
Herkese Açık | Public

TEKNOFEST 2021
ROKET YARIŞMASI

Yüksek İrtifa Kategorisi
Kritik Tasarım Raporu (KTR)

Sunuşu
KGT

Takım 
Logosu

120 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)



Herkese Açık | Public

Takım YapısıTakım 
Logosu

220 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 

(ÖTR)

Mehmet KONAT

•Takım Lideri

•Lisans

•Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi / Makina 
Mühendisliği

•Aviyonik Sistem 
Tasarımı, imalat, 
Analiz, Test

Kerem TEKCAN

•Danışman

•Mezun

•İstanbul Teknik 
Üniversitesi / Makina 
Mühendisliği-İşletme 
Mühendisliği

•Aerodinamik Tasarım & 
Analiz, Test , Proje 
Yönetimi

Mustafa KONAT

•Atış Sonrası Kurtarma 
Sorumlusu

•Lisans

•İstanbul Teknik 
Üniversitesi / Makina 
Mühendisliği

•Yapısal Tasarım,Uçuş
Analizi, İmalat, 
Elektronik Tasarımı

Furkan Muhammet 
GÜLTEKİN

•Atış Alanı Sorumlusu

•Lisansüstü

•Makina Mühendisi

•İstanbul Teknik 
Üniversitesi / Sistem 
Dinamiği ve Kontrol 

•Yapısal Analiz, Tasarım, 
İmalat, Test

Ömer Faruk KARA 

•Atış Sorumlusu

•Lisans

•İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa / Makina 
Mühendisliği

•Yapısal Tasarım, 
İmalat, Test, Analiz

Danışman ve tüm takım üyeleri 2018 Teknofest Yüksek İrtifa Roket yarışmasında atış gerçekleştirmiştir.
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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve AnalizleriYarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Ölçü

Boy (mm): 2950

Çap (mm): 150

Roketin Kuru 
Ağırlığı (g):

28035

Yakıt Kütlesi (g): 9021

Motorun Kuru 
Ağırlığı (g):

5805

Faydalı Yük  
Ağırlığı (g):

4500

Toplam Kalkış 
Ağırlığı (g):

42861 

Ölçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 154 N/kg

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 42.2 

Stabilite (0.3 Mach için): 1.5

En büyük ivme (g): 16.71

En Yüksek Hız (m/s): 457

En Yüksek Mach Sayısı: 1.37

Tepe Noktası İrtifası (m): 5998

Motor Tercihi: Cesaroni N5800 (N Sınıfı)

(Yüksek İrtifa Kategorisinde yalnız bir motor tercihi yapılmaktadır.)
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Open Rocket Genel Tasarım - 1

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Kanat uç kenar 
100 mm

Kanat kök kenar 710 mm

Motor 1239 mm

Entegrasyon 
Gövdesi 
365 mm

Kurtarma 
sistemi

250 mm

Gövde omuzluğu 
225 mm

Burun omuzluğu 
225 mm

Toplam Boy 2950 mm

Roket çapı
100 mm

Roket çapı
150 mm

Kanat Uzunluğu
150 mm

Kurtarma 
sistemi

250 mm

Aviyonik
200 mm

Asıl  Paraşüt
180 mm

Faydalı yük 
Ve

paraşüt 
sistemi

250 mm

Sürüklenme Paraşüt 
250 mm

Burun
350 mm
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(KTR)

Değişim Konusu ÖTR’de hangi 
sayfada

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

Ana aviyonik sistem
kullanılan sensörler

38, 39, 42 Lineer ivme sensörü kullanılarak
kurtarma sistemi tetiklenmesi ve
hız verilerinin hesaplanması
yapılacaktı.

Açı sensörü ve basınç sensörü
kullanılarak kurtarma sistemi
tetiklenmesi ve hız verilerinin
hesaplanması yapılacaktır.

57,58
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ÖTR de eksikliklerden kaynaklı herhangi bir ekleme yapılmamıştır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi
Takım 
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3 serbestlik uçuş benzeşimi raporu KGT_Gökdelen_uçuşbenzeşimi.pdf formatında
sisteme yüklenmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Operasyon Konsepti (CONOPS) 
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2020 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Ateşleme

500 m irtifada 2. kurtarma 
mekanizması aktifleşerek ana paraşüt 
açılarak inişe devam edilecektir.

6000 metre civarı irtifa olan tepe noktasında 1. kurtarma 
mekanizması çalışır ve Faydalı yük sistemden ayrılır. Roketin 
tüm bileşenleri Sürüklenme paraşütü ile inişe başlar iken 
faydalı yük ayrı olarak kendi paraşüt sistemi ile inişe başlar.

Faydalı yük paraşütünün otonom kontrolü 
sayesinde atış alanından 100 m kadar 
yakınına iniş yapması planlanmıştır

Yakıtın 
tükenmesi

Atış alanından yaklaşık 
2000 m kuzeye iniş 
yapılması planlanmaktadır

(Uçuş boyunca 10 m/s hızında rüzgara maruz kalınmıştır.)

Faydalı yük 
İniş yolu
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası

1. Gövde ve motor montajının
tamamlanmasının ardından roket 3
takım üyesi tarafından atış
bölgesindeki masaya taşınacaktır.

3. Masada uçuş bilgisayarı kapakları
açılarak sensörler sıfırlanacak ve
altimetre cihazı aktif edilip kapak
tekrar cıvatalar ile kapatılacaktır.

4. Roket ray butonları vasıtası ile
rampaya geçirilecek ve rampa dik
konuma getirilecektir.

5. Rampada 1 takım üyesi butonları
aktifleştirerek sensörlerin
sıfırlamasını gerçekleştirecektir.

6. etkili personel tarafından
sağlanan ateşleme mekanizması
aktifleştirilecektir.

1. Konum ve yükseklik bilgilerini yer anlık
olarak takip edilmektedir. Ayrıca dürbün
yardımıyla uçuş doğrultusu takip edecektir.

2. İniş gerçekleştikten sonra, bir İnsansız
hava aracı alan taraması yaparak roket ve
faydalı yükün yaydığı koordinat sinyallerini
yakalayıp yer istasyonuna iletecektir.

3. Konum verilerinin alınmasının ardından
yetkili ekipler ile 3 ekip üyesi alan taramasını
gerçekleştirecektir.

4. Roketin tahmini iniş konumu rampadan
2700m kuzey, 15 m batı olarak tayin
edilmiştir. (OR dosyasından ulaşılabilir.)
Gözlem ve beklenen konumların kesiştiği
noktalar öncelikli olarak taranacaktır.

5. Faydalı yükün bilimsel görev kapsamında
belirlenen iniş konumu taranacaktır.

UÇUŞ PROFİLİ
Zaman 

(sn)
İrtifa (m)

Hız 
(m/s)

Fırlatma 0 0 0
Rampa Tepesi 0.1 5 42

Yakıt Tükenmesi 3.6 962 450.8

Tepe Noktası ile 1. 
Kademe Ayrılma

33 6081 15

1.Paraşütünün 
Sonrası

33-190 6081-500 40.5

Faydalı Yük 
Serbest Kalması 

Sonrası
33-0 6081-0 14

2. Kademe 
Ayrılma 

190 500 31.5

2. Paraşütün 
Açılması Sonrası

190-242 500-0 8.5

Roket İniş 242 0 8.5

Faydalı Yük İniş ~429 0 14

Tablo: Uçuş Profili
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(KTR)

İrtifa/Zaman Grafiği
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(KTR)

İvme/Zaman Grafiği
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(KTR)

Mach/Zaman Grafiği
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Alt Sistem Komponet Malzeme Üretim  Yöntemi Adı Çap (mm) Cidar (mm) Uzunluk (mm)

Roket 
Elemanları

Burun Konisi Karbonfiber kompozit Dişi kalıp ile el yatırması 150 5 350
Üst Gövde Karbonfiber kompozit El yatırması 150 3 1200
Alt Gövde Karbonfiber kompozit El yatırması 150 3 1400

Entegrasyon Gövdesi Karbonfiber kompozit Dişi kalıp ile el yatırması 146 3 365
Kanatçıklar Çelik Lazer Kesim - 2.5 -

Motor 
Kunadağı 

Elemanları

Merkezleme Bilezikleri Aluminyum Lazer Kesim 140 15 -
Motor Ön sabitleme Bileziği Aluminyum Lazer Kesim 130 20 -

Motor Arka sabitleme Bileziği Aluminyum Lazer Kesim 140 5 -
Vidalı Mil Çelik Hazır malzeme M8 - 1340

Mapa Dökme Demir Hazır malzeme M8 - -

Gövde İçi 
Yapısallar

Faydalı yük merkezleme yapısalı Karbonfiber kompozit Dişi kalıp ile el yatırması 140 15 -

Cıvata destek yapısalları Karbonfiber kompozit Dişi kalıp ile el yatırması - - -

FaydalıYük
Elemanları

Faydalı Kütle Çelik+ epoksi harç dişi kalıpda kurutma 120 - -
Elektrinik mekanizma - Hazır malzeme - - -

Kapak Karbonfiber kompozit Dişi kalıp ile el yatırması 140 3 -
Mapa Dökme Demir Hazır malzeme M8 - -

Tablo: Alt Sistem Detay İçerikleri
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Alt Sistem Komponet Malzeme Üretim  Yöntemi Adı Çap (mm)
Cidar 
(mm)

Uzunluk 
(mm)

Kurtarma Sistemi 
Elemanları

Servo motor - Hazır malzeme - - -
Dc redüktörlü motor - Hazır malzeme - - -

Helisel yay Yay Çeliği Tornada Büküm 4.5 - -
Trapez Çelik Hazır malzeme M8 - 225

Trapez Somunu Pirinç Hazır malzeme M8 - -
Dil Mekanizması Çelik Hazır malzeme - - -
Montaj Yapısalı Aluminyum Lazer Kesim - - -

Merkezleme Mili Çelik Hazır malzeme 8 - 225
Mapa Dökme Demir Hazır malzeme M8 - -

Paraşütler

Ana Paraşüt Ripston Naylon Kot dikişi 350 - -

Sürüklenme Paraşütü Ripston Naylon Kot dikişi 100 - -

Faydalı yük Paraşütü Ripston Naylon Kot dikişi 80 - -

Bağlantı Halatları Elastic cord Hazır malzeme 6 - 15000

Tablo: Alt Sistem Detay İçerikleri (devam)
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Alt Sistem Komponet Malzeme
Üretim  Yöntemi 

Adı 
Çap (mm) Cidar (mm) Uzunluk (mm)

Aviyonik Sistem Merkezleme Yapısalı Aluminyum Lazer Kesim - 15 -
bağlantı trapezleri Çelik Hazır malzeme M8 - 200

Arduino nano - Hazır malzeme - - -
universal plaket ( 

Pertinax)
- Hazır malzeme - - -

mosfet - Hazır malzeme - - -
gsm (GPRS) - Hazır malzeme - - -

xbee pro S3b - Hazır malzeme - - -
Ublox Neo 7m GPS - Hazır malzeme - - -

Ms 5611 Basınç 
Sensörü

- Hazır malzeme - - -

L3G 4200D açı sensörü - Hazır malzeme - - -
Lipo Pil - Hazır malzeme - - -

Montaj Elemanları İmbus Civatalar Çelik Hazır malzeme M6 , M3 - 30
Unc Civatalar Çelik Hazır malzeme 3, 8 - 16

Avşabaş Civatalar Çelik Hazır malzeme M4 - 42

Tablo: Alt Sistem Detay İçerikleri (devam)
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Uygulaması sınırlı ve az olsa da, paraşüt harici kurtarma sistemleri mevcuttur. Yere düşerken arka kanatlardan açılan hücum açılı 
kanatçıklar ile havanın bağıl hızı sayesinde roketin dönerek yere indirildiği kurtarma yöntemi bunlardan biridir. Bu kütlede olan 
sistemler için helikopter hareketiyle kurtarma sistemi (aşağı yönde dönerek hız yavaşlatma sistemi (retro spin recovery)), sistem 
hızlı bir şekilde yere ineceğinden uygun değildir. Karmaşıklığın yüksek olması nedeniyle roketin, faydalı yük bırakmasından sonra 
açılan kanatlar ile uçak gibi süzülerek indirilmesi de kullanışlı ve uygulanabilir bir yol değildir. Bu sebeple en yaygın ve en 
uygulanabilir çözüm olan paraşüt ile kurtarma yöntemi seçilmiştir. Tasarlanan sistemde iki kademeli kurtarma mevcuttur; 
• Sürüklenme paraşütü, hızı çok fazla düşürmeden roketin atış konumundan çok fazla uzaklaşmaması için belli bir yüksekliğe 
kadar indirme amacıyla kullanılan, ilk açılan paraşüttür. Çapı 1000 mm olarak belirlenmiş ve bu şekilde OpenRocket simülasyonu 
yapılmıştır. Sürüklenme paraşütünün rengi turuncu olarak seçilmiştir. Ana paraşüt açılması esnasında hız 29 m/s’ye kadar 
düşürülecektir. 
• Ana paraşüt çapı 3200 mm olarak belirlenmiştir. Rengi şu aşamada mor olarak belirlenmiş olup stok durumuna göre farklı bir 
renk (yüksek zıtlıkta) seçilebilir. Ana paraşüt 500 m’de açılacak olup, sistemin yere düşüş hızı 8,5 m/s’dir. Tüm veriler OpenRocket
simülasyonundan elde edilmiştir. 

