open Rocket ve 
takımların kendilerinin geliştirecekleri üç (3) serbestlik 
dereceli benzetim ve modelleme yazılımlarından elde 
edilecek uçuş mekaniğine ilişkin çıktılar dâhil edilmelidir. 
Buna yönelik hususlar ve veriler ilgili tasarım raporlarında 
sunulmalıdır. Slayt 9 Ek belge olarak yollanacaktır.
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3.2.6.22
Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan 
veri(ler) esas olmalıdır. Slayt 39-42

3.2.6.23

Takımların geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim 
ve modelleme yazılımlarından ortaya çıkacak verilerden 
istifade edilerek uçuş algoritmalarında karar vermeyi 
tetikleyecek kriterler ve gerçekleştirilecek işlemler ilgili 
tasarım raporlarında akış diyagramları şeklinde 
sunulmalıdır. Slayt 9 Ek belge olarak yollanacaktır.

3.2.6.24

Sensörlerden okunan veriler doğrudan kullanılmamalı ve 
herhangi bir hatalı okuma ya da sensör hatası durumu göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu gibi durumlar için alınacak 
önlemler (filtreleme vs.) ilgili tasarım raporlarında detaylı 
anlatılmalıdır. Slayt 40
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GENEL GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

3.2.7.1

Tasarım ve üretim aşamalarında kullanılacak malzeme, 
donanım ve süreçler insan sağlığına ve çevreye zarar 
vermemelidir.

Slayt 
127-148 “HTEA” Kısımda yer almaktadır.

3.2.7.2

Tasarım, insan hatasını en aza indirecek sadelikte ve 
gürbüzlükte (gürültü etkilerine ve belirsizliklere karşı 
dayanıklı) olmalıdır.

Slayt 
127-148 “HTEA” Kısımda yer almaktadır.

3.2.7.3

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

Slayt 
127-148 “HTEA” Kısımda yer almaktadır.

3.2.7.4

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

Slayt 
127-148 “HTEA” Kısımda yer almaktadır.

3.2.7.5

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

Slayt 
127-148 “HTEA” Kısımda yer almaktadır.
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YARIŞMA ALANI GEREKSİNİMLERİ

3.2.8.1
Yarışma alanına gelen takımlar iki (2) gün boyunca atış 
alanında kalacaklardır. -

3.2.8.2
İlk gün entegrasyon günü, ikinci gün ise atış günü 
olacaktır. -

3.2.8.3

İki gün içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler ve 
alandayken uyulması gereken kurallar detaylı olarak 
EK-1’de sunulmuştur. -

3.2.8.4

Temel olarak yarışmacı takımlardan entegrasyon gününde 
beş (5) uygunluk etiketini azamî sekiz (8) saatlik süre 
içerisinde toplamaları beklenmektedir. -

3.2.8.5
Roketlerin yarışma alanına sağlam ulaştırılmaları 
tamamen takımların sorumluluğundadır. -

3.2.8.6

Entegrasyon ve uygunluk denetimlerini zamanında 
tamamlayamayan takımların atış yapmalarına kesinlikle 
izin verilmeyecektir. (Not: Tüm sistemlerin kontrollerinin 
hızlıca sağlanması için roketin olabildiğince modüler ve 
hızlı entegre edilebilir bir sistem olarak tasarlanmış ve 
üretilmiş olması gerekmektedir. ) -
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3.2.8.7

Entegrasyon günü sonunda uygunluk denetimleri 
tamamlanan takımların motorları roketlerine takılacak ve 
tamamen güçsüz (deactive) olarak bir sonraki güne kadar 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından 
saklanacaktır (Aviyonik sistemler kapalı olarak). -

3.2.8.8

EK-1 verilen atış alanında (entegrasyon, izleme ve fırlatma 
alanlarını ihtiva eden alan) uyulması gereken kurallara ve 
aşağıda belirtilen maddelere uyulmaması durumunda 
takımlar diskalifiye edilecektir. -
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3.2.8.8.1

Entegrasyon alanında diskalifiye olmaya yol açan diğer 
durumlar:
· Entegrasyon alanı hakemlerinin yönlendirme ve 
talimatlarına uymamak,
· İş Güvenliği ve Sağlığı ile EK-2’deki pandemi önlemlerine 
uymamak (kişisel koruyucu ekipman kullanmadan ya da 
yüz maskesiz/siperliksiz çalışmak),
· Enerjik malzeme (kara barut ya da roket motoru) temin 
edildikten sonra matkap, lehim makinesi vb. delici, kesici 
ya da kıvılcım çıkarmaya elverişli aletler ile çalışmak,
· Belirlenen süre içerisinde beş (5) yeşil etiketin tamamını 
alarak roketi TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine 
teslim etmemek. -
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3.2.8.8.2

Fırlatma öncesinde diskalifiye olmaya yol açan diğer 
durumlar: · Fırlatma hakeminin yönlendirme ve 
talimatlarına uymamak. · Entegrasyon alanında 
hakemlerden alınmış yeşil etiketlerin bulunduğu takım 
kartını kaybetmek, · Fırlatmaya hazırlık için tanınan on 
(10) dakikalık süreyi aşmak (Zorlu Görev Kategorisi için bu 
süre 30 dakikadır), · Fırlatmaya hazırlık için tanınan süre 
içerisinde roketin uçuşuna engel olacak şekilde sisteme 
zarar vermek, · Fırlatmaya hazırlık için tanınan süre 
içerisinde yapılan işlemler sırasında yeşil etiket alınan 
sistemler üzerinde değişiklik/tamir/düzeltme vb. 
faaliyetinde bulunmak, · Roket üzerinde bulunan aviyonik 
sisteme ya da faydalı yük aviyoniğine enerji vermek,
· Fırlatma öncesindeki herhangi bir aşamada ayrılma 
sisteminin herhangi bir sebepten dolayı faal (active) 
olması, · Roketin, rampaya taşınması esnasında ya da 
rampada yüklü iken yapısal bütünlüğünün bozulması 
(Örneğin burnun ya da gövdenin ayrılması vb.),· Rampaya 
yüklenmiş roket üzerinde fırlatmaya engel olacak ve en 
fazla 10 (on) dakika süre içerisinde çözülemeyecek yapısal 
olmayan herhangi bir hatanın oluşması. -
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Hata 
No

Öge/Fonksiy
on

Fonksiyon 
Tanımı

Hata Türü
Hata 
Nedeni

Ömür/ Görev Evresi Hata Etkisi
Hata Tespit 

Yöntemi
Mevcut Tasarım Kontrolleri Alınan Tedbirler

Hata 
No 

İncelenen 
öge ve süreç 
adımı nedir?

(Rokete ait 
ürün ağacı 
üzerinden 
giderek, 
kritik her 
kalem için 
meydana 
gelebilecek 
hatalar 
incelenmeli 
ve 
listelenmelid
ir.)

Fonsiyonun 
gerçekleşm
esi için 
gereken 
nedir?/ 
Fonksiyon 
tanımı 
nedir?

Tanımlanmı
ş 
gereksinimi
n 
sağlanama
ma durumu 
nedir?

(Hatanın ne 
olduğu 
tanımlanac
aktır)

Hatanın 
oluşmasına 
sebep olan 
yetersizlikle
r/olaylar 
nelerdir?

(Aynı hata 
türü farklı 
sebeplerden 
oluşabiliyor 
ise, farklı 
sebepler 
için ayrı 
satırlarda 
hatayı tek 
tek ele 
alınız.)

Hatanın 
gözlemlendiği 
ömür/ görev evresi 
nedir? 

-Geliştirme/Üretim
-Montaj
-Depolama
-Taşıma
-Rampaya Yükleme 
ve Ateşleme hazırlık
-Uçuş

(Aynı hata türü 
sistemin farklı ömür 
evrelerinde 
gözlenebiliyor ise, 
bu ömür evreleri 
için ayrı satırlarda 
tek tek ele alınız.)