Roket kurtarma stratejisine dair 
görseller yanda bulunmaktadır.
Kaynak: Centuri Model Rocket Designers Manual
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(KTR)

Kurtarma mekanizması ile burun, montaj cıvata deliklerinden 

montajlanmaktadır. Ayrıca sürüklenme paraşütünün bir ucu kurtarma 

mekanizmasına sabitlenmiş olan mapaya bağlanmaktadır. Bu oluşan 

burun ve kurtarma mekanizması montajı üst gövdeye shoulder

kısmından oturtulmaktadır. Kurtarma mekanizmasındaki diller üst 

gövdedeki deliklerine girmektedir. Kurtarma operasyonu sırasında 

önce servo motorlar tahriklenerek diller içeri çekilmektedir. Ardından 

DC motor tahriklenerek trapez ile montajlanan somun serbest 

kalacaktır. Böylece yay potansiyeli serbest bırakılacaktır ve burun 

gövdeden ayrılacaktır. 

Alt gövde de aynı teori ile çalışmaktadır. Aynı kurtarma mekanizması 

ters çevrilerek alt gövde omuzluğuna yerleştirilmiştir. Sürüklenme 

paraşütü ile iniş gerçekleştirilir iken 500 m irtifada servo motorlar 

tahriklenerek dilleri içeri çekmekte ve ardından dc motor trapezi 

serbest bırakarak kurtarma sistemi aktif hale gemektedir.

Burun kurtarması, burun omuzluğuna yerleştirilen kurtarma mekanizması ile gerçekleştirilmektedir. Kurtarma mekanizması yay 

potansiyeli ile iş yapmaktadır.

DİLLER
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Uygulamaya karar verdiğimiz sistem 12v redüktörlü DC motor ile tahrik edilmektedir. Sistem üzerindeki yay mekanizması 
kurularak üzerindeki somunun bağlandığı plaka, vidalı mile sabitlenmektedir. Ayrıca mekanizmadaki diller de açık 
durumdadır. Servo motorlarının dilleri içeri çekmesinin ardından vidalı mile kaplin ile bağlanan DC motor tahrik edilerek 
plaka ile birlikte yay serbest kalır. Böylece alt sistemlerin yüksek bir potansiyel ile birbirinden  ayrılması sağlanmaktadır.

Burun shoulderındaki
kurtarma 
mekanizması ile iki 
gövdeyi bağlayan 
shoulderdaki
kurtarma 
mekanizması birebir 
aynıdır. CAD çiziminde 
gösterilmektedir.
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• Kurulan algoritmaya göre (algoritma detayları aviyonik bölümünde bulunabilir) maksimum irtifaya çıkan roket 
düşüşe başladıktan 10m sonra yükseklikteki alçalma verisinden dolayı drogue paraşüt açma sistemi açılacaktır. 
Şekilde sağda görülen burun, yay enerjisiyle ileri doğru fırlayacak ve buruna mapalardan bağlı olan ipler ile drogue
paraşütü katlanmış halde yukarı çekilecektir.

• Paraşüt yuvadan ayrıldığı gibi katlanmış hali bozulmaktadır. Bu sayede içi hava ile dolarak sürüklenme kuvvetini bağlı 
bulunduğu ipe uygular. Daha önceki bölümde anlatıldığı gibi bu kuvvet önce faydalı yükü yukarı doğru çekmekte, 
ardından faydalı yükü düşürdükten sonra kuvveti alttaki mapadan roket bütününe iletmektedir.

• Alçalmaya devam eden roket 500m irtifaya ulaştığı zaman büyük paraşüt sistemi açılacaktır. Çalışma prensibi birebir 
aynı olup, burundan değil de iki gövde parçasının birleştiği bölümden dışarıya çıkacaktır.

Sürüklenme (Drogue) 
Paraşütü

Ana (Büyük) Paraşüt
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Sürüklenme (Drogue) Paraşütü
Sürüklenme paraşütünün çapı OpenRocket simülasyonu üzerinden analizler yapılması sonucu belirlenmiş olup paraşüt çapı
1000 mm’dir. Bu sayede roket düşüş hızı ana paraşüt açılması esnasında 29 m/s ye kadar düşürülecektir.
Kullanım kolaylığı sebebiyle paraşüt tipi olarak yuvarlak paraşüt tipi kullanımına karar verilmiştir.
Paraşüt rengi kolay görünebilirliği sebebiyle turuncu olarak belirlenmiştir.

Ana Paraşüt
Ana paraşüt birincil paraşüt açıldıktan sonra roket 550 m irtifaya düştüğü zaman açılacaktır. 550 m de birincil paraşüt
sebebiyle 29 m/s hız ile düşüş gerçekleştiren roketin OpenRocket analizleri sonucunda ana paraşüt açıldıktan sonra 8.5 m/s
hızına kadar yavaşlatılması planlanmıştır. Bu sebeple ana paraşüt çapı 3500 mm olarak belirlenmiştir.
Kullanım kolaylığı sebebiyle paraşüt tipi olarak yuvarlak paraşüt tipi kullanımına karar verilmiştir.
Paraşüt rengi kolay görünebilirliği sebebiyle mor olarak belirlenmiştir.

Paraşüt Malzeme Renk Üretim Yöntemi Katlanmış Çap (mm) Açık Çap (mm) Düşüş Hızı (m/s)

Sürüklenme Ripstop Naylon Turuncu Naylondan Kesme 140 1000 29

Ana Ripstop Naylon Mor Naylondan Kesme 140 3500 8,5

Tablo: Paraşüt Özellikleri
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Haberleşme Yöntemleri ve Sensörler

Roket gövde yapısı, motor ve roket burun sistemi birincil ve ana paraşüt ile bütün halde iniş sağlayacaktır. Sadece birincil
paraşüt açılması sırsında faydalı yük roketten ayrılıp kendine ait bir paraşüt ile iniş gerçekleştirecektir.

Ana ve birincil paraşütün bağlı olduğu roket yapısı üzerinde, ana sistem uçuş bilgisayarı ve yedek sistem uçuş bilgisayarı
bulunmaktadır. Ana sistem uçuş bilgisayarı üzerinde 1 adet Ublox Neo 7m GPS modülü bulunacaktır ve GPS modülünden elde
edilen konum ve irtifa verileri Xbee pro s32 bablosuz haberleşme modülü sayesinde radyo sinyali olarak yer istasyonuna
gönderilecektir.

Yedek sistem uçuş bilgisayarı üzerinde de Ublox Neo 7m GPS modülü bulunacaktır. GPS modülünden elde edilen konum ve
irtifa verileri ana sistem uçuş bilgisayarında olduğu gibi Xbee pro s3b modülüyle gönderilecek ve bunun yanında yedek sistem
uçuş bilgisayarında bulunan Sim800c GPRS modülü ile de SMS olarak yer istasyonuna gönderilecektir.

Xbee pro s3b modülünün menzili yer istasyonunda yüksek kazançlı anten kullanımı sayesinde 45 km olacağı tasarlanmıştır.
Sim800C GPRS modülü ise baz istasyonları sayesinde telefonların çektiği her yerden sinyal gönderebilmektedir.
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Faydalı Yük Paraşütü

Faydalı yük sistemi birincil paraşüt açıldığında, birincil paraşütün etkisiyle bırakılacaktır. Faydalı yük paraşütünün çapı
OpenRocket simülasyonu üzerinden analizler yapılması sonucu belirlenmiş olup 800 mm’dir. Bu sayede faydalı yük düşüş hızı
14 m/s ye kadar düşürülecektir.
Kullanım kolaylığı sebebiyle paraşüt tipi olarak yuvarlak paraşüt tipi kullanımına karar verilmiştir. Faydalı yük düşüş esnasında
faydalı yük üzerindeki servo sistemleri sayesinde paraşüte yönlendirme yapılıp otonom olarak önceden belirlenmiş bir
konuma inmesi planlanmaktadır.
Paraşüt rengi kolay görünebilirliği sebebiyle turuncu olarak belirlenmiştir.

Haberleşme Yöntemleri ve Sensörler

Faydalı yük sistemi roket gövdesi üzerinden ayrılarak kendi paraşüt sistemi ile iniş gerçekleştirecektir. Faydalı yük sistemi Ublox
Neo 7M GPS modülü sayesinde konum ve irtifa verilerini, DHT22 Nem ve Sıcaklık Sensörü sayesinde ise havanın sıcaklık ve ne
m değerlerini elde edip xbee pro s3b modülü ile radyo sinyali olarak, Sim800C GPRS modülü ile de de sms olarak yer
istasyonuna gönderilecektir.



Herkese Açık | Public

Kurtarma Sistemi Testler Takım 
Logosu

2420 Mayıs 2021 Perşembe

→ Kurtarma sistemi açılışında, sürüklenme paraşütünün açılması için kullanılacak kurtarma
mekanizmasında bulunan yayların oluşturacağı kuvvetin açılma anındaki hızdan kaynaklı
roket burnunda oluşacak sürüklenme kuvvetini yenebilecek ölçüde olup olmadığı test
edilmektedir. Roket burnunda oluşacak olan sürüklenme kuvvetinin yapılan analizler
sonucu 6 N olarak yaklaşık hesabı yapılmıştır. Hesaplanan bu kuvvet oluşturulan
kurtarma sistemi prototipi üzerine 0.6 kg lık yük koyularak simüle edilecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Test için tasarlanan prototoip düzenek

Buruna konisine kuvvet uygulandığı durumda, kurtarma sistemine açılma komutu
gönderilerek ve yaydaki elastik kuvvetin, sürüklenme kuvvetinin üstesinden gelebildiği
doğrulanacaktır.

→ Kurtarma sistemini tahrik eden vidalı mile bağlı DC motorun, sistemde kurulu olan
yayın çektiği kuvvetten kaynaklanan (vidalı milde bu kuvvet sürtünmeye
dönüşmektedir) sürtünmeyi yenebildiği, yani bu kuvvet etkisinde de dönerek
görevini yerine getirdiği doğrulanacaktır.

Hazırlanan test düzeneği herhangi bir canlıya zarar verilmemesi için Bursa ilinde kamuya
kapalı, çevresi çitlerle çevrili bir özel bir arazide test edilecektir.