Yerel Etki

(Hata 
türünün 
kendi 
üzerindek
i etkisi)

Son Etki

(Hata 
türünün 
görev 
başarımı ve 
Değerlendir
me 
Komitesi 
beklentileri 
üzerindeki 
etkisi)

Söz konusu 
görev evresinde 
hatanın tespiti 
ne şekilde 
olmakta?

(Periyodik test, 
ölçüm, 
muayene, 
kullanıcıyı 
görsel ve/veya 
işitsel yollarla 
uyaran 
işaretler, 
insan-kullanıcı 
arayüzlerinde 
yer alan uyarı 
mesajları, gözle 
muayene vb)

Önleyici (P)

Hata türünü 
ve/veya hata 
nedenini 
engelleyen 
mevcut 
kontroller 
nelerdir?

Tespit Edici (D)

Hatanın tespit 
edilmesini 
sağlayan mevcut 
kontroller 
nelerdir?

Hata oluştuktan 
sonra hatanın 
etkisini ortadan 
kaldıran ya da 
azaltan tasarım 
tedbirleri nelerdir?

(Yedekleme, başka 
bir sistemin 
devreye girmesi, 
algoritmada alınan 
önlemler vb.)
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1 Güç kaynağı Elektrik gücü 
ile çalışan 
sistemlerin 
beslenmesi.

Li-Po pil kısa 
devresi 
sonucunda 
pilin 
üzerinden 
yüksek akım 
geçmesi.

Güç 
elemanlar
ı üzerinde 
özensiz 
çalışma.

Geliştirme
/ Üretim

Parçanın 
çalışma 
şartlarının 
üstünde 
zorlanması 
ve yanarak 
tahrip 
olması.

Yanmaya bağlı 
yan hasarlar. 
Sıcaklık ve gaz 
çıkışına bağlı 
sağlığa tehdit 
oluşturan 
durumlar.

Gözle 
muayene

Li-Po pil yerine 
geliştirme 
evresinde güç 
ünitesi kullanımı. 
Li-Po pil devreye 
bağlı ise canlı 
iletim hatlarının 
multimetre ile 
belirlenmesi.

 Devredeki 
değişikliklerin pil 
takılmadan önce 
multimetre ile 
kontrolü.

Güvenilir, arıza 
korumalı pil. Doğru 
şarj yöntemleri. Pil 
çantası kullanımı.

2 Güç kaynağı Elektrik gücü 
ile çalışan 
sistemlerin 
beslenmesi.

Li-Po pilin 
performans 
kaybı.

Yanlış şarj 
yöntemi.

Montaj Parçanın 
çalışma 
şartlarının 
dışında şarj 
edilmesi ve 
kalıcı 
kapasite 
düşüşü.

Görev süresi 
boyunca 
elektronik 
ssitemleri 
besleyecek 
enerjinin 
sağlanamama
sı. Kurtarma 
operasyonu 
tamamlanma
dan iletişim 
sinyalinin 
kesilmesi.

Şarj ünitesi 
ışıklı ve sesli 
uyaranları.

Pilin şarj edilme 
ayarlarını etiket 
olarak 
yapıştırmak.

Şarj ünitesindeki 
uyaranlardan sonra 
işlemi durdurmak.

Yedek güç kaynağı ile 
görev başarısına 
olumsuz etkileri  
sınırlandırmak.
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3 Güç kaynağı Elektrik gücü 
ile çalışan 
sistemlerin 
beslenmesi.

Li-Po pil kısa 
devresi 
sonucunda 
pilin 
üzerinden 
yüksek akım 
geçmesi.

Montaj 
yönergesi 
dışında 
uygulamalar. 

Montaj Parçanın 
çalışma 
şartlarının 
üstünde 
zorlanması 
ve yanarak 
tahrip 
olması.

Yanmaya bağlı 
yan hasarlar. 
Sıcaklık ve gaz 
çıkışına bağlı 
sağlığa tehdit 
oluşturan 
durumlar.

Montaj 
evresi 
uygulamaları 
için sıralı 
takip listesi. 
Öngörüleme
yen 
uygulamalar 
için ek 
kontroller.

Montaj 
yönergesini yakın 
takip. 
Öngörülemeyen 
montaj 
uygulamalarından 
önce 
etkilenebilecek 
güç elemanlarının 
sökülmesi.

Montaj 
basamaklarında 
değişim olduğunda 
sürecin devamı için 
ek kontrol listeleri 
oluşturulması. 
Montaj yönergesi 
dışındaki 
uygulamaların 
kaydı.

Öngörülemeyen 
olaylar için ek planlar 
ve çalışma şekilleri 
geliştirilmesi. Her 
güç birimi için 
ayrılmış bölmeler 
oluşturulması. 
Pillerin yanma 
ihtimaline karşı 
uygun çantalarda ayrı 
ayrı montajı.

4 Güç iletimi 
bağlantıları

Pil gücünün 
devre 
elemanlarına 
taşınması.

Devre 
kartında kısa 
devre içeren 
bağlantılar.

Devre kartı 
üzerinde 
hata içeren 
değişiklikler.

Geliştir
me/ 
Üretim

Parçanın 
çalışma 
şartlarının 
üstünde 
zorlanması 
ve yanarak 
tahrip 
olması.

Yanmaya bağlı 
yan hasarlar. 
Sıcaklık ve gaz 
çıkışına bağlı 
sağlığa tehdit 
oluşturan 
durumlar.

Periyodik 
test

Devre 
geliştirmelerinde 
devre simülasyon 
programları 
kullanılmalı ve 
fiziksel 
değişiklikten 
önce gerekli 
kontroller 
yapılmalı.

 Devredeki 
değişikliklerin 
yanlış bir akım 
iletimine sonuç 
verip vermediği pil 
takılmadan önce 
multimetre ile 
kontrol edilir.

Çalışan elektronik 
sistemlerin 
yedeklenmesi. Nihai 
tasarıma ulaşılana 
dek breadboard 
üzerinde devre 
tasarımı.
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5 Güç iletimi 
bağlantıları

Pil gücünün 
devre 
elemanlarına 
taşınması.

Kurtarma 
kontrol 
anahtarlarını
n montaj 
esnasında 
açık kalması.

Kısa devre 
sebepli 
zamanlama 
hatası.

MontajFırlatmadan 
evvel 
kurtarma 
sistemlerinin 
tetiklenmesi.

Gövdelerin ve 
burnun 
ayrılması. 
Montaj 
operasyonu 
iptali.

İşitsel,görsel 
uyaranlar. 
Hata mesajı.

Ayrılma tahrik 
sistemi çifte 
anahtarla 
yerleştirilmeli. 
Uçuş 
bilgisayarı–ayrılm
a tahrik sistemi 
bağlantısı 
geliştirilirken 
toplu testlere yer 
verilmesi. 
Testlerde montaj 
ve rampaya 
yükleme 
aşamalarının 
fiziksel ve sanal 
olarak taklit 
edilmesi.

Kurtarma kontrol 
anahtarlarının açık 
olduğu uyarısını 
verecek işitsel 
görsel uyaranlar 
yerleştirilmesi. 
Ayrılma tahrik 
sistemi 
yerleştiriltirmeden 
bilgisayarın nominal 
fonksiyonlarında 
bozukluk varsa hata 
mesajı 
gönderilmesi.

Kurtarma kontrol 
anahtarlarını belli bir 
süre dahilinde 
kapanacak şekilde 
tasarlamak. Bu 
sayede hatanın 
etkisini keserek 
ayrılma tahrik 
sistemini ateşlemesi 
önlenebilir.
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6 Güç kaynağı Elektrik gücü 
ile çalışan 
sistemlerin 
beslenmesi.

Pilin uçuş 
haricinde 
boşalması
.

Bilgisayar güç 
kaynaklarının 
stand by 
konumunda 
tüketilmesi.

Depola
ma

Pil 
gücünün 
tüm ömür 
devrini 
tamamlay
amadan 
bitmesi.

Görev süresi 
boyunca 
elektronik 
sistemleri 
besleyecek 
enerjinin 
sağlanamaması. 
Kurtarma 
operasyonu 
tamamlanmadan 
iletişim sinyalinin 
kesilmesi.