Herkese Açık | Public

Kurtarma Sistemi Testler Takım 
Logosu

2520 Mayıs 2021 Perşembe

→ Kurtarma mekanizması doğru ve istenen şekilde çalışsa da dışarı fırlayan paraşütün açılmaması durumunda tüm sistem
başarısız olmaktadır. Bu sebeple paraşüt fırlatmaları gerçekleştirilecek ve paraşütün planlanan şekilde açıldığı gözlemlenerek
sistemin çalıştığı doğrulanacaktır.

→ Sürüklenme paraşütü açıldığında oluşan şok etkisi ilk etapta gövdenin ortasında bulunan ana paraşüt kurtarma sistemi
üzerindeki kilit görevi gören diller üzerinde olmaktadır. Sistemin dayanıklılığı beklenen şoku simgeleyebilecek bir ağırlık altında
test edilcektir.

→ Kurtarma sistemleri açılma testleri açısından ayrılma mekanizmasının paraşüt sistemini tam olarak gövdeden ayırabileceği test
edilecektir ve ayrılma sonucu paraşüt sistemlerinin açılıp açılmadığı test edilecektir.

→ Sürüklenme paraşütünün açıldıktan sonra faydalı yük sistemini roketten çıkarması planlanmaktadır. Hazırlanan prototip
düzeyde test düzeneği ile üretimi tamamlanmış olan faydalı yük sisteminin sürüklenme paraşütü sayesinde roketten
çıkarılabilmesi test edilecektir.

→ Üretimi yapılan paraşütlerin uygun bir yükseklikten serbest düşüşe bırakılarak açılması ve istenilen hızda iniş gerçekleştirmesi
test edilecektir. Test sonucunda paraşütün atıldığı yükseklik ve iniş süresi ele alınarak paraşüt sisteminin hızı hesaplanacaktır.

→ Test verileri ve videoları 27 Mayıs günü teslim edilecektir.
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No Parça İsmi Adet Malzeme

1 Mapa 1 Dökme demir

2 Servo motor 1

3 Kapak 1 Pla

4 Aviyonik sistem 1

5 Faydalı yük 1 Betonarme + epoksi
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• Faydalı yük bilimsel görevi olarak, roket irtifası tepe noktaya ulaştığında bırakılan faydalı yükün önceden belirlenmiş bir
konuma otonom olarak iniş yapması sağlanacaktır.

• Roket içerisinde bulunan faydalı yük sürüklenme paraşütüne entegreli bir sistem sayesinde roket irtifası tepe noktaya ulaştığı 
zaman tetiklenip açılan sürüklenme paraşütünün faydalı yükü çekip roketten çıkartması sağlanacaktır. Bu sayede tepe 
noktasında  ayrılması sağlanan faydalı yük önceden belirlenen bir konuma otonom iniş gerçekleştirecektir. Her ihtimale karşı 
faydalı yük konum verileri xbee pro s3b kablosuz haberleşme ve sim800c gsm modülleri kullanılarak yer istasyonuna 
gönderilecektir. Buradaki bir diğer önemli husus ise sürüklenme paraşütünün açılması ile gövdeye yapacağı ilk şok etkisini 
faydalı yük karşılamaktadır. 43 kg olarak tasarlanan rokete sürüklenme paraşütünün açılması ile 
1

2
𝜌V2SCD = 0.5 ∗ 0.59 ൗkg

m3 ∗ 152 ൗm2

sn2 ∗
π

4
m2 ∗ 0.8 = 83.5 N kuvvet rokete şok etkisi oluşturmaktadır. Bu 43     

kglık roketin içinde bulunan faydalı yük, ilk şoku roketten ayrılana kadar sönümleyerek roket gövdesinin % 10 kadar g 
etkisine daha az maruz kalmasını sağlamaktadır.

• Faydalı yük sistemi üzerinde otonom iniş gerçekleştirebilmek için u-blox neo m8n gps modülü üzerinden elde edilen konum
verileri ve HMC5883L pusula sensöründen elde edilen yön verileri kullanılarak faydalı yükün gitmesi gereken yön
belirlenecek ve sistem üzerinde bulunan iki adet servo motor ile faydalı yük paraşütü yönlendirilecektir ve istenilen
koordinatlara, yardım malzemesi veya herhangi bir mühimmatın simgesel olarak taşınması sağlanacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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• Faydalı yük üzerinde bulunan elektronik düzenek tek taraflı delikli pertinaks üzerine devre yolları kurularak oluşturulacaktır.
Sistem üzerinde Atmel mega328p mikrodenetleyicisi kullanan arduino nano kullanılacaktır. Sensörlerden gelen veriler
arduino nano üzerinde işlenerek yapılması gereken kontroller gerçekleştirilecektir.

• U-blox neo m8n gps modülü sayesinde konum verileri elde edilecektir ve HMC5883L pusula sensörü sayesinde faydalı yükün
doğrultusu belirlenecektir. Arduino nano üzerinde konum ve doğrultu verileri işlenerek önceden belirlenmiş bir konuma
gidebilmesi için faydalı yükün yönelmesi gereken yön belirlenecektir ve sistem üzerinde bulunan iki adet servo motorlar
kontrol edilerek paraşüt yönlendirmesi yapılacaktır. Bu sayede otonom olarak istenen noktaya iniş sağlanacaktır.

• Aviyonik sistem üzerinde konum verilerini anlık olarak yer istasyonuna gönderebilmek için gps modülünden elde edilen
konum verileri 40 km menzile sahip xbee pro s3b kablosuz haberleşme modülü ile rf sinyali ile ve sim800c gsm modülü ile de
baz isatasyonları aracılığıyla anlık olarak yer istasyonuna gönderilecektir.

• Faydalı yük sisteminde güç kaynağı olarak 3S 30C 1350 mAh lipo pil kullanılacaktır.

• Faydalı yük kütlesi 4.5 kg’dır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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• Gps modülünden elde edilen konum verileri ve pusula sensöründen elde edilen doğrultu verileri kullanılarak faydalı yükün 
gitmesi planlanan konuma yönelmesi için gerekli işlemler hesaplanıp sistem üzerinde bulunan servo motorlar tetiklenerek 
paraşüt kontrolü sağlanacak ve faydalı yükün istenen seyirde gitmesi sağlanacaktır. 

• Seyir esnasında sıcaklık ve nem verileri, konum ve irtifa verileri ile anlık olarak yer istasyonuna gönderilecektir. 
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• Faydalı yük bilimsel görevi olarak, roket irtifası tepe noktaya
ulaştığında bırakılan faydalı yükün önceden belirlenmiş bir konuma
otonom olarak iniş yapması sağlanacaktır.

• Faydalı yük istenen güzergahta ilerlerken sistemde bulunan gps
modülü ile elde edilen konum ve irtifa verileri ile DHT22 Nem ve
Sıcaklık sensöründen elde edilen havanın anlık sıcaklık ve nem
verileri Xbee pro s3b kablosuz haberleşme modülü sayesinde radyo
sinyali olarak, Sim800c gprs modülü sayesinde ise sms olarak yer
istasyonuna gönderilecektir.
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Termal Analiz
• Yüksek Ma sayılarında burun konisi üzerindeki sıcaklıklar aerotermodinamik olarak 

kritik hale gelmektedir. Ancak OR simülasyonundan da görüldüğü üzere roketin tasarım 
(en yüksek) hızı 1.35 Ma değerindedir. Bu değer için yüzeydeki sıcaklık literatürden* şu 
bağıntıyla elde edilebilir:

Burada Trecovery, roket tasarımı için bir sıcaklık öngörüsüdür. Toplam sıcaklıktan bir 
miktar daha düşüktür. r bir sabit olup, türbülanslı akış için 0.9 değeri tavsiye edilmiştir. M 
Mach sayısıdır. Kritik tasarım noktasında (Ma=1.35) irtifa yaklaşık 900m’dir ve bu irtifada 
havanın statik sıcaklığı hava tablolarından 281 K olarak alınırsa, Trecovery 373 K olarak 
elde edilir. Bu sıcaklıklar öngörülen burun konisi malzemesi için problem oluşturacak 
mertebede değildir.

*Tactical Missile Design, Fleeman, E. L., 2006, American Institute of Aeronautics and Astronautics

𝑇𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 = 𝑇𝑓𝑟𝑒𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 ∗ (1 + 0,2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑀𝑎2)
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Bir öngörü vermesi amacıyla, roketin basınç merkezi halihazırda OpenRocket simülasyonlarından elde edilmiştir. Roket üzerine
düşen sürüklenme kuvvetinin eldesi, HAD analizleri ile sağlanacaktır. HAD analizinde basit kurgudan karmaşık kurguya doğru
gidilmiştir. Mühendislik içgörüsü ile ilk etapta roket, üzerindeki kanatlar ayrıca analiz edip süperpoze edilerek (sürüklenme
kuvveti etkisi ayrı ayrı toplanarak), eksenel simetri varlığı nedeniyle 2 boyutlu olarak modellenmiştir. Bu aşamada roketin yandan
görünüşünün roket ekseninden kesilmiş hali çevresindeki hava akış alanıyla modellenmiştir. Bir ileri seviye model ise 3 boyutlu
akış analizidir. Burada roketin üç kanata sahip olması nedeniyle, 360/3=120 derecelik bir dilim olacak şekilde roket ile birlikte akış
alanı oluşturulmuştur. Akış alanının büyüklükleri, 2 boyutlu analizde verilen değerler ile aynı olacaktır. 3 boyutlu HAD
modellemesi ile 2 boyutlu analiz karşılaştırılmıştır. Minör değişiklikler ve tasarım süreci 2 boyutlu analiz ile yürütülmüş olup, 3
boyutlu analiz validasyon aracı olarak kullanılmıştır. En kritik kabul yüzey pürüzlülüğüdür. Yüzey pürüzlülüğün için yazılım
varsayılan değerleri kullanılacaktır. Bu durumun sınır tabaka oluşumu ile ilgili hatalı öngörüye yol açacağı açıktır ancak konsept
tasarım aşamasında bu kabul yapılmıştır. Diğer bir kabul ise yukarıda bahsedildiği gibi 2 boyutlu analizdeki basitleştirmelerdir.
Aşağıda sınır koşulları ve akış alanı gösterilmiştir.

Statik Basınç 
Çıkışı

Eksen

Sürtünmesiz Duvar

• 2 Boyutlu HAD Analiz Şekil Temsili ve Sınır Koşulları

Statik Basınç 
Çıkışı

Eksen

Sürtünmesiz Duvar

Toplam 
Basınç ve 
Toplam Sıc. 
Girdisi

10*D 10*D

1
0

*D

10*D 10*D

1
0

*D

120 °Periyodik
Periyodik

Sürtünmesiz Duvar

D: Roket Çapı
D: Roket Çapı

• 3 Boyutlu HAD Analiz Şekil Temsili ve Sınır Koşulları

Toplam 
Basınç ve 
Toplam Sıc. 
Girdisi
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Analiz Türü Hücre Sayısı Max. Y+ Min. Ortogonallik Sürüklenme Kuvveti Program

3B 752740 <1 15 derece 84.87 N Numeca FineOpen

2B 30557 <1 12 derece 81.77 N Ansys Fluent

2B analizde sürüklenme kuvveti, 2B roket gövdesi ve burun analizi ayrı, kanatların analizi ayrı olacak biçimde yapılmıştır ve
süperpoze edilerek iki taraftan gelen etkiler toplanmıştır. 3B analiz sonuçlarına bakıldığında aradaki fark kabul edilebilir seviyededir 
ve 3 SD dinamik model, 2B aerodinamik analizlerle kurulabilir sonucuna varılmıştır. Analiz sınır koşulları, her bir irtifa seviyesi için 
25-600 m/s hızlar arası 14 analiz yapılmış, giriş toplam basıncı ve çıkış statik basıncı tanıtılarak elde edilmiştir. Giriş toplam basıncı, 
ilgili irtifa statik basıncı ile hızdan gelen etkinin izantropik akış bağıntılarından elde edilmiştir. Bu sunuşta yer kısıtlı olduğu için çok 
daha detaylı hali 3 SD dinamik model raporunda mevcuttur. Elde edilen sürüklenme kuvvetleri ile her irtifa aralığı içindeki 
belirlenen birden çok hız değeri için dinamik model oluşturulmuştur. Ayrıca burun açılması için gerekli kuvvet tayini de aerodinamik 
analizden elde edilmiştir.

3B Ağ Yapısı
2B Ağ Yapısı

0-8000 m aralığında 14 irtifa 
değeri, her irtifa için 25-600m/s 
arasında 14 hız değeri, toplam 
14*12=168 analiz koşuldu. 3B 2B

Ağ Yapısı 
Yakın 
Detayları:

V=125m/s, 1000-
1200 m arası irtifa 
için örnek analiz 

karşılaştırma tablo
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No Parça İsmi Adet Malzeme

1 Aviyonik bileziği 1

2 mapa 2 Dökme demir

3 altimetre 1

4 Vidalı mil 2 st

5 Ana bilgisayar 1

6 Yedek bilgisayar 1
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Ana ve yedek aviyonik sistemlerin tasarımı ve programlaması bizim tarafımızdan yapılmaktadır. Herhangi bir ticari
sistem kullanılmayacaktır.

Ana aviyonik sistem, kurtarma sistemini tetikleyebilmek için L3G4200D açı sensörü kullanılmaktadır. Açı
sensöründen elde edilen veriler sayesinde roketin doğrultusunun yere göre yaptığı açı hesaplanacaktır ve roketin
yere paralel olduğu nokta tepe noktası olarak belirlenip paraşüt sistemi tetiklenecektir. Sürüklenme paraşütü
açıldıktan sonra ana paraşütü açabilmek için sistem üzerinde bulunan MS5611 Barometrik basınç sensörü ile irtifa
belirlenip ana paraşüt tetiklenecektir.

Ana aviyonik sistem kurtarma sistemini tetikleyebilmek için MS5611 Barometrik basınç sensörü kullanılmaktadır.
Basınç sensöründen elde edilen irtifa verileri kullanılarak paraşüt sistemlerinin tetiklenmesi gereken zamanlar
belirlenecektir.

Sonuç olarak;
Ana aviyonik➔ açı + basınç
Yedek aviyonik➔ basınç
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Ana Aviyonik – Detay/1
Devre Elemanları Tablosu: 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

L3G4200D açı sensörü L3G420
0D

8.75 mdps/dijit hassasiyet ile ölçüm 
yapabilmektedir.

Roket doğrultusunun yere göre açısının 
tespiti için kullanılmaktadır.

MS5611 basınç sensörü MS5611 0.1 m hassasiyetle yaklaşık 30000 m’ye 
kadar (1 kPa) irtifa ölçebilmektedir.

Roket konumunun tespit edilmesi için 
kullanılmaktadır.

U-Blox Neo m8n GPS Neo-
M8N

Yaklaşık 1.5 m hassasiyet ile ölçüm 
yapabilmektedir.

Roket konumunun tespit edilmesi için 
kullanılmaktadır.

Xbee Pro S3B Kablosuz 
Haberleşme modülü

XBP9B Yüksek kazançlı anten kullanılması
durumunda 45 km menzile sahip.

Konum ve irtifa verilerinin yer istasyonuna
gönderilmesi için kullanılmaktadır.

Arduino nano Atmega
328p

16 Mhz frekansında çalışmaktadır. Sensör verilerinin işlenerek gerekli işlerin 
yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

IRFP064N N kanal ve 
IRF4905 P kanal mosfetler

IRFP064
IRF4905

55V 42A Sürekli akım 
sağlayabilmektedir.

Paraşüt sistemlerini tetiklemede kullanılacak 
olan h  köprüsü tasarımılarının kurulabilmesi 
için kullanılmaktadır.
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Ana Aviyonik – Detay/2

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 
• Ana aviyonik sistem tasarımı ÖTR de belirtilen

tasarıma göre değişiklik göstermiştir. ÖTR de
kullanılması planlanan lineer ivme sensörünün
istenilen hassasiyette, stabil çalışmamasından dolayı
ana sistem aviyoniğinde açı sensörü kullanılarak
sürüklenme paraşütünün tetiklenmesi ve açı sensörü
ile basınç sensörünün entegre bir şekilde çalıştırılması
ile hız verilerinin elde edilmesi ve ana paraşüt sistemi
tetiklenmesine karar verilmesi planlanmaktadır.

• Ana aviyonik sistem kartı tek taraflı delikli pertinaks
üzerine devre yolları kurularak oluşturulacaktır. Sistem
üzerinde Atmel Mega328p mikrodenetleyicisi bulunan
arduino nano kullanılacaktır. Sensörlerden gelen
veriler arduino nano üzerinde işlenerek yapılması
gereken kontroller gerçekleştirilecektir.
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Ana Aviyonik – Detay/2

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

• Kart üzerinde bulunan entegrelerin bağlantı şeması Proteus programı üzerinde modellenmiş olup devre yol tasarımı
belirlenmiştir. Belirlenen devre yolları roket tasarım ölçüleri gereği boyut sınırı belirlenmiş olan 125mm x 165mm
boyutlarında olmasına karar verildi.

• Ana aviyonik sistem de, yedek aviyonik sistem devre yollarıyla aynı yöntem ile, delikli pertinaks üzerinde ince tellerin
lehimlenmesi ile oluşturulacaktır. Yedek aviyonik sistem kart tasarımı tamamlanmıştır. Ana aviyonik sistem kartı devre
yolunun anlaşılabilmesi için üretimi yapılmış olan yedek sistem kart tasarımı devre yolunun fotoğrafı aşağıda verilmiştir.
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Algoritma : 
• Ana aviyonik sistem tasarımı ve algoritma yazımı

bizim taramızdan hazırlanmıştır.
• Ana aviyonik sistemde sürüklenme paraşütü

sistemini tetikleyebilmek için açı sensörü
kullanılmasına karar verilmiştir. Yüksek hassasiyette
ölçüm yapabilmesinden dolayı L3G4200D açı sensörü
kullanılmasına karar verilmiştir. Açı sensörü
aracılığıyla roketin iki eksende açı bilgileri elde
edilecektir. Elde edilen açı bilgileri birlikte
kullanılarak roketin yer ile yaptığı açı belirlenecektir.
Roketin yer ile paralel bulunduğu durum tepe
noktası olarak belirlenecek ve sürüklenme paraşütü
tetiklenecektir.

• Ana paaşüt tetiklemesi açı sensöründen elde edilen verileri ile belirlenememektedir. Bu sebeple açı sensörü ile birlikte
kullanılarak roket hızını hesaplamada da kullanılacak olan MS5611 Barometrik basınç sensörü sayesinde elde edilecek olan
irtifa verisi sürüklenme paraşütü açıldıktan sonra 550 m nin altında değer verdiği an ana paraşütün tetiklemesi yapılacaktır.
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Veri Filtreleme Detayları : 

• Açı ve basınç sensörlerinden gelen verilerdeki hataları sönümleyebilmek için algoritma aşamasında Simple Kalman Filter
kütüphanesi kullanılarak sensör kaynaklı ani hataların giderilmesi sağlanacaktır. Simple Kalman filtresi PID algoritması
içermektedir.

• Sensör verileri iki farklı P , I , D değerlerine sahip iki farklı filtre sisteminden geçecektir. Birinci filtreleme sensörde
meydana gelen küçük ölçekli dalgalanmaları sönümlemek için kullanılacaktır.

• İkinci filtreleme ise okunan değerlerde meydana gelen büyük ölçekli ani hataların giderilmesi için kullanılacaktır. Bu
sayede burn outta oluşabilecek anlık büyük değişimler dahil büyük ölçekli hatalar sönümlenecek ve paraşüt sistemlerinin
hatalı bir işlem yapılarak açılmasının önüne geçilecektir.

Algoritma : 

• Roketin hız verilerini elde edebilmek için sistemde kullanılan basınç ve açı sensörlerinden elde edilen verileri birlikte
işlenecektir. Basınç sensöründen elde edilen irtifa verisi ile roketin dikey yönde hız verisi hesaplanacaktır. Roketin yer ile
yaptığı açı, açı sensöründen elde edilen veriler ile hesaplanacaktır. Roketin yatay hızı ve bileşke hızı basit bir geometrik
hesap ile belirlenecektir. Elde edilen hız verileri, irtifa ve konum verileri ile birlikte yer istasyonuna gönderilecektir.
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Yedek Aviyonik – Detay/1
Devre Elemanları Tablosu: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

MS5611 basınç sensörü MS5611 0.1 m hassasiyetle yaklaşık 30000 
m’ye kadar (1 kPa) irtifa 
ölçebilmektedir.

İrtifa ölçümü için kullanılmaktadır. 

U-Blox Neo m8n GPS Neo-
M8N

Yaklaşık 1.5 m hassasiyet ile ölçüm 
yapabilmektedir.

Roket konumunun tespit edilmesi için 
kullanılmaktadır.

Xbee Pro S3B Kablosuz 
Haberleşme modülü

XBP9B Yüksek kazançlı anten kullanılması
durumunda 45 km menzile sahip.

Konum ve irtifa verilerinin yer istasyonuna
gönderilmesi için kullanılmaktadır.

Sim800C gsm-gprs modülü SIM800C Baz istasyonları aracılığıyla iletişim 
sağlayabilmektedir.

Konum ve irtifa verilerinin yer istasyonuna
gönderilmesi için kullanılmaktadır.

Arduino nano Atmega3
28p

16 Mhz frekansında çalışmaktadır. Sensör verilerinin işlenerek gerekli işlerin 
yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

IRFP064N N kanal ve 
IRF4905 P kanal mosfetler

IRFP064
IRF4905

55V 42A Sürekli akım 
sağlayabilmektedir.

Paraşüt sistemlerini tetiklemede kullanılacak 
olan h  köprüsü tasarımılarının kurulabilmesi için 
kullanılmaktadır.
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2

• Yedek aviyonik sistem kartı tek taraflı delikli
pertinaks üzerine devre yolları kurularak
oluşturulmuştur. Sistem üzerinde Atmel Mega328p
mikrodenetleyicisi bulunan arduino nano kullanıldı.
Sensörlerden gelen veriler arduino nano üzerinde
işlenerek yapılması gereken kontroller
gerçekleştirilecektir.

• Kart üzerinde bulunan entegrelerin bağlantı şeması
Proteus programı üzerinde modellenmiş olup devre
yol tasarımı belirlenmiştir. Belirlenen devre yolları
roket tasarım ölçüleri gereği boyut sınırı belirlenmiş
olan 125mm x 165mm boyutlarında olmasına karar
verildi.
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2

• Yedek aviyonik sistem kart tasarımı tamamlanmıştır. Yedek aviyonik sistem delikli pertinaks üzerinde ince tellerin
lehimlenmesi ile oluşturulmuştur. Üretimi tamamlanan yedek aviyonik sistem kartının üstten ve alttan görünüşü aşağıda
gösterilmiştir.
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• Yedek aviyonik sistem tasarımı ve algoritma yazımı bizim taramızdan hazırlanmıştır.
• Yedek aviyonik sistem paraşüt sistemini tetikleyebilmek için basınç sensörü kullanılmasına karar verilmiştir. Atmosfer

basıncı kullanılarak irtifa hesabı yapılabilmektedir. İrtifa arttıkça atmosfer basıncı düşmektedir. Kullanılacak olan MS5611
Barometrik Basınç Sensörü 1kPa ile 120 kPa arasında ölçüm yapabilmektedir. 1kPa atmosfer basıncı yaklaşık olarak 3000
m irtifaya denk gelmektedir. Basınç sensörü sayesinde elde edilen irtifa verisi kullanılarak tepe noktası belirlenecek ve
sürüklenme paraşütü tetiklenecektir. Sürüklenme paraşütü tetiklendikten sonra roketin irtifası 550 m nin altına düştüğü
an tespit edilince ana paraşüt sistemi tetiklenecektir.