İşitsel,görsel 
uyaranlar. 
Hata mesajı.

Depolama 
yönergesini takip. 
Depolamaya 
geçişte pil 
soketlerinin 
sökülüp olası kaza 
temaslarını 
engelleyen boş 
soket yuvalarına 
takılması. 

Pil sisteme entegre 
iken uçuş bilgisayarı 
kapalı da olsa 
çalışacak uyarıcı ses 
ve ışık belirteçleri 
kullanılması.

Yedek güç kaynağı 
ile görev 
başarısına 
olumsuz etkileri  
sınırlandırmak.

7 Güç iletimi 
bağlantıları

Pil gücünün 
devre 
elemanlarına 
taşınması.

Kurtarma 
kontrol 
anahtarla
rında 
zamanla
ma 
hatası.

Uçuş 
bilgisayarının, 
sensör ya da 
algoritma 
hatasına bağlı 
olarak, olması 
gerekenden 
önce veya 
sonra kurtarma 
sinyali 
göndermesi.

Uçuş Ayrılma 
tahrik 
sistemini
n 
gövdeleri 
açması.

Zamansınz 
paraşüt açımına 
bağlı kurtarma 
sistemi işlev 
bozukluğu ya da 
başarısız 
kurtarma

Fırlatma 
öncesi 
nominal 
durumda 
olmayan 
okumalar 
iiçn yer 
istasyonuna 
uyarı mesajı 
gönderilir.

Sensörler uçuş 
boyunca 
karşılaşacakları 
koşullarda test 
edilir. Uçuş 
algoritması 
gürültü eklenmiş 
sanal uçuş verisi 
ile test edilerek 
olası hatalar 
ayıklanır.

Uçuş bilgisayarındaki 
sensörlerin 
montajdan hemen 
önce çalışır durumda 
olduklarını test için 
sallama, döndürme, 
ve hava püskürtme 
yöntemleriyle 
bilgisayarın durumu 
muayene edilir.

Gereğinden çok 
önce veya sonra 
kurtarma komutu 
verilememei için 
zaman aralığı 
kısıtlamaları 
algoritmeya 
eklenebilr.
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8 Güç iletimi 
anahtarları.

Ayrılma 
tahrik 
sistemine 
güç aktarımı.

Kurtarma 
kontrol 
anahtarların
da 
zamanlama 
hatası.

Uçuş 
algoritmasın
da açılma 
zamanının 
yanlış tespiti.

Uçuş Ayrılma 
tahrik 
sisteminin 
gövdeleri 
açması.

Zamansınz 
paraşüt 
açımına bağlı 
kurtarma 
sistemi işlev 
bozukluğu ya 
da başarısız 
kurtarma

Fırlatma 
öncesi 
nominal 
durumda 
olmayan 
okumalar 
iiçn yer 
istasyonuna 
uyarı mesajı 
gönderilir.

Sensörler uçuş 
boyunca 
karşılaşacakları 
koşullarda test 
edilir. Uçuş 
algoritması 
gürültü eklenmiş 
sanal uçuş verisi 
ile test edilerek 
olası hatalar 
ayıklanır.

Uçuş bilgisayarındaki 
sensörlerin 
montajdan hemen 
önce çalışır durumda 
olduklarını test için 
sallama, döndürme, 
ve hava püskürtme 
yöntemleriyle 
bilgisayarın durumu 
muayene edilir.

Gereğinden çok önce 
veya sonra kurtarma 
komutu verilememei 
için zaman aralığı 
kısıtlamaları 
algoritmeya 
eklenebilr.

9 Güç iletimi 
bağlantıları

Özgün ve 
ticari 
bilgisayarları
n 
çalıştırılması, 
kurtarma 
tetikleyicileri
nin 
ateşlenmesi 
için güç 
sağlanması.

İletim 
kablolarında 
kopukluk, 
temassızlık

Bağlantı 
noktalarında 
kablo tipine 
uygun 
olmayan 
elemanlar 
kullanılması. 
Kabloların 
sabitlenmem
esi, eksik ya 
da yanlış 
sabitlenmesi.

Uçuş Kablonun 
güç, bilgi 
ilettiği 
elemanlarda 
işlev yitimi. 

Kurtarma 
sistemi 
ateşlenemez.

Tüm 
bağlantı 
noktalarının 
sağlamlığı 
dijital el 
kantarı ile 
tasarım 
kuvveti 
kadar 
çekilerek 
kontrol 
edilir.

Uygun 
ekipmanların 
kullanımı. 
Gerekli 
pratiklerin 
uygulanması.

Sistem üzerindeki 
açık devreler 
multimetre ile 
kontrol edilir. 
Sağlamlık kontrolü 
dijital el kantarı ile 
yapılır.

Güç iletimi farklı 
kaynaklarla ve farklı 
yollarla 
çeşitlendirilir. Uçuş 
bilgisayarı nominal 
çalışma durumu için 
gerekli görsel işitsel 
işaretler ve düzenli 
veri akışına dair 
sinyaller 
eklenmelidir.
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10 Sensörler, 
Okuma 
Hataları

Ortam, 
konum, 
durum bilgisi 
içeren 
verilerin 
toplanması

Barometrik 
sensör 
basınç 
transdüserle
rinin 
tıkanması

Kötü 
uygulama 
pratiği.

Rampa
ya 
Yüklem
e ve 
Ateşle
me 
Hazırlık

İrtifa ve 
basınç 
değerinde 
hatalı 
okumalar.

Rampadan 
indirme ve 
olası fırlatma 
iptali.

Nominal dışı 
okumalar 
için uçuş 
öncesi uyarı 
mesajı.

Parça ile 
çalışılırken toz ve 
nem etkilerinden 
korumak.

Atışa hazırlık 
evresinde son 
kontrollerde irtifa 
ve basınç değerinin 
uyumlu olup 
olmadığıne bakılır.

Yedek bilgisayar ile 
başarılı kurtarma 
gerçekleştirilmesi. 
Diğer sensörlerin 
verileri yeterli ile 
kurtarma 
sağlanabilcek ek 
algoritmalar 
üretilmesi

11 Sensörler, 
Okuma 
Hataları

Ortam, 
konum, 
durum bilgisi 
içeren 
verilerin 
toplanması

Barometrik 
sensör 
basınç 
transdüserle
rinin 
tıkanması

Tozlu 
ortamda 
çalışma.

Uçuş İrtifa ve 
basınç 
değerinde 
hatalı 
okumalar.

Zamansınz 
paraşüt 
açımına bağlı 
kurtarma 
sistemi işlev 
bozukluğu ya 
da başarısız 
kurtarma

Nominal dışı 
okumalar 
için uçuş 
esnası uyarı 
mesajı.

Parça ile 
çalışılırken toz ve 
nem etkilerinden 
korumak.

Atışa hazırlık 
evresinde son 
kontrollerde irtifa 
ve basınç değerinin 
uyumlu olup 
olmadığıne bakılır.

Yedek bilgisayar ile 
başarılı kurtarma 
gerçekleştirilmesi. 
Diğer sensörlerin 
verileri yeterli ile 
kurtarma 
sağlanabilcek ek 
algoritmalar 
üretilmesi
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12 Sensörler, 
Okuma 
Hataları

Ortam, 
konum, 
durum bilgisi 
içeren 
verilerin 
toplanması

Barometrik 
sensör 
okumaları 
için gerekli 
statik 
portların 
yetersizliği.

Tıkanma Uçuş İrtifa ve 
basınç 
değerinde 
hatalı 
okumalar.

Zamansınz 
paraşüt 
açımına bağlı 
kurtarma 
sistemi işlev 
bozukluğu ya 
da başarısız 
kurtarma

Nominal dışı 
okumalar 
için uçuş 
esnası uyarı 
mesajı.

Parça ile 
çalışılırken toz ve 
nem etkilerinden 
korumak.

Atışa hazırlık 
evresinde son 
kontrollerde irtifa 
ve basınç değerinin 
uyumlu olup 
olmadığıne bakılır.

Yedek bilgisayar ile 
başarılı kurtarma 
gerçekleştirilmesi. 
Diğer sensörlerin 
verileri yeterli ile 
kurtarma 
sağlanabilcek ek 
algoritmalar 
üretilmesi

13 Sensörler, 
Okuma 
Hataları

Ortam, 
konum, 
durum bilgisi 
içeren 
verilerin 
toplanması

IMU 
sensörünün 
rokete göre 
konumunun 
değişmesi.

Uygun 
olmayan 
montaj 
malzemeleri 
sonucnda 
azla tolerans.

Uçuş Sensörün 
fazla 
titreşimden 
dolayı 
satürasyona 
uğraması.

Roketin 
konum ve hız 
bilgilerinin 
yanlış 
okunması. 
Olası zamansız 
kurtarma 
başlangıc.

Nominal dışı 
okumalar 
için uçuş 
esnası uyarı 
mesajı.

Devre kartının ve 
üzerindeki 
sensörlerin 
sağlam ve 
esnemeyen 
şekilde monte 
edilmesi.

Atışa hazırlık 
evresinde devrede 
oynayan eleman 
olup olmadığının 
kontrolü.

Yedek bilgisayar ile 
başarılı kurtarma 
gerçekleştirilmesi. 
Diğer sensörlerin 
verileri yeterli ile 
kurtarma 
sağlanabilcek ek 
algoritmalar 
üretilmesi
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14 Sensörler, 
Okuma 
Hataları

Ortam, 
konum, 
durum bilgisi 
içeren 
verilerin 
toplanması

IMU 
sensörünün 
roket 
ekseniyle 
açılı 
konumlanm
ası.

Sensör 
devresi 
entegrasyon
unda ölçü 
hataları.

Uçuş Sensörün 
roketin 
gerçek  
konum ve 
hızını farklı 
bir eksen 
takımında 
göstermesi.

Uçuş 
algoritmasının 
fiziki durumdan 
farklı bir uçuş 
okuması, 
kurtarma 
görevinin riske 
girmesi.

Gözle 
muayene.

Roketin yatay ve 
rampadaki 
konumları için yer 
istasyonundaki 
değerlerin gerçek 
değerlerle  
karşılaştırılması.

Sensör devresi 
oryantasyonu için 
referans delikleri 
çaılması.

Algoritmaya roketin 
rampa konumunu 
ana eksen seçecek 
komutlar eklenerek 
doğrultman 
vektörleriyle 
çalışılması.

15 Sensörler, 
Okuma 
Hataları

Ortam, 
konum, 
durum bilgisi 
içeren 
verilerin 
toplanması

GPS anteni 
bağlantı 
sorunu

Sinyal 
engelleyen 
parazitler.

Uçuş GPS in 
konum 
bilgisini 
alamaması.

Roketin 
bulunamaması.

Nominal 
dışı 
okumalar 
için uçuş 
öncesi 
uyarı 
mesajı.

GPS anteninin 
roktetin dışına 
alınarak ya da 
sinyal geçirgen 
gövde bölmesi ile 
olası parazitlerin 
engellenmesi.

GPS verisinin alınıp 
alınamadıüına dair 
görsel işitsel uyarı 
mesajları.

GPS anteninin diğer 
elektroniklerden 
etkilenmeyecek bir 
mesafede 
konumlandırılması.

16 Roket-yer 
istasyonu 
arası İletişim 
Hataları

Ortam, 
konum, 
durum bilgisi 
içeren 
verilerin 
istasyona 
gönderilmesi
.

İletişim 
anteni 
bağlantı 
sorunu

Sinyal 
engelleyen 
parazitler.

Uçuş Sinyal iletim 
sorunu

Roketin 
bulunamaması.

Sinyal 
kopuklukla
rı için uçuş 
öncesi 
uyarı 
mesajı.

İletişim anteninin 
roktetin dışına 
alınarak ya da 
sinyal geçirgen 
gövde bölmesi ile 
olası parazitlerin 
engellenmesi.

İletişim sağlanıp 
sağlanamadığına 
dair görsel işitsel 
uyarı mesajları.

İletişim anteninin 
diğer 
elektroniklerden 
etkilenmeyecek bir 
mesafede 
konumlandırılması.
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17 Payload 
ayrılması.

Uçuşun 
tepe 
noktasında 
payloadın 
dışarı 
atılması

Gövdeden 
çıkmamış 
payload.

Ayrılma 
anında 
roketin 
aşırı hızla 
hareket 
etmesi.

Uçuş Hatalı 
ayrılma 
aşaması.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Sensörle 
kontrol.

Aşırı yüksek hızda 
açılma riskini 
azaltmak için roket 
yörüngesinin 
mümkün olduğunca 
dik olmasının 
sağlanması.

Tepe noktası 
öncesinde 
izlenen 
yörüngeden 
açılma anı hızına 
dair çıkarımlar 
yapılması.

Yüksek hızda açılma 
durumu yörünge 
modifikasyonuyla 
engellenemezse ek 
barut yüküyle 
ayrılmaların yeterli 
ataletle 
gerçekleşmesinin 
temini.

18 Payload 
haberleşmesi
.

Ortam, 
konum, 
durum 
bilgisi içeren 
verilerin 
istasyona 
gönderilmes
i.

İletişim anteni 
bağlantı sorunu

Sinyal 
engelleye
n 
parazitler
.

Uçuş Sinyal iletim 
sorunu

Payloadın 
bulunamaması.

Sinyal 
kopukluk
ları için 
uçuş 
öncesi 
uyarı 
mesajı.

İletişim anteninin 
payloadın dışına 
alınarak ya da sinyal 
geçirgen gövde 
bölmesi ile olası 
parazitlerin 
engellenmesi.

İletişim sağlanıp 
sağlanamadığın
a dair görsel 
işitsel uyarı 
mesajları.

İletişim anteninin diğer 
elektroniklerden 
etkilenmeyecek bir 
mesafede 
konumlandırılması.

19 Payload 
kurtarması

Paraşüt ile 
güvenli bir 
hızda azami 
menzil 
dahilide 
iniş.

Yüksek hızda 
paraşüt açılması 
sonucu 
kurtarma 
ekipmanlarının 
zarar görmesi.

Ayrılma 
anında 
roketin 
aşırı hızla 
hareket 
etmesi.

Uçuş Açılma şoku 
nedeniyle 
parça hasarı

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Yer 
gözlemle
ri ve 
sinyal 
takibi.

Uygun şok emici 
iplerin kullanılması.

Yer 
istasyonundan 
alınan sinyaller 
ile hata 
gerçekliştiğinin 
anlaşılması.

Tek bir büyük paraşüt 
yerine iki veya üç küçük 
ve sağlam paraşütün 
kullanımı.
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20 Payload 
kurtartılması

Paraşüt ile 
güvenli bir 
hızda azami 
menzil 
dahilide 
iniş.

Paraşüt 
iplerinin 
dolanma
sı

Paraşütü 
payloada 
bağlayan iplerin 
açılmayı 
kısıtlayıcı şekilde 
dolanıklığı.

Taşıma Paraşüt 
açılmasını 
erteleme ya 
da 
engelleme.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Yer 
gözlemle
ri ve 
sinyal 
takibi.

Paraşüt iplerinin 
açılmaya zarar 
vermeyecek 
esneklikteki paket 
lastikleriyle 
bağlanması.

Yer 
istasyonundan 
alınan sinyaller ile 
hata 
gerçekliştiğinin 
anlaşılması.

Paraşüt iplerini "z-fold" 
ya da "∞" şeklinde 
dolayıp karışmayı 
engelleyecek paket 
lastiği kullanımı.

21 Ana paraşüt 
ve 
bağlantıları.

Paraşüt ile 
güvenli bir 
hızda azami 
menzil 
dahilide 
iniş.

Paraşüt 
iplerinin 
dolanma
sı

Paraşütü 
payloada 
bağlayan iplerin 
açılmayı 
kısıtlayıcı şekilde 
dolanıklığı.