Algoritma : 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3
Veri Filtreleme Detayları : 

• Basınç sensöründen gelen verilerdeki hataları sönümleyebilmek için algoritma aşamasında Simple Kalman Filter
kütüphanesi kullanılarak sensör kaynaklı ani hataların giderilmesi sağlanacaktır. Simple Kalman filtresi PID algoritması
içermektedir.

• Sensör verileri iki farklı P , I , D değerlerine sahip iki farklı filtre sisteminden geçecektir. Birinci filtreleme sensörde
meydana gelen küçük ölçekli dalgalanmaları sönümlemek için kullanılacaktır.

• İkinci filtreleme ise okunan değerlerde meydana gelen büyük ölçekli ani hataların giderilmesi için kullanılacaktır. Bu
sayede burn outta oluşabilecek anlık büyük değişimler dahil büyük ölçekli hatalar sönümlenecek ve paraşüt sistemlerinin
hatalı bir işlem yapılarak açılmasının önüne geçilecektir.
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Ana – Yedek Aviyonik

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 

• Paraşüt sistemleri üzerinde birer adet redüktörlü motor ile dörder adet servo motor birlikte
tetiklenerek paraşüt sisteminin açılmasını sağlamaktadır. Ana aviyonik ve yedek aviyonik
sistemleri birbirinden bağımsız bir şekilde paraşüt sistemlerini tetikleyebilmesi için aviyonik
sitemlerin ikisine de mosfetler ile güç kontrol devresi kurulmaktadır.

• Her bir sisteme de paraşüt açma sistemleri üzerindeki redüktörlü motorları tetiklemek için N
ve P tipi mosfetler ile oluşturulan ikişer adet h köprüsü kurulmaktadır. Bu h köprüleri
sayesinde tetikleme yapılmadığı zaman redüktörlü motora herhangi bir güç verilmemektedir.
Paraşüt açma sistemlerinde bulunan servo motorları tetiklemek için gerekli güç de aviyonik
sistemlerde bulunan N kanal mosfetler sayesinde kontrol edilmektedir. Bu sayede tetikleme
olmadığı zaman servo motorlara herhangi bir güç veya sinyal verilmemektedir.

• Bu sayede iki sistem de birbirinden bağımsız bir şekilde paraşüt açma sistemindeki redüktörlü
motorları ve servo motorları tetikleyebilmektedir.
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İletişim:

• Ana sistem uçuş bilgisayarı üzerinde Xbee pro s3b kablosuz haberleşme modülü, yedek sistem uçuş bilgisayarında ise Xbee pro
s3b kablosuz haberleşme modülü ile birlikte Sim800c gprs modülü bulunacaktır.

• Yer istasyonunda ise 1 adet xbee pro s3b modülü yüksek kazançlı yagi anten ile birlikte alıcı olarak kullanılacaktır.. Yedek sistem
üzerinde bulunan sim800c gprs gsm modülü sayesinde ise baz istasyonları aracılığıyla yer istasyonunda alıcı olarak kullanılacak
bir telefona sms sinyalleri gönderilecektir.

• Yer istasyonu sisteminin yanında roketin konum, irtifa ve hız verilerini elde edebilmek için bir insanız hava aracı üzerine
yerleştirilecek olan 2 adet XBee pro s3b modülünden oluşan bir düzenek ile roketten ihaya gönderilen sinyaller yer
istasyonuna iha üzerinden yansıtılacaktır. Bu sayede hem ihanın yüksekliği hem de alanda gezdirilmesi sayesinde elde edilmek
istenen sinyaller yer istasyonuna roketten doğrudan gelemese bile iha aracılığıyla elde edilip yer istasyonuna gönderilmesi
planlanmaktadır.

• Xbee pro s3b modülü 900 MHz bandında şifreli sinyaller ile iletişim yapabilmektedir. Yer istasyonunada yüksek kazançlı yagi
anten ile 45 km menzilde haberleşebilmektedir. Bu sebeple kullanılmasına karar verilmiştir.

• Sim800c gprs modülü ise baz istasyonları ile iletişim sağlayabilmesi durumunda sınırsız bir iletişim menzili imkanı
sağlamaktadır. Bu sebeple Xbee pro s3b modülünün yanında Sim800c gprs kullanılmasına da karar verilmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Yer İstasyonu:

• Yer istasyonu üzerinde alıcı olarak görev yapacak 1 adet Xbee pro s3b modülü bilgisayar ile usb üzerinden bağlantı
yapmaktadır. Xbee pro s3b modülünün bilgisayar üzerinde çalıştırılacak olan X-CTU programı üzerinden gelen sinyalleri
göstermesi planlanmaktadır.

• Xbee pro s3b modülü +24 dbi kazanca sahip yüksek kazançlı yagi anten ile kullanılacaktır. Bu sayede Xbee pro s3b
modülünün roket aviyoniği ile iletişim menzili 45 km ye kadar çıkartılması planlanmaktadır.

• Yer istasyonunda roket sinyallerini ikincil bir sistem olarak roket verilerini sms sinyali ile alabilmek için bir adet telefon
kullanılacaktır. Bu sayede baz istasyonları yardımıyla sınırsız bir menzile sahip iletişim kurulabilmesi planlanmaktadır.

• Roket üzerinden gönderilen sinyallerin yer istasyonuna gönderilebilmesi için iki farklı plan gerçekleştirilecektir. İlk plana
göre sinyaller doğrudan yer istasyonuna Xbee pro s3b modülleri aracılığıyla şifreli radyo sinyali olarak ve sim800c gprs
modülü ile sms olarak doğrudan gönderilecektir. İkinci hareket planı olarak da aynı zamanda, bir insansız hava aracı
üzerinde 2 adet xbee pro s3b modülü kullanılarak hazırladığımız bir sistem sayesinde roketten ihaya gönderilen sinyaller
iha üzerinden yer istasyonuna yansıtılması planlanmaktadır. Bu sayede ilk planda xbee modülü üzerinden erişilmesi
planlanan 45 km lik menzil, ihanın irtifa ve alanda seyir halinde olması sayesinde arttırılması planlanmaktadır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Yer İstasyonu:

• Yer istasyonunda kullanılan xbee pro s3b modülü 5 Volt 1.044 Watt güç tüketimine sahip. Yer istasyonunda xbee modülü
bilgisayar arasında güç ve iletişim usb girişleri üzerinden sağlanacaktır. Bilgisayar üzerinden beslemenin yetersiz
kalabilmesinden dolayı Xbee modülü aynı zamanda harici bir 3S 35C 3400 mAh lipo pil ile de beslenecektir. Lipo pil
LM2596 DC-DC Dönüştürücü Modülü ile 5v 3 A çıkış verebilen bir güç kaynağına dönüştürülüp xbee beslemesi
yapılacaktır. LM2596 DC-DC dönüştürücü modülü %92 verim ile çalışabilmektedir bu sebeple alıcı xbee modülünün lipo
pil ile desteklenerek tahmini çalışma süresinin 2.5 saat olması planlanmaktadır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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→ Yedek aviyonik sistem uçuş bilgisayarı basınç sensörü kullanılarak paraşüt açma sistemini tetikleyecektir. Kullanılması
kararlaştırılan basınç sensörü bir basınç kabı içerisinde, düşük basınç altında yükseklik verisi okuyabilmesi ve bu veriler
kapsamında paraşüt açma görevini yerine getirip getiremediği test edilmektedir. Yapılan test kapsamında roketin
çıkabilmesi planlanan irtifa seviyelerinde oluşan hava basıncının okunabilmesi ve basınç verisi sayesinde irtifanın
hesaplanabilmesi test edilmektedir.

→ Yedek aviyonik sistem uçuş bilgisayarı algoritmasının testi için roket analizleri sonucu elde edilen roketin yükseklik
verilerinin sensör verisi gibi algoritmaya girilmesi sağlanıp algoritmanın doğru çalışıp çalışmadığı test edilmektedir. Yedek
aviyonik sisteminde mikrodenetleyici olarak arduino nano modülü üzerinde bulunan atmel mega329p mikrodenetleyicisi
kullanılmaktadır. Testin gerçekleştirilebilmesi için matlab simulink üzerinden arduino nano ile bilgisayar arasında iletişim
gerçekleştirilmektedir ve arduino nanoya analizlerden elde edilen irtifa verileri, sensör ile okunması yerine matlab simulink
aracılığıyla arduinoya gönderilecek ve beklenen anlarda paraşüt sistemlerinin tetiklenip tetiklenmediği test edilmektedir.

→ Ana aviyonik sistem uçuş bilgisayarı sürüklenme paraşütünü açmak için açı sensörü kullanacaktır. Basınç sensöründen elde
edilen 2 eksende açı değerleri kullanılması ile roketin yere göre yaptığı açı belirlenecek ve roketin yere göre açısına göre
sürüklenme paraşütü açılacaktır. Test yapılabilmesi için ana aviyonik sistem prototipi kurulmaktadır. Kurulan prototip
üzerinden sensörlerin entegreli bir şekilde çalışması test edilmektedir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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→ Ana aviyonik sistem uçuş bilgisayarı algoritmasının testi için roket analizleri sonucu elde edilen roketin yere göre açı
değerleri ve irtifa verileri kullanılan sensörlerin verişleri gibi algoritmaya girilmesi sağlanıp algoritmanın doğru çalışıp
çalışmadığı test edilmektedir. Ana aviyonik sisteminde mikrodenetleyici olarak arduino nano modülü üzerinde bulunan
atmel mega329p mikrodenetleyicisi kullanılmaktadır. Testin gerçekleştirilebilmesi için matlab simulink üzerinden arduino
nano ile bilgisayar arasında iletişim gerçekleştirilmektedir ve arduino nanoya analizlerden elde edilen roketin açı ve irtifa
verileri sensörler ile okunması yerine matlab simulink aracılığıyla arduinoya gönderilecek ve beklenen anlarda paraşüt
sistemlerinin tetiklenip tetiklenmediği test edilmektedir.

→ Haberleşme sistemlerinde kullanılacak olan Ublox Neo 7M GPS modülleri, Xbee pro s3b kablosuz haberleşme modülleri ve
Sim800c GPRS modüllerinin planlanan şekilde çalışmalarının sınanması için prototip düzeyde bir sistem kurulmaktadır.

→ Xbee pro s3b kablosuz haberleşme modüllerinin yüksek kazançlı yagi anten kullanılarak gerçek menzillerinin testleri
yapılmaktadır. Menzil testleri Bursa Gölbaşı gölü çevresinde bina ve ağaçlardan uzak bir bölgede gerçekleştirilecektir. Test
için karbonfiber malzeme kullanılarak üretilen roket gövdesini temsil edebilecek bir parça üretimi yapılmıştır. Gövde
içerisinde haberleşme menzilinde kayıp olup olmaması test edilmektedir.

→ Test verileri ve videoları 27 Mayıs günü teslim edilecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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• Çap burunda 150, shoulderda 140mm dir. uzunluk burunda 350, shoulderda 225 mm’dir.
• Tanjant ojiv burun profili kullanılmıştır.
• Teknik detaylar ilerleyen sayfadadır.