Taşıma Paraşüt 
açılmasını 
erteleme ya 
da 
engelleme.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Yer 
gözlemle
ri ve 
sinyal 
takibi.

Paraşüt iplerinin 
açılmaya zarar 
vermeyecek 
esneklikteki paket 
lastikleriyle 
bağlanması.

Yer 
istasyonundan 
alınan sinyaller ile 
hata 
gerçekliştiğinin 
anlaşılması.

Paraşüt iplerini "z-fold" 
ya da "∞" şeklinde 
dolayıp karışmayı 
engelleyecek paket 
lastiği kullanımı.

22 Ana paraşüt 
ve 
bağlantıları.

Paraşüt ile 
güvenli bir 
hızda azami 
menzil 
dahilide 
iniş.

Paraşüt 
iplerinin 
dolanma
sı

Yanlış toplama 
yöntemi. Rokete 
montaj sırasında 
kötü kullanım.

Montaj Paraşüt 
açılmasını 
erteleme ya 
da 
engelleme.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Gözle 
muayen
e

Paraşüt iplerini 
"z-fold" ya da "∞" 
şeklinde toplayıp 
dolanmayı 
engelleyecek 
paket lastiği 
kullanımı.

Paraşüt ve 
iplerinin 
yerleşiminin 
aşama aşama 
kaydedilmesi. Ve 
uygun olmayan 
durumların tespit.

Paraşütü dikkatli bir 
şekilde kullanmak. 
Doğru katlama tekniği. 
Paraşüt iplerine pudra 
sürülmesi
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23 Ana paraşüt 
ve 
bağlantıları.

Paraşüt ile 
güvenli bir 
hızda azami 
menzil 
dahilide 
iniş.

Paraşütün 
kanopi kısmında 
yırtık-delik 
bulnması.

Kötü 
üretim.

Geliştir
me/Üret
im

Paraşütün 
taşıyacağı 
maksimum 
yükün 
azalması.

Paraşütün 
üzerindeki 
yırtılmanın 
ilerlemesi. 
Kurtarma 
başarısızlığı.

Gözle 
muayen
e

Üretim aşamasında 
özenli davranmak.

Karanlık odada 
paraşütün 
açılarak deilk ve 
yırtıklarının ışık 
ile tespiti.

Paraşütün yırtılmayı 
durdurucu ripstop 
malzemeden imali. 
Yırtık ve deliklerin 
uygun müdahale ile 
onarımı.

24 Ana paraşüt 
ve 
bağlantıları.

Paraşüt ile 
güvenli bir 
hızda azami 
menzil 
dahilide 
iniş.

Paraşütün 
yanlış yöntemle 
katlanması.

Yönerge 
dışı 
katlama 
yöntemi
.

Montaj Paraşüt 
açılmasını 
erteleme ya 
da 
engelleme.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Gözle 
muayen
e

Paraşütü kendi 
tipine ve boyutuna 
uygun, tekniğin 
bilinen durumu 
dahilinde denenmiş 
ve test edilmiş 
yöntemle katlamak.

Katlanmış 
paraşütün 
katlarının ve 
iplerinin nizami 
bir şekilde  
oturup 
oturnadığını 
inceleme.

Paraşütün montaj 
operasyonu 
başlamadan temiz bir 
odada gerekli zaman 
verilerek katlanması. 
Bozulmamasına önem 
verilerek paketlenmesi.

25 Ana paraşüt 
ve 
bağlantıları.

Paraşütün 
taşıdığı 
yükün 
gövdeye 
aktarımı.

Uygun olmayan 
geçiş 
elemanları.

Yönerge 
dışı 
uygula
malar.

Geliştir
me/Üret
im

Paraşüt 
açılmasını 
erteleme ya 
da bağlantı 
kopmasından 
dolayı 
paraşüt 
yitimi.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Gözle 
muayen
e

Paraşütü kendi 
tipine ve boyutuna 
uygun, tekniğin 
bilinen durumu 
dahilinde denenmiş 
ve test edilmiş 
elemanlarla 
gövdeye bağlamak.

Bütün kuvvet 
aktarım 
yollarının kendi 
özelinde 
incelenerek 
denenmesi.

Paraşüt kuvvetini 
gövdeye aktarırıken 
eleman geçişleri 
arasında; mapa, 
karabina, radansa, zincir 
ek baklası gibi 
elemanlarlara gerektiği 
koşullarda yer 
verilmesi.
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26 Ana paraşüt 
ve 
bağlantıları.

Paraşüt ile 
güvenli bir 
hızda azami 
menzil 
dahilide 
iniş.

Yüksek hızda 
paraşüt açılması 
sonucu 
kurtarma 
ekipmanlarının 
zarar görmesi.

Ayrılma 
anında 
roketin 
aşırı hızla 
hareket 
etmesi.

Uçuş Açılma şoku 
nedeniyle 
parça hasarı

Kurtarma 
aşamalar
ında 
aksaklık 
ya da 
başarısız 
kurtarma
.

Yer gözlemleri 
ve yer 
istasyonu 
sonucunda 
performans 
kaybının ya da 
hatanın farkına 
varılması.

Uygun şok emici 
iplerin kullanılması.

Yer 
istasyonundan 
alınan sinyaller 
ile hata 
gerçekliştiğinin 
anlaşılması.

Ana paraşüt açılmadan 
roketi bir miktar 
yavaşlatmak için bir 
pilot-yardımcı 
paraşütten 
yararlanmak.

27 Ana paraşüt 
ve 
bağlantıları.

Paraşüt ile 
güvenli bir 
hızda azami 
menzil 
dahilide 
iniş.

Ana paraşütün 
dönerek kendi 
iplerini çekmesi 
sonucu kanopi 
alanınn 
küçülmesi.

Katlamad
an dolayı 
iplerde 
biriken 
torsiyonu
n açığa 
çıkması.

Uçuş Paraşüt 
kanopi 
alanının 
küçülmesi

Yere iniş 
hızında 
artma.

Yer gözlemleri 
ve yer 
istasyonu 
sonucunda 
performans 
kaybının ya da 
hatanın farkına 
varılması.

Dönmeyi serbest 
bırakacak fırdöndü 
elemanının 
kullanılması. 
Torsiyon taşımayan 
şerit iplerin 
kullanımı.

Yer 
istasyonundan 
alınan sinyaller 
ile hata 
gerçekliştiğinin 
anlaşılması.

Fırdöndü elemanı bu 
sorun için yeterlidir.
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28 Ana paraşüt 
ve 
bağlantıları.

Paraşüt ile 
güvenli bir 
hızda azami 
menzil 
dahilide 
iniş.

Kanopi ve 
bağlantılard
a yanma 
hasarı.

Ayrılma 
tahriği için 
ateşlenen 
baruttan 
çıkan sıcak 
gazların 
paraşüt 
elemanlarına 
hasar 
vermesi.

Uçuş Paraşütün 
taşıyacağı 
maksimum 
yükün 
azalması.

Paraşütün 
üzerindeki 
yırtılmanın 
ilerlemesi. 
Kurtarma 
başarısızlığı.

Yer 
gözlemle
ri ve yer 
istasyon
u 
sonucun
da 
perform
ans 
kaybının 
ya da 
hatanın 
farkına 
varılması
.

Barutun yandığı 
kısım ile paraşütün 
bulunduğu kısmın 
yanmayı ve ısı 
aktarımını 
önlleyecek biçimde 
bölünmesi.

Yer 
istasyonundan 
alınan sinyaller 
ile hata 
gerçekliştiğinin 
anlaşılması.

Paraşüt ve 
bağlantılarını basındıran 
paraşüt kutusu ya da 
paraşüt çantası 
kullanımı.

29 Küçük 
paraşüt ve 
bağlantıları.

Roketin 
sürüklenme
yi 
engelleyece
k hızda inişe 
geçmesi.

Paraşüt 
iplerinin 
dolanması

Paraşütü 
payloada 
bağlayan 
iplerin 
açılmayı 
kısıtlayıcı 
şekilde 
dolanıklığı.

Taşım
a

Paraşüt 
açılmasını 
erteleme ya 
da 
engelleme.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Yer 
gözlemle
ri ve 
sinyal 
takibi.

Paraşüt iplerinin 
açılmaya zarar 
vermeyecek 
esneklikteki paket 
lastikleriyle 
bağlanması.

Yer 
istasyonundan 
alınan sinyaller 
ile hata 
gerçekliştiğinin 
anlaşılması.

Paraşüt iplerini "z-fold" 
ya da "∞" şeklinde 
dolayıp karışmayı 
engelleyecek paket 
lastiği kullanımı.
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30 Küçük 
paraşüt ve 
bağlantıları.

Roketin 
sürüklenme
yi 
engelleyece
k hızda inişe 
geçmesi.

Paraşüt iplerinin 
dolanması

Yanlış 
toplama 
yöntemi
. Rokete 
montaj 
sırasınd
a kötü 
kullanı
m.

Montaj Paraşüt 
açılmasını 
erteleme ya 
da 
engelleme.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Gözle 
muayen
e

Paraşüt iplerini 
"z-fold" ya da "∞" 
şeklinde toplayıp 
dolanmayı 
engelleyecek paket 
lastiği kullanımı.

Paraşüt ve 
iplerinin 
yerleşiminin 
aşama aşama 
kaydedilmesi. 
Ve uygun 
olmayan 
durumların 
tespit.

Paraşütü dikkatli bir 
şekilde kullanmak. 
Doğru katlama tekniği. 
Paraşüt iplerine pudra 
sürülmesi

31 Küçük 
paraşüt ve 
bağlantıları.

Roketin 
sürüklenme
yi 
engelleyece
k hızda inişe 
geçmesi.

Paraşütün 
kanopi kısmında 
yırtık-delik 
bulnması.

Kötü 
üretim.

Geliştir
me/Üret
im

Paraşütün 
taşıyacağı 
maksimum 
yükün 
azalması.

Paraşütün 
üzerindeki 
yırtılmanın 
ilerlemesi. 
Kurtarma 
başarısızlığı.

Gözle 
muayen
e

Üretim aşamasında 
özenli davranmak.

Karanlık odada 
paraşütün 
açılarak deilk ve 
yırtıklarının ışık 
ile tespiti.

Paraşütün yırtılmayı 
durdurucu ripstop 
malzemeden imali. 
Yırtık ve deliklerin 
uygun müdahale ile 
onarımı.
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32 Küçük 
paraşüt ve 
bağlantıları.

Roketin 
sürüklenme
yi 
engelleyece
k hızda inişe 
geçmesi.

Paraşütün 
yanlış yöntemle 
katlanması.

Yönerge 
dışı 
katlama 
yöntemi
.

Montaj Paraşüt 
açılmasını 
erteleme ya 
da 
engelleme.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Gözle 
muayen
e

Paraşütü kendi 
tipine ve boyutuna 
uygun, tekniğin 
bilinen durumu 
dahilinde denenmiş 
ve test edilmiş 
yöntemle katlamak.

Katlanmış 
paraşütün 
katlarının ve 
iplerinin nizami 
bir şekilde  
oturup 
oturnadığını 
inceleme.

Paraşütün montaj 
operasyonu 
başlamadan temiz bir 
odada gerekli zaman 
verilerek katlanması. 
Bozulmamasına önem 
verilerek paketlenmesi.

33 Küçük 
paraşüt ve 
bağlantıları.

Roketin 
sürüklenme
yi 
engelleyece
k hızda inişe 
geçmesi.

Uygun olmayan 
geçiş 
elemanları.

Yönerge 
dışı 
uygula
malar.

Geliştir
me/Üret
im

Paraşüt 
açılmasını 
erteleme ya 
da bağlantı 
kopmasından 
dolayı 
paraşüt 
yitimi.

Kurtarma 
aşamalarında 
aksaklık ya da 
başarısız 
kurtarma.

Gözle 
muayen
e

Paraşütü kendi 
tipine ve boyutuna 
uygun, tekniğin 
bilinen durumu 
dahilinde denenmiş 
ve test edilmiş 
elemanlarla 
gövdeye bağlamak.

Bütün kuvvet 
aktarım 
yollarının kendi 
özelinde 
incelenerek 
denenmesi.

Paraşüt kuvvetini 
gövdeye aktarırıken 
eleman geçişleri 
arasında; mapa, 
karabina, radansa, zincir 
ek baklası gibi 
elemanlarlara gerektiği 
koşullarda yer 
verilmesi.
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34 Küçük 
paraşüt ve 
bağlantıları
.

Roketin 
sürüklenmeyi 
engelleyecek 
hızda inişe 
geçmesi.

Yüksek 
hızda 
paraşüt 
açılması 
sonucu 
kurtarma 
ekipmanları
nın zarar 
görmesi.

Ayrılma anında 
roketin aşırı 
hızla hareket 
etmesi.

Uçuş Açılma 
şoku 
nedeniyle 
parça 
hasarı

Kurtarma 
aşamaların
da aksaklık 
ya da 
başarısız 
kurtarma.

Yer gözlemleri ve 
yer istasyonu 
sonucunda 
performans 
kaybının ya da 
hatanın farkına 
varılması.

Uygun şok emici 
iplerin kullanılması.

Yer 
istasyonunda
n alınan 
sinyaller ile 
hata 
gerçekliştiğini
n anlaşılması.

Ana paraşüt açılmadan 
roketi bir miktar 
yavaşlatmak için bir 
pilot-yardımcı 
paraşütten 
yararlanmak.

35 Küçük 
paraşüt ve 
bağlantıları
.

Roketin 
sürüklenmeyi 
engelleyecek 
hızda inişe 
geçmesi.

Ana 
paraşütün 
dönerek 
kendi 
iplerini 
çekmesi 
sonucu 
kanopi 
alanınn 
küçülmesi.

Katlamadan 
dolayı iplerde 
biriken 
torsiyonun 
açığa çıkması.

Uçuş Paraşüt 
kanopi 
alanının 
küçülmesi

Yere iniş 
hızında 
artma.

Yer gözlemleri ve 
yer istasyonu 
sonucunda 
performans 
kaybının ya da 
hatanın farkına 
varılması.

Dönmeyi serbest 
bırakacak fırdöndü 
elemanının 
kullanılması. 
Torsiyon taşımayan 
şerit iplerin 
kullanımı.

Yer 
istasyonunda
n alınan 
sinyaller ile 
hata 
gerçekliştiğini
n anlaşılması.

Fırdöndü elemanı bu 
sorun için yeterlidir.
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36 Küçük 
paraşüt ve 
bağlantıları.

Roketin 
sürüklenme
yi 
engelleyece
k hızda inişe 
geçmesi.

Kanopi ve 
bağlantılarda 
yanma hasarı.

Ayrılma 
tahriği için 
ateşlenen 
baruttan 
çıkan sıcak 
gazların 
paraşüt 
elemanları
na hasar 
vermesi.

Uçuş Paraşütün 
taşıyacağı 
maksimum 
yükün 
azalması.

Paraşütün 
üzerindeki 
yırtılmanın 
ilerlemesi. 
Kurtarma 
başarısızlığı
.

Yer 
gözlemleri 
ve yer 
istasyonu 
sonucunda 
performans 
kaybının ya 
da hatanın 
farkına 
varılması.

Barutun yandığı 
kısım ile paraşütün 
bulunduğu kısmın 
yanmayı ve ısı 
aktarımını 
önlleyecek biçimde 
bölünmesi.

Yer 
istasyonundan 
alınan sinyaller 
ile hata 
gerçekliştiğinin 
anlaşılması.

Paraşüt ve 
bağlantılarını basındıran 
paraşüt kutusu ya da 
paraşüt çantası 
kullanımı.

37 Küçük 
paraşüt ve 
bağlantıları.

Roketin 
sürüklenme
yi 
engelleyece
k hızda inişe 
geçmesi.

Roket 
gövdelerinde 
çarpma 
hasarı.