𝜃 = arccos 1 −
2𝑥

𝐿

𝑦 =
𝑅

𝜋
𝜃 −

sin 2𝜃

2
+ 𝐶𝑠𝑖𝑛3(𝜃)



Herkese Açık | Public

Burun Konisi – Detay Takım 
Logosu

5220 Mayıs 2021 Perşembe 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Burun konisi için başlıca tasarım sınırlayıcısı, uçuşun karakteristiğidir. Yapılan literatür araştırmasına göre, ses altı uçuşlar için kıvrık
ve küt burunlar daha iyi sonuç vermektedir. Bunun sebebi, ses altı uçuşlarda dalga sürüklenmesi yerine yüzey sürtünmesi kaynaklı
sürüklenme kuvvetinin daha etkili olmasıdır.1 Sesüstü uçuşlarda ise, literatürdeki ampirik verilere göre x1/2 kuvvet serisi ve Haack
serisinin 0 şekil faktörlü Von Karman burun konisi şekilleri, en düşük dalga sürüklenmesi (wave drag) değerlerini sağlamaktadır.
Transonik bölgede, modellemenin zor olmasına karşın yine Von Karman burun konisi düşük sürüklenme değerleri deneysel
çıktılarına sahiptir. 1,2 Simülasyonlar Von Karman burun için denenmiş, ancak öngörülen yükseklik değeri simülasyon çıktısıyla tam
uyuşmamıştır. Görev için yapılacak uçuşta uçuş seyrinin büyük bir kısmı ses altı bölgededir. Simülasyon sonuçlarına göre yaklaşık 5
saniyelik bir süre boyunca uçuş ses üstü durumdadır. Beklenenden düşük irtifanın sebebinin bu olduğu öngörülmektedir. Uzun
süreli ses altı uçuş için, tanjant ojiv burun profilinin benzetimi yapılmıştır. OR programının simülasyon yöntemine göre, tanjant
ojiv profil ile daha yüksek bir irtifa değeri elde edilmiştir. Göz ardı edilmemesi gereken nokta, simülasyon algoritmasının transonik
ve ses üstü bölgelerdeki modelleme belirsizliği, şok dalgalarını modelleme yetersizliği bulunmaktadır. Tüm bu sonuçlara göre, bu
aşamada tanjant ojiv burun tasarımı ile yapılan tasarım esas alınmıştır.
Boyut için, narinlik oranı (R/L) gerekli sürüklenme katsayısına uygun şu ölçüler belirlenmiştir : R=75 mm, L=350 mm
Sürüklenme paraşütünü serbest bırakan kurtarma mekanizması burun omuzluğunda yer almaktadır. Burun Omuzluğu 225 mm
boy ile 150 mm olan gövde çapının 1.5 katıdır. Şartname şartı sağlanmıştır. Tanjant ojiv denklemi:

Kaynak
1: Chinn, S.S.; Missile Configuration Design, 1961, McGraw-Hill Book Co., Inc., New York
2: MIL-HDBK-762(MI), 1990, ”Design of Aerodynamically Stabilized Free Rockets”; U.S. Army Missile Command
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• Görev isterlerine göre muhtemel malzemeler sıralanmıştır. Bu malzemelere ilişkin üretim metodları da sunulmuştur. 
• Aluminyum burnun iç kısmından talaş kaldırmak çok zahmetli bir iştir. Talaş kaldırılmazsa da yüksek ağırlık ve maliyet gibi 

olumsuz etkileri bulunmaktadır. 
• Pres veya bükme yoluyla profili oluşturulmuş simetrik iki burun yüzeyini kaynaklayarak da burun elde etmek mümkündür. 

Bu durumda içten talaş kaldırmaya gerek kalmamaktadır, ancak profilin istenen düzgünlükte ve geometride üretilmesi (pres 
veya bükerek) neredeyse mümkün değildir. 

• Bunlara ilaveten, alüminyumun dayanımı, sesüstü uçuşta oluşacak yüksek basınç farkı ve şok dalgaları için emniyetli 
öngörülmemektedir.

• İmalatı konusunda ekibin geçmiş yıllardan tecrübe sahibi olduğu karbonfiber, dayanım ve hafiflik özellikleri ile de diğer 
seçeneklerin önünde bulunmaktadır. 

• Tüm bu sebeplerle birinci tercih dış kalıp – el yatırması yöntemi ile karbonfiberden burun üretmektir. 

Malzeme Üretim Metodu Üretim Kolaylığı Maliyet Dayanım Ağırlık

Aluminyum Tornalama Orta-Zor Orta-Yüksek Orta Orta

Aluminyum İki Yüzeyi İçten Kaynaklama Zor Yüksek Orta Orta

Karbonfiber El Yatırması - Dış Kalıp ile Orta Orta-Yüksek Çok İyi Hafif

Karşılaştırma Tablosu
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Kanatçık sayısı: 3
Kanatçık profili seçenekleri üstteki gibidir. İmalatın el 

verdiği ölçüde sağdaki seçenek tercih edilecektir.
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• Kanatçık kesit profili, imalatın el verdiği ölçüde sağda bulunan profile yaklaştırılacaktır. Hücum kenarı sesaltı uçuşlar için 
yuvarlatılmış, firar kenarı ise kama şeklinde olması akış ayrılmasını azaltacak etkiye sahiptir. Uçuşun uzun bir bölümü ses 
altıdır.

• Öncelikle 4 kanatçık için tasarımlar denenmiş olsa da stabilite sorunları nedeniyle 3 kanatçıkta karar kılınmıştır.
• Kanatçık malzemeleri ve imalat metotları için tabloda sunulan üç seçenek öngörülmüştür. Kanatçıkların geometri ve boyut

toleransları, kusursuz bir uçuş için önem arzetmektedir. Herhangi bir eğrilik, şekil kaçıklığı vs. roketin aerodinamik
karakteristiğini direkt olarak etkileyecek ve uçuşta öngörülmeyen istenmeyen durumlara sebep olacaktır.

• Bu önemli kısıt, el ile üretilen karbonfiberi kanatçıklar için elverişsiz bir seçenek yapmaktadır (Karbonfiber tüm parçalar
takım üyeleri tarafından basit atölye imkanları ile güvenlik öncelenerek üretilmektedir. Sanayi tesisine ürettirilmemektedir, bu
sebeple istenen hassasiyetin elde edilemeyeceği öngörülmüştür.).

• Geriye kalan seçenekler, istenen boyut ve geometri toleransını sağlayacak lazer kesim ile metalden üretimlerdir. N5800
motora sahip rokette, istenen ağırlığı ve irtifayı elde etmek için siyah demir sac kanatçık malzemesi için kullanılacaktır. Bu
malzemenin maliyeti, diğerlerine göre oldukça düşüktür. Dayanımı istenen seviyeyi karşılamaktadır.
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• İstenen ağırlığı ve irtifayı elde etmek için siyah demir sac kanatçık malzemesi için kullanılacaktır. Bu malzemenin maliyeti, 
diğerlerine göre oldukça düşüktür. Dayanımı istenen seviyeyi karşılamaktadır.

Malzeme Üretim Metodu Üretim Kolaylığı Maliyet Dayanım Ağırlık

Aluminyum Lazer Kesim Kolay Orta-Yüksek Orta Orta

Siyah Demir Sac Lazer Kesim Kolay Düşük Orta Yüksek

Karbonfiber El Yatırması Zor Orta-Yüksek İyi Hafif

Karşılaştırma Tablosu
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Üst Gövde Alt Gövde

Uçuş Bilgisayarı Erişim Kapağı Kanatçık Yuvası

• Resimdeki ölçüler haricinde, et kalınlığı 3 mm olarak tayin edilmiştir.



Herkese Açık | Public

Yapısal – Gövde Parçaları
Takım 

Logosu

5820 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

• Uygun ağırlık ve maliyet değerlerinde metaller arasında yalnızca alüminyum ile gövde üretmek mümkün
gözükmektedir. Ancak alüminyum ses üstü uçuş için yüksek dayanımı sağlama konusunda istenilen yeterlilikte
değildir. Çekme borudan kesileceği için üretimi kolaydır. En büyük dezavantajı elektromanyetik dalgaları yansıttığı
için haberleşmeye mani olmaktadır.

• Ağırlık ve dayanım için karbonfiber çok elverişli bir seçenektir. Takım üyelerinin önceki roket ve uçak projelerinde
karbonfiber imalatında yeterli tecrübesi bulunmaktadır. Sinyal geçirgenliği karbonfiber için kimi kaynaklarda düşük
olarak gözükse de, önceki projelerde karbonfiber ile yeterli sinyal geçirgenliği elde edilebilmiştir. Yine de,
haberleşme kesilmesi riskini öngörerek rokette sinyal geçirgenliğine mani olmayacak çözümler uygulanacaktır.

• Seçilen gövde malzemesi karbonfiber, üretim yöntemi el yatırması (silindir iç kalıp ile) olacaktır.

Malzeme Üretim Metodu Üretim Kolaylığı Maliyet Dayanım Ağırlık Sinyal Geçirgenliği
Aluminyum Çekme Boru Kolay Orta-Yüksek Orta Orta Kötü

Karbonfiber El Yatırması - Silindir İç Kalıp ile Orta-Zor Orta-Yüksek Çok İyi Hafif İyi - Orta

Karşılaştırma Tablosu
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Üst Gövde - Burun Shoulder Yapısı 
Üst Gövde – Alt Gövde Shoulder (Coupler) Yapısı

Gövde ortasından ayrılacak şekilde tasarım yapılmıştır. Rapon boyunca değinildiği gibi ana paraşüt bu ayrımdan çıkacaktır.

Gövde Üstü Civataların İçe Gömülmesini Sağlayan Gövde İçi Ekleri
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.

• Görselde roketin tüm alt sistemleri gözükmektedir. Burun omuzluğuna 1. kurtarma sistemi yerleştirilmiştir. Ayrıca burun 
omuzluğu ile alt gövde omuzluğu dış çapın 1.5 katı olarak 225 mm olarak tasarlanmıştır.  Roketin dış yüzeyinde herhangi bir 
çıkıntı yoktur. Montaj için kullanılan imbus civatalar ile gövdede yapılan takviyeler sayesinde gövde içine gömülmüştür.

• Sistemde iki adet kaydırma ayağı kullanılmıştır. 2. kaydırma ayağı motor bölgesinde iken 1. kaydırma ayağı ağırlık merkezinin
önünde motor kundağı bileziklerine yerleştirilmiştir. Böylece şartnamedeki konumlandırma kıstası (3.2.5.10) sağlanmıştır. 
Ayrıca kaydırma butonlarının yerleştirildiği bilezikler normalden 5 mm daha kalın tasarlanarak dayanımı arttırılmıştır.

• Roket gövdesi olarak kompozit malzeme kullanılmıştır.
• Kullanılan mapalar dökme demirden imal edilmiş olup faydalı yükte 1 adet olmak üzere 5 adet mapa kullanılmıştır.
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• Gövde içi, kundak/bileziklerin ve coupler parçalarının gövdeye montajı esnasında, cıvata başlarını dışarıda bırakmamak ve içe
gömmek için karbonfiber gövdeye iç destekler yine karbonfiber malzemeden yapılacaktır. Bu tasarım önceki projede başarıyla
uygulanmıştır ve cıvata başlarının gömülmesiyle sürüklenme kuvvetini en aza çekmek hedeflenmektedir.

• Motor itkisinin aktarılacağı parçaların alüminyum olması planlanmıştır. Motor üst bölümünün UNC cıvataya montajının
yapılacağı kısım alüminyumdur. Bu parçalar şekilleri itibariyle talaşlı imalat ile üretilmeyi daha olanaklı kılmaktadır. Hafif ve
kolay işlenebilen bir metal oluşuyla da alüminyum burada öne geçmektedir.

• Motor merkezlemesi için kullanılacak bilezikler alüminyum veya çelik (ek ağırlık gerektiği takdirde) malzemeden üretilecektir.
Bileziklerin birbirlerine tespiti için vidalı miller kullanılacaktır. Bu miller standart parçalar olup çelikten üretilmektedir.

• Karbonfiber gövde, silindir kalıp etrafına el yatırması yöntemi ile üretilecektir. Gövde iç destekleri, plastik kalıplar ile
karbonfiber malzemeden üretilip gövde içine montajlanacaktır. Yine bu yöntemin, önceki roket üretiminde testi yapılmış ve
üretim bilgisi elde edilmiştir.