Gövdeleri 
tutan 
iplerin 
birbirine 
yakın 
uzunluğa 
sahip 
olması.

Uçuş Gövdelerde 
hasar 
oluşumu.

İç parçaların 
aşırı 
zorlanması 
sonucu 
kurtarma 
aşamaların
da aksaklık 
ya da 
başarısız 
kurtarma. 
Olası güç 
kaybı.

Montaj 
evresinde ip 
uzunlukların
ın kontrolü.

Kullanılan iplerin 
karışmaması için 
roket içine 
yerleştirilinceye 
kadar etiket 
takılması.

Yer 
istasyonundan 
alınan sinyaller 
ile hata 
gerçekliştiğinin 
anlaşılması.

Kurtarma sisteminde 
birbirine yakın 
uzunlukta olmayan 
halatlar kullanımı 
zorunlu olarak 
gövdelerin paraşütle 
olan mesafesini farklı 
kılar.
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38 Barut haznesi Ayrılma 
tahriği

Ateş almama 
durumu.

Elektrik 
kablolar
ının 
doğru 
şekilde 
sabitlen
memesi

Uçuş Patlamaya
n barut 
yükü.

Kurtarma 
etkinleştiril
emez. Roket 
kaybı.

Tüm bağlantı 
noktalarının 
sağlamlığı 
dijital el 
kantarı ile 
tasarım 
kuvveti kadar 
çekilerek 
kontrol edilir.

Yedek barut 
haznesi. Uygun 
ekipmanların 
kullanımı. Gerekli 
pratiklerin 
uygulanması.

Barut yükü rokete 
koyulmadan 
ateşleme devresi 
açılarak gelen 
akımın yeterli olup 
olmadığına bakılır.

Ateşleme bağlantılarını 
her iki barut haznesi için 
farklı olmak üzere hem 
ateşleyici bilgisayarlarla 
hem de akımın 
çekileceği kanallarla 
yedeklemek.

39 Barut haznesi Ayrılma 
tahriği

Geç ateş alma. İrtifa 
etkisind
e 
yanmad
a verim 
düşüşü.

Uçuş Güçsüz ya 
da geç 
patlama.

Kurtarma 
aşamalarınd
a aksaklık ya 
da başarısız 
kurtarma. 
Paraşütün 
daha geç 
açılması.

Barut yükü 
miktası hassas 
terazi ile 
ölçülür.

Yedek barut 
haznesi. Patlama 
şiddet kaybını 
telafi için barut 
eklenmesi.

Kurtarma sistemi 
testlerinde 
fazladan ağırlık ve 
shear pine yer 
verilmesi.

Ateşleme bağlantılarını 
her iki barut haznesi için 
farklı olmak üzere hem 
ateşleyici bilgisayarlarla 
hem de akımın 
çekileceği kanallarla 
yedeklemek.

40 Barut haznesi Ayrılma 
tahriği

Kıvılcım kapma. Statik 
elektrik 
boşalm
ası.

Depola
ma

Gövdelerin 
ayrılması.

Ortamda 
bulunanlara 
bağlı hasar 
çarpanı.

Cihaz ile 
muayene

Topraklama, 
rampaya yatay 
yerleşme 
aşamasına kadar 
barut yükünü ayrı 
yerde muhafaza.

Rokete barut yükü 
koyulmadan önce 
multimetre ile 
üzerindeki oltaj 
farkına bakılır.

Barut yerleşimi 
esasında topraklama.
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41 Motor İtki sistemi Motor 
merkezin 
dışında olması

Uygun 
olmayan 
montaj 
malzemele
ri. Çok fazla 
boşluk.

Montaj İtki 
vektöründe 
sapma.

Öngörülemeye
n, kararsız 
yöründe.

El ile 
muayen
e.

Motor merkezleme 
için kundak görevi 
gören motor 
kasaının girdiği bir 
boru elemanı 
kullanımı.

Motor kasasının 
el ile yoklanarak 
sapma olup  
olmadığının 
gözlenmesi.

Parçalar arasında 
minimum tolerans. 
Montaj sırasında gres 
kullanmak.

42 Motor İtki sistemi Kıvılcım 
kapma.

Statik 
elektrik 
boşalması.

Montaj Ateşlenme Roketin yatay 
ateşlenmesi 
sonucu olası 
çarpma hasarı.

    

43 Motor 
ateşleyici

Ateşleme 
sistemi

Ateş almama 
durumu/misfir
e

        

44 Plansız motor 
ateşlenmesi 

 Ateşleme 
teklemesi

Yanlış 
yerleştiril
miş 
ateşleme 
kibriti

 Görev iptali.   Kibritin doğru yerde 
olduğuna emin 
olmak.

 Yarım saat motorla 
temastan kaçınmak.
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45 Motor  Motor 
boğulması

Tozlu 
ortamda 
motor 
montajı

 Roket kaybı. Patlama.  Üretim alanının 
temiz olmasına 
özen göstermek.

 Fırlatma alanını 
boşaltmak ve bir 
bariyerin arkasına 
saklanmak.

46 Uçuş 
bilgisayarı

 Uçuş 
bilgisayarının 
bloke olması

Elektrik 
kablolarını
n doğru 
şekilde 
sabitlenme
mesi

 Roket kaybı. Roketin 
serbestçe yere 
düşmesi

 Elektrik kablolarının 
bağlantılarından 
emin olmak.

 Yedekli elektronik. 
Birbirine benzemeyen 
bağlantılar. Yedekli pil.

47 Anten  İletişim kaybı Anten 
bağlantısı 
kopması

 Roket kaybı.   Anten 
bağlantılarının 
sağlam olduğundan 
emin olmak.

 Uzak mesafelerden 
görmek için rokete 
duman yükü koymak.

48 Roketin 
basınç 
delikleri

 Zamansız 
dağıtım

Aviyonik 
bölmesinin 
kötü 
havalandır
ması

 Roket kaybı 
ve başarısız 
görev.

Hasarlı roket 
parçaları.

 Havalandırma 
sistemlerinin 
kontrolü.

 Contalar için silikon 
kullanmak. Uygun statik 
bağlantı noktaları.
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49   Yük kontrol 
sistemi işlevi

Duyusal 
başarısızlık
lar.

 Görev 
eksikliği.

Eksik kısım.     

50 Anten  Yük iletişim 
kaybı

Elektronik 
kesinti. 
Anten 
arızası.

 Görev 
eksikliği.

Eksik kısım.     

51 Kanat Takımı Stabilite Çarpıklık         



Herkese Açık | Public

Proje Planı

14912 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)



Herkese Açık | Public

Proje Takvimi

15012 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)



Herkese Açık | Public

Bütçe 

15112 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Parça Adet Detay Malzeme Üretim Yöntemi Adres Fiyat (₺)

Burun

Burun 1 C-Fiber Özel üretim 2200
Burun Omuzu 1 C-Fiber Özel üretim 900

Burun Metali 1Konik sivri bir uç Alüminyum Torna 150

Burun Diski 1
Levha alınıp artından Lazer 
kesimle kesilecektir Alüminyum Lazer kesim

http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-levh
a/aluminyum-levha-OSLEV8 40

Mapa 1 Dökme demir Standart ürün
https://www.hirdavatvadisi.com/urun/mapa-aybolt-
m-6 7.64

Şok Kordonu 1L=8 mm Standart ürün

https://www.hepsiburada.com/kos-lastik-ip-lastik-hal
at-branda-germe-lastigi-6-mm-p-HBV00000U4W9F?m
agaza=MSR 26

M6 gijon 1L=15 cm Standart ürün Elimizde var 0

Çelik halat 6mm Standart ürün
https://www.byhirdavat.com/urun/6-mm-galvaniz-cel
ik-halat-1-mt 6.5

Shear Pin 2 Plastik Standart ürün Elimizde var 0

Ana Paraşüt 1 Ripstop Nylon Hazır ürün
https://modelroket.com/product/roket-parasutu-kop
ya-kopya/ 600

Ana Paraşüt İp Standart ürün Elimizde var 0

Toplam 3930.14

http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-levha/aluminyum-levha-OSLEV8
http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-levha/aluminyum-levha-OSLEV8
https://www.hirdavatvadisi.com/urun/mapa-aybolt-m-6
https://www.hirdavatvadisi.com/urun/mapa-aybolt-m-6
https://www.hepsiburada.com/kos-lastik-ip-lastik-halat-branda-germe-lastigi-6-mm-p-HBV00000U4W9F?magaza=MSR
https://www.hepsiburada.com/kos-lastik-ip-lastik-halat-branda-germe-lastigi-6-mm-p-HBV00000U4W9F?magaza=MSR
https://www.hepsiburada.com/kos-lastik-ip-lastik-halat-branda-germe-lastigi-6-mm-p-HBV00000U4W9F?magaza=MSR
https://www.byhirdavat.com/urun/6-mm-galvaniz-celik-halat-1-mt
https://www.byhirdavat.com/urun/6-mm-galvaniz-celik-halat-1-mt
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Bütçe 

15212 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Parça Adet Detay Malzeme Üretim Yöntemi Adres Fiyat (₺)

Üst 
Gövde

Üst Gövde 1 FiberGlass 3300

Kurtarma Diski 2
Lema alınıp artından Lazer 
kesimle kesilecektir Alüminyum Lazer kesim

http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-l
ama/aluminyum-lama-OSL162 200

Barut Haznesi 2 Alüminyum Torna 800

M4 cıvata 4x6 DIN 912 Standart ürün Elimizde var 0

Ray butonu 1 Alüminyum Hazır ürün Elimizde var 0

Mapa 4 Dökme demir Standart ürün
https://www.hirdavatvadisi.com/urun/mapa-aybo
lt-m-6 30.56

İttirme Diski 1 Alüminyum Lazer kesim 100

Isı yalıtım 2 Köpük Standart ürün Elimizde var 0

Toplam 4430.56

http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-lama/aluminyum-lama-OSL162
http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-lama/aluminyum-lama-OSL162
https://www.hirdavatvadisi.com/urun/mapa-aybolt-m-6
https://www.hirdavatvadisi.com/urun/mapa-aybolt-m-6
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Parça Adet Detay Malzeme Üretim Yöntemi Adres Fiyat(₺)

Aviyonik

Aviyonik Kutusu 1 Balsa Marangoz 1250

Yedek Bilgisayar (Raven) 1 Hazır Ürün Hazır ürün Elimizde var 0

GPS 2 Hazır Ürün Hazır ürün

https://www.domirobot.com/ucus-kontrol-gps-
modulu-anten-dahil-gy-gpsv3-neo-m8n-arduino
-uyumlu--pmu3948 222

X-Bee 3 Hazır Ürün Hazır ürün https://www.tinyosshop.com/xb8x-dmus-001 217
Li-Po Pil 2 Hazır Ürün Hazır ürün Elimizde var 0
BNO55 1 Hazır Ürün Hazır ürün Elimizde var 0
Anten 3 Hazır Ürün Hazır ürün https://www.tinyosshop.com/xb8x-dmus-001 69

LM2596 Voltaj Regülatörü 8 Hazır ürün Elimizde var 0

Devre Kartı 1
PCB üretim şirketinde 
baskısı alınacaktır. Bakır levha Özel tasarım 1000

Teensy 3.6 2 Hazır Ürün Hazır ürün Elimizde var 0
STM32F103C8T6 1 Hazır Ürün Hazır ürün Elimizde var 0

Toplam 2758

https://www.domirobot.com/ucus-kontrol-gps-modulu-anten-dahil-gy-gpsv3-neo-m8n-arduino-uyumlu--pmu3948
https://www.domirobot.com/ucus-kontrol-gps-modulu-anten-dahil-gy-gpsv3-neo-m8n-arduino-uyumlu--pmu3948
https://www.domirobot.com/ucus-kontrol-gps-modulu-anten-dahil-gy-gpsv3-neo-m8n-arduino-uyumlu--pmu3948
https://www.tinyosshop.com/xb8x-dmus-001
https://www.tinyosshop.com/xb8x-dmus-001
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Parça AdetDetay Malzeme Üretim Yöntemi Adres Fiyat(₺)

Payload

Payload kılıfı 1 Alüminyum Özel üretim 600

 Li-Po Pil 1 Hazır Ürün Hazır ürün Elimizde var 0

GPS 1 Hazır Ürün Hazır ürün Elimizde var 0

Elektronik Pusula 1 Hazır Ürün Hazır ürün Elimizde var 0

Çeşitli 
Elektronikler Hazır Ürün Hazır ürün Elimizde var 0

Payload Diskleri 2 Çelik Hazır ürün Elimizde var 1400

Yay 2 Çelik Hazır ürün Elimizde var 100

Kütle 1 Alümiyum 60

Payload Paraşüt 1 Ripstop Nylon Hazır ürün
https://modelroket.com/product/roket-parasutu-ko
pya/ 350

Toplam 2510
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15512 Mayıs 2021 Çarşamba
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Parça Adet Detay Malzeme Üretim Yöntemi Fiyat(₺)

Üst 
Gövde

Alt Gövde 1 C-Fiber Özel üretim 3300
Gövde 
Shoulder 1 C-Fiber Özel üretim 1400

Tepe Paraşütü 1 Ripstop Nylon Hazır ürün
https://modelroket.com/product/parasut-ureti
mi/ 150

Şok kordonu

https://www.hepsiburada.com/kos-lastik-ip-l
astik-halat-branda-germe-lastigi-6-mm-p-HB
V00000U4W9F?magaza=MSR 26

Paraşüt İpleri Elimizde var 0
Ana Motor 
Diski 1 Alüminyum Torna 300

Motor Diski 1
Lema alınıp artından Lazer 
kesimle kesilecektir Alüminyum Lazer kesim

http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyu
m-lama/aluminyum-lama-OSL162 200

Merkezleme 
diskleri 2

Levha alınıp artından Lazer 
kesimle kesilecektir Alüminyum Lazer kesim

http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyu
m-levha/aluminyum-levha-OSLEV8 150

Kanatlar 4
Levha alınıp artından Lazer 
kesimle kesilecektir Alüminyum Lazer kesim 200

Motor Kılıfı 1 Alüminyum Standart ürün
http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyu
m-boru/aluminyum-boru-OSB211 80

Motor Civatası 1 Standart ürün Elimizde var 0

https://www.hepsiburada.com/kos-lastik-ip-lastik-halat-branda-germe-lastigi-6-mm-p-HBV00000U4W9F?magaza=MSR
https://www.hepsiburada.com/kos-lastik-ip-lastik-halat-branda-germe-lastigi-6-mm-p-HBV00000U4W9F?magaza=MSR
https://www.hepsiburada.com/kos-lastik-ip-lastik-halat-branda-germe-lastigi-6-mm-p-HBV00000U4W9F?magaza=MSR
http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-lama/aluminyum-lama-OSL162
http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-lama/aluminyum-lama-OSL162
http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-levha/aluminyum-levha-OSLEV8
http://www.osmanlialuminyum.com/aluminyum-levha/aluminyum-levha-OSLEV8
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Parça Adet Detay Malzeme Üretim Yöntemi Adres Fiyat(₺)

Üst 
Gövde

M4x16 Z için 
Cıvata 1x6 DIN 912 Standart ürün Elimizde var 0
Z motor 
kelepçeleri 6 Alüminyum 60
Kanat bağlantı 
diskleri 2 Alüminyum Torna 200
Denge Kütlesi 1 Alüminyum Torna 400

M4x20 Cıvata 2x2x6 DIN 912 Standart ürün Elimizde var 0
M4x16 Cıvata 6x6 DIN 912 Standart ürün Elimizde var 0
M4 Cıvata 2x6 DIN 912 Standart ürün Elimizde var 0
M6 Cıvata 1x6 DIN 912 Standart ürün Elimizde var 0

Toplam 4965

Şeklinde olan yerler tahmini fiyatları yazılmıştır. Genel Toplam (₺)= 20 093.7