Gövde Üstü Civataların İçe Gömülmesini 
Sağlayan Gövde İçi Ekleri
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Roketin dışarısında montajlanan motor kundağı + kanat sistemi alt 
gövdeye her bilezikte bulunan 3er adet M6 civatalar ile 
montajlanmaktadır. Seyyar olarak yerleştirilen motor 
kundağı+kanatlar alt gövdedeki 3 adet 2.5 mm eninde 710 mm 
boyundaki oyuklara kanatların geçmesi ile alt gövdeye 
yerleştirilecektir. Ardından M6 civatalar ile bilezikler gövdeye 
sabitlenmektedir.

Motor Kundağı

Son işlem olarak motor montajlanacaktır. İlk önce motor 
bileziklerin içine sokulacaktır. Motorun arkasındaki çıkıntı bilezik 
1’e, ucundaki çıkıntı bilezik 7’ye denk gelmektedir. Motor itkisi bu 
iki yüzeyden bileziklere iletilmektedir. Ardından Motor sabitleyici 
halka, 4 adet M8 vidalı millere somunlar ile montajlanmaktadır ve 
motor, kundağa sabitlenmektedir.

 

12 M8 somun 3 st 

11 sabitleyici 1 Al 

10 bilezik 1 1 Al 

9 M8 vidalı mil 3 st 

8 bilezik 2 1 Al 

7 bilezik 3 1 Al 

6 bilezik 4 1 Al 

5 bilezik 5 1 Al 

4 bilezik 6 1 Al 

3 bilezik 7 1 Al 

2 bilezik 8 1 Al 

1 unc cıvata 1 st 

No Parça İsmi Adet Malzeme 
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Merkezleme bilezikleri kendi aralarında eksenel olarak 3
adet vidalı mil ile sabitlenecektir. Bilezikler üzerinde
radyal yönde delik ve dişler açılıp roket gövdesine tespit
yapılacaktır. Cıvata başlarının dışarıda durması hem akışı
olumsuz etkilemesiyle hem de kompakt yapısal
bütünlüğü bozması nedeniyle istenmemektedir. Bu
sebeple karbonfiber gövde içerisine, karbonfiber gövde
takviyeleri yapılacaktır.

Montajı yapılmış alüminyum perde içerisine gömülmüş UNC cıvata, motorun uç kısmında bulunan
UNC dişli deliğine tespit edilecektir. Bu aşama, roketin tam montajı bittikten ve motor teslim
alındıktan sonra yapılacaktır. Motorun önündeki UNC delik ile tespitlenen cıvatadan perdeye,
perdeden de gövdeye itki aktarımı gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak, motorun en arka kısmında
bulunan çapı bir miktar geniş itki halkasından, roket gövdesinin sonunda bulunan metal bileziğe de
bir miktar itki aktarımı olacaktır. Şekilde yeşil merkezleme bilezikleri ve bunları birbirine bağlayan
vidalı miller gözükmektedir. Tüm montaj tamamlandıktan ve motor teslim alındıktan sonra, roketin
art bölgesinden motor içeri itilerek takılacak, ardından en uçtaki bulkhead’e sabitlenmiş olan UNC
cıvataya döndürülerek geçirilecektir. Geçirilme tamamlandıktan sonra motor sabitlenmiş olacaktır.
Bunun ardından en arkadaki bölüme halka şeklinde kapak benzeri yapı civatalanacaktır. Bu yapıya
yük düşmemekte, motor zaten UNC cıvataya takılmış durumdadır.

Motor Montaj Stratejileri Üretim Kolaylığı

Doğrudan Gövde İçine 
Montaj

Zor
Gövde içi geometrik hassasiyet 

zorluğu, gövde malzemesi sarfiyatı

Motor Kundağı Orta
Dayanıklı malzemelerden tüp 

üretilmeli, daha çok malzeme ve işçilik

Bütünleşik Merkezleme
Bileziği

Kolay
Bileziklerin torna ile hassas üretimi 
mümkün, tüp malzeme sarfiyatı yok

Karşılaştırma Tablosu
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Tasarlanan roket temelde burun, üt gövde ve alt gövde olmak üzere 3 kısımdan
oluşmaktadır.

Burun omuzluğu ile kurtarma mekanizmasının montajı serbest geçme olarak
montajlanacaktır. Burun shoulder’u ile sürüklenme paraşütü kurtarma
mekanizması montajı cıvata deliklerinden M6 civatalar ile montajlanmaktadır.
Ayrıca sürüklenme paraşütünün bir halatlarından biri burun omuzluğuna
sabitlenen mapaya bağlanmaktadır. Oluşturulan burun ve kurtarma mekanizması
montajı üst gövdeye omuzluk kısmından oturtulmaktadır. Kurtarma
mekanizmasındaki diller üst gövdedeki deliklerine girmektedir. Kurtarma
operasyonu sırasında servo motorlar tahriklenip dillerin içeri çekecektir. Ardından
da kurtarma mekanizması somununun trapezden kurtulması ile yay potansiyeli
serbest bırakılacaktır. Böylece burun gövdeden ayrılacaktır.

(Burun+kurtarma mekanizması)-üst gövde montajı

Montaj Cad Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=0ykQrcR8DD0
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Elektronik kutusu 2 adet aviyonik yapısal ile üst gövdeye 4 er adet M6 imbus
civatalar ile montajlanmaktadır. Ayrıca teknik çizim veri setinde de görüleceği
üzere bu iki yapısal birbirlerine vidalı mille ve kompozit plakalarla da
bağlanması sonucu güçlendirilmişlerdir. Bu yapısalların üzerinde bulunan
mapalardan bir tanesi sürüklenme paraşütünün iplerinin bir ucuna
bağlanmaktadır. (not: Sürüklenme paraşütünün diğer ucu, buruna
montajlanan kurtarma mekanizmasında bulunan mapaya bağlanacaktır.)
Diğer yapısaldaki mapa ise ana paraşütün bir ucuna bağlanmaktadır. (not:
Paraşütün diğer ucu alt gövdeye sabitlenecek olan kurtarma mekanizmasında
bulunan mapaya bağlanacaktır.) Ayrıca aviyonik kapak da yapısallara M5
imbus cıvatalarla sabitlenmektedir. Bu kapak sayesinde rokette bulunan
aviyonik sistem ile altimetre sensörüne, roket sistemlerinin montajını
bozmaya ihtiyaç duymadan müdahale edilebilecektir.
Ayrıca elektronik kutudaki yuvasına AltimeterTwo, seyyar olarak cıvatalarla
montajlanabilen kapaklar sayesinde yerleştirilebilecektir. Aviyonik kutusu
AltimetreTwo cihazı için boş bırakılmıştır.

Ana paraşüt kurtarma mekanizması-ara geçiş parçası montajı
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(Burun+kurtarma mekanizması)-üst gövde montajı

Elektronik kutusu montajının ardından faydalı yük montajı yapılacaktır. Faydalı yük
roket sistemlerinden tamamen bağımsızdır. Kendine ait paraşüt sistemi ve aviyonik
sistemi vardır. Sadece üst gövdeye merkezlendikten sonra merkezleme yapısallarına
dayanmaktadır. Kurtarma sırasında ise sürüklenme paraşütü, faydalı yükün alt kısmında
oluşturulan oyuk sayesinde faydalı yükü dışarı itmektedir. Böylece faydalı yük roketten
uzaklaştırılacaktır. Faydalı yük kendi sistemleri ile ayrı şekilde iniş yapacaktır.

Akabinde üsürklenme paraşütü katlanmasının ardından üst
gövdeye uç kısımdan yerleştirilecektir. Ana gövde ise alt
kısımdan yerleştirilecektir.

Sürüklenme (Drogue) Paraşütü Ana (Büyük) Paraşüt

Ray butonu, kalınlığı 20 mm olarak seçilip güçlendirilen bilezik 2 ve 

bilezik 7 elemanlarına M4 civatalar ile montajlanacaktır. Sistemde iki 

adet ray butonu kullanılacaktır. Teknik resim veri setinden de görüleceği 

üzere ray butonu için bilezik2 ve bilezik 7 de 20 mmlik düzleştirme 

yapılmaktadır.
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(Ara geçiş parçası+kurtarma mekanizması)-üst gövde montajı

Ara geçiş parçası omuzluğu üst gövdeyle seyyar olarak geçirilmektedir. Kurtarma mekanizmasındaki diller üst gövdedeki 

deliklerine girmektedir. Kurtarma operasyonu sırasında Burun kurtarması mekanizmasının ile aynı yöntem ile diller içeri ekilmesi

sonrası motor tahriklenelerek yay potansiyeli serbest bırakılacaktır.

Ara geçiş parçası-alt gövde montajı

Ara geçiş parçası öncelikle M6 civatalarla, ardından da epoksi ile alt gövdeye montajlanacaktır. Bu montaj parçası üzerine yüksek 

yük binmesinden dolayı ilave olarak da güçlendirilecektir. Bu montaj kısmı seyyar olmayacaktır. Sökülemez olacak şekilde ara geçiş 

parçası alt gövdeye montajlanacaktır.

Diller ise Sürüklenme paraşütünün açılması işle oluşan ilk karşılayacağı için yapısalı kaynak ile ilave takviyeler ile güçlendirilmiştir.
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Motor kundağı montajı: Motor kundağı sekiz adet bilezikten oluşmaktadır. Bu 

bilezikler 3 adet vidalı mil ile birbirlerine montajlanmaktadır. Teknik çizim veri 

setinde motor kundağı kısmında detaylı olarak görülmektedir.
Motor kundağı-kanat montajı: Motor kundağı bilezik 1 bilezik 2 bilezik 3 ve bilezik 4 

halkaları ile 2şer adet M3 cıvata ile kanatlara montajlanmaktadır. Motor kundağı ve 

kanat montajı roket dışında yapılmaktadır.

(Motor kundağı+kanat)-alt gövde montajı: Roketin dışarısında montajlanan motor 
kundağı + kanat sistemi alt gövdeye her bilezikte bulunan 3er adet M6 civatalar ile 
montajlanmaktadır. Seyyar olarak yerleştirilen motor kundağı+ kanatlar teknik 
çizim veri setinde de gösterilmiş olan alt gövdedeki 3 adet 2.5 mm eninde 710 
mm boyundaki oyuklara kanatların geçmesi ile alt gövdeye yerleştirilecektir. 
Ardından M6 civatalar ile bilezikler gövdeye sabitlenmektedir.

En son işlem olarak motor montajlanacaktır. İlk önce motor bileziklerin içine sokulacaktır. 

Bilezik çaparı motor çapına göre toleransları ile üretilmiştir. Motorun arkasındaki çıkıntı 

bilezik 1 e denk gelmektedir. Motorun ucundaki çıkıntı ise bilezik 7 ye denk gelmektedir. 

Motor itkisi bu iki yüzeyden bileziklere iletilmektedir bilezik çapları ve motor çapları 

teknik çizim veri setinde görülmektedir. Ardından Motor sabitleyici halka, 4 adet M8 

vidalı millere somunlar ile montajlanmaktadır ve motor, kundağa sabitlenmektedir.
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Roketin en yüksek irtifa noktasında sadece yatay hıza sahipken paraşütü açması beklenmektedir. Bu esnada hareket yönünün 
tersine sürüklenme kuvveti oluşması beklenmektedir. Yapılan analizde roketin en yüksek irtifada sahip olduğu hız ile yatay 
doğrultuda ilerlerken birden tamamen açılan ilk paraşütün roket üzerinde oluşturacağı gerilme durumları incelenmiştir. Yukarıdaki 

varsayım ile rokete etkiyecek kuuvet şu şekilde hesaplanabilir: 𝐹𝑑 = 𝐶𝑑 ∗ 𝐴 ∗
𝜌𝑉2

2
= 0.8 ∗ 0.0176 ∗ 1.225 ∗

1452

2
= 1785,96 𝑁
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Hesaplanan bu kuvvetin paraşütün bağlı olduğu ip ile mapa üzerinden rokete  aktarılması beklenir.Bu kuvvetin etkidiği doğrultular 
çeşitli yönlerde olabilir. Roketin yapısal bağlantıları düşünüldüğünde en tehlikeli durum bu kuvvetin roketin doğrultusuna dik bir 
şekilde etkimesi durumudur. Roket bütün bu hareket boyunca dinamik davranmaktadır. Bu durumun dinamik analizinin yapılması 
yerine d'Alembert ilkesi kabul edilerek bu durumun anlık statik yaşandığı farz edilmiştir. Anlık statik durumda oluşan gerilmeleri 
bulabilmek adına roket alt gövdesinin arka tarafından sabitlenmiştir. Bu duruma göre analizler koşturulmuştur.
Üst gövdede görülen en büyük gerilme değeri 24.88 Mpa
Coupler üzerinde en büyük gerilme değeri 24.11 Mpa
Bu değerler ilgili parçalar için tehlike oluşturacak mertebede 
değildir.
Analizler Ansys Structural ile yapılmıştır. Amaç kritik paraşüt 
açılma durumunda gövdeye düşen yükleri tayin etmek ve 
güçlendirilecek noktaları belirlemektir. Yanda coupler üzerinde 
gerilme yığılması görülen bölge bulunmaktadır. Bu bölge gerekli 
dayanımda üretilmelidir.
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Motor İtkisinin Gövdeye İletilebilmesi İçin Cıvata ve Gövdenin Yapısal Analizi
Motor kundağının bilezikleri roketin alt gövdesine cıvata ile bağlanmıştır. Dolayısıyla motorun itkisi rokete civatalar ile
aktarılmaktadır. Bu nedenle uçuş boyunca civatalar üzerinde oluşan en büyük gerilme değerleri ve gövde üzerinde oluşan en
büyük gerilme değerleri hesaplanarak bu durumun güvenilirliği bulunabilir. Roket üzerinde oluşan gerilmelerin en yükseği,
motorun oluşturduğu itki en yüksek değerine ulaştığı zaman görülmektedir. Motor ile bileziklerin birbirine bağlı olduğu,
bileziklerin ise gövdeye civata ile bağlandığı analiz programına tanımlanmıştır. Gövde sabit tutularak motora en büyük itki kuvveti
etkitilmiştir. Bu durumda civata bağlantılarının etrafında gerilme yığılmaları oluşmuştur. Fakat bu gerilme değerleri hasar
meydana getirecek büyüklükte değillerdir. Aynı zamanda alttaki resimde ağ yapısı detayları gözükmektedir.
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→ Sürüklenme paraşütü açıldığında oluşan şok etkisi ilk etapta gövdenin ortasında bulunan ana paraşüt kurtarma sistemi
üzerindeki kilit görevi gören diller üzerinde olmaktadır. Sistemin dayanıklılığı beklenen şoku simgeleyebilecek bir ağırlık
altında test edilecektir.

→ Kilit sisteminde kullanılan yayların elastisite sınırını aşıp aşmadığı test edilecektir. Bu kuvveti ağırlıklar ile uygulamak
mümkündür. Kilit sistemleri hem burun hem de orta gövde ek yerinde bulunduğu için iki kısım için de bu değerler
doğrulanacaktır.

→ Roket üzerinde kullanılacak olan cıvataların roket ivmelenmesi kaynaklı roket gövdesine oluşturduğu kuvvetin roket
gövdesinde hasara sebep olup olmadığı test edilecektir. Test için prototip bir gövde parçası üretilmiştir ve bu üretilen parça
üzerinde montajlanacak olan vida üzerinde sabitlenip, sisteme yük asılması sonucu oluşması tahmin edilen yük altında
gövdenin hasar görüp görmediği test edilecektir.

Testler İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde ilave kütle yüklemesi ile gerçekleştirilecektir.
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• Kütle bütçesi KGT Kütle Bütçesi isimli ayrı bir excel dosyası olarak ekte sunulmuştur.
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Gereksinim Tasarım 
Seçenekleri 

Optimizasyon 
Kriteri-1 

Optimizasyon 
Kriteri - 2

Optimizasyon 
Kriteri - 3

Optimizasyon 
Kriteri - 4

Sonuç ve Tasarıma 
Etkisi 

Burun Konisi 
Malzeme ve  

Üretim 
Seçenekleri

Alüminyum –
Tornalama,

Alüminyum – İki 
yüzeyi içten 
kaynaklama,

Karbonfiber – El 
yatırması (dış kalıp)

Üretim 
Kolaylığı

Maliyet Dayanım Ağırlık Kolay ve istenen 
toleransta üretim 

sağlanmıştır. Ağırlık 
avantajı 

sağlanmıştır.

Kanatçık 
Malzeme ve  

Üretim 
Seçenekleri

Aluminyum – lazer 
kesim,

Siyah demir sac –
lazer kesim, 

Karbonfiber el 
yatırması

Üretim 
Kolaylığı

Maliyet Dayanım Ağırlık İşlevsellik temelinde 
maliyet kaygısı ön 
planda tutularak 
seçim yapılmıştır. 

İstenen hassaslıkta 
aerodinamik profil 

elde edilmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Tablo: Optimizasyon - Kriterlere göre yapılan seçimler yeşil renk ile gösterilmiştir.
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Gereksinim Tasarım 
Seçenekleri 

Optimizasyon 
Kriteri-1 

Optimizasyon 
Kriteri - 2

Optimizasyon 
Kriteri - 3

Optimizasyon 
Kriteri - 4

Sonuç ve Tasarıma 
Etkisi 

Gövde 
Malzeme ve  

Üretim 
Seçenekleri

Alüminyum –
Çekme boru,

Karbonfiber – El 
yatırması (silindirik 

iç kalıp)

Üretim 
Kolaylığı

Maliyet Sinyal 
Geçirgenliği

Ağırlık Görev için kritik olan 
sinyal geçirgenliği 

öncelenmiştir. Buna 
göre seçim 
yapılmıştır.

Motor Montaj 
Stratejisi

Doğrudan gövdeye 
montaj,

Bütünleşik 
merkezleme

bileziği,
Motor kundağı

Üretim 
Kolaylığı

Malzeme 
Sarfiyatı

Düşük işçilik ve 
malzeme giderleri 

öncelenmiştir. 
Malzeme 

sarfiyatından 
kaçınılmıştır.

Tablo: Optimizasyon - Kriterlere göre yapılan seçimler yeşil renk ile gösterilmiştir.
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→ 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.21, 3.1.22 ve 3.1.23 numaralı maddeler Takım yapısı altında karşılanmıştır.

→ 3.2.4.1-3.2.4.9 ve 3.2.9.10 numaralı maddeler Open Rocket Genel Tasarım – 1 başlığı altında karşılanmıştır.

→ 4.2.8 numaralı madde ALT SİSTEM DETAY İÇERİKLERİ başlığı altında karşılanmıştır.

→ 3.2.2.1, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.2.8, 3.2.2.9, 3.2.2.10, 3.2.2.11, 3.2.2.15, 3.2.2.18, 3.2.2.19, 3.2.2.20, 3.2.2.21,
3.2.2.22, 3.2.2.23 ve 3.2.3.24 numaralı maddeler Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm başlığı altında karşılanmıştır.

→ 3.2.2.1, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.2.8, 3.2.2.9, 3.2.2.10, 3.2.2.11, 3.2.2.15, 3.2.2.18, 3.2.2.19, 3.2.2.20, 3.2.2.21,
3.2.2.22, 3.2.2.23 ve 3.2.3.24 numaralı maddeler Paraşüt Çıkarma Sistemi başlığı altında karşılanmıştır.

→ 3.2.2.1, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.2.8, 3.2.2.9, 3.2.2.10, 3.2.2.11, 3.2.2.15, 3.2.2.18, 3.2.2.19, 3.2.2.20, 3.2.2.21,
3.2.2.22, 3.2.2.23 ve 3.2.3.24 numaralı maddeler Paraşütler başlığı altında karşılanmıştır.

→ 3.2.1.14, 3.2.3.1, 3.2.3.2 numaralı maddeler Faydalı Yük Mekanik Görünüm başlığı altında karşılanmıştır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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→ 3.2.1.14, 3.2.3.1, 3.2.3.2 numaralı maddeler Faydalı Yük - Detay başlığı altında karşılanmıştır.

→ 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.6.3, 3.2.6.4, 3.2.6.5, 3.2.6.6 3.2.6.7, 3.2.6.8, 3.2.6.9, 3.2.6.10, 3.2.6.11, 3.2.6.12, 3.2.6.13, 3.2.6.15,
3.2.6.17, 3.2.6.19, 3.2.6.22, 3.2.6.23, 3.2.6.24, 3.2.6.25 ve 3.2.6.26 maddeler Aviyonik – Özet , Ana Aviyonik – Detay/1, Ana
Aviyonik – Detay/2, Ana Aviyonik – Detay/3, Yedek Aviyonik – Detay/1, Yedek Aviyonik – Detay/2, Yedek Aviyonik – Detay/3,
Ana – Yedek Aviyonik, Aviyonik/İletişim, Aviyonik/Yer İstasyonu başlıkları altında karşılanmıştır.

→ 4.2.8 numaralı madde Burun Konisi – Detay başlığı altında karşılanmıştır.

→ 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.5, 3.2.5.11 ve 3.2.5.12 numaralı maddeler Yapısal – Gövde Parçaları başlığı altında karşılanmıştır.

→ 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.5, 3.2.5.11 ve 3.2.5.12 numaralı maddeler Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon
Gövdeleri vb.) başlığı altında karşılanmıştır.

→ 3.1.21 numaralı madde Proje Takvimi ve Bütçe başlıkları altında karşılanmıştır.
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• Hata Türleri ve Etkileri Analizi, KGT HTEA_KGT isimli ayrı bir excel dosyası olarak ekte sunulmuştur.
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Temin Edilecek Ürün Adet/Paket Birim Fiyat(TL) Toplam Fiyat (TL) Risk Planı
Yüksek kazançlı Yagi çanak anten 1 550 550

Herhangi bir tedarik sorunu bulunmamaktadır.

GSM (GPRS) Modülü 1 200 200
Arduino Nano 4 25 100

Servo motor (20 kg) 6 150 900
L3G 4200D açı sensörü 1 100 100

ADXL 377 lineer ivme sensörü 1 260 260
Ublox Neo 7m GPS 1 90 90

Xbee Pro S3b 2 450 900 Kısıtlı stok, risk durumunda Xbee pro s2b mevcut

Fiber Elyaf Kumaş + Reçine 1 2500 2500

Herhangi bir tedarik sorunu bulunmamaktadır.

PLA filament 4 125 500
Aluminyum plaka 1 400 400

Çelik sac 3 80 240
Paraşüt 1 250 250

Bağlantı halatı 1 70 70
12V selenoid dil 4 45 180

Mapa 4 25 100
Toplam Maliyet 7340 Tablo: Temin Edilecek Ürün Bütçesi
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Temin Edilmiş Ürün Adet/Paket
Birim 

Fiyat(TL)
Toplam Fiyat 

(TL)

PLA Flament 3 135.00 405

T8 vidalı mil somun 2 65 130

Kaplin 2 20 40

12V selenoid dil 4 45 180

Imbus cıvata ve alyan
paketi

1 120 120

Hızlı yapıştırıcı 2 20 40

Çelik halat (misina) 2 10 20

Yay çeliği 1 40 40

Boru + çimento 1 35 35

Temin Edilmiş Ürün Adet/Paket
Birim 

Fiyat(TL)
Toplam Fiyat 

(TL)
Universal plaket 

( Pertinax)
4 8 32

Mosfet 25 10 250

GSM (GPRS) Modül 1 210 210

Xbee pro S3b 3 350 1050

Ublox Neo 7m GPS 2 90 180

Ms 5611 Basınç 
Sensörü

1 70 70

Asit, Bakır plaka 1 65 65

Arduino Nano 3 25 75

Servo motor 
(20 kg)

2 150 300

Toplam Harcama 3242

Tablo: Temin Edilmiş Ürün Bütçesi


