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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 
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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü

Boy (mm): 2760

Çap (mm): 120

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 21479

Yakıt Kütlesi (g): 4349

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2682

Faydalı Yük Ağırlığı (g): 4150

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 28510

Ölçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 9,8

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 31,6

Stabilite (0.3 Mach için): 2,15

En büyük ivme (g): 8,65

En Yüksek Hız (m/s): 260

En Yüksek Mach Sayısı: 0,78

Tepe Noktası İrtifası (m): 3037

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : Cesaroni M-2020

İkinci tercih : Cesaroni M-2150

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Değişim Konusu
ÖTR'DE 
HANGİ 
SAYFA

ÖTR'DE İÇERİK 
NEYDİ

KTR'DE İÇERİK 
NE OLDU

KTR'DE 
HANGİ

SAYFADA

M2020 motorunun Openrocket hatalı 
ölçülerinin düzeltilmesi

3
M-2020 motorunun hatalı 
olan Openrocket default 

dataları kullanıldı.

Teknofest'in yayınlamış olduğu M-2020 
motoru Openrocket tasarım dosyamıza 

eklendi.
6

Aviyonik Mekanik Görünümü (CAD) 45
Aviyonik bölümünün mekanik 

görünümünde elektronik 
kısımlar eksikti.

Sensörlerin Mekanik Görünümü ve PCB kart 
devresinin görünümü eklenerek yenilendi.

Faydalı Yük Mekanik Görünümü (CAD) 28
Faydalı Yük Bilgisayarı ve ESP-
32 Kamera modülünün CAD 

görüntüleri eksikti.

Faydalı Yük Bilgisayarı ve ESP-32 Kamera 
modülünün CAD görüntüleri eklenerek 

yenilendi
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Değişim Konusu
ÖTR'DE HANGİ 

SAYFA
ÖTR'DE İÇERİK 

NEYDİ
KTR'DE İÇERİK 

NE OLDU
KTR'DE HANGİ

SAYFADA

Aviyonik Sistem ve Faydalı Yük Bilgisayarının 
aktifleştirilmesi

55

Aktifleştirme işlemlerini roket 
rampadayken vidalı kapakçık 

sistemi açılarak 
aktifleştirelecekti.

Daha güvenli olması için vidalı kapakçık sistemi 
iptal edilerek aviyonik sisteme eklenen switch 

roketin dışından açılan delik yardımıyla uzun bir 
cisimle aviyonik sistemler aktif hale 

getirelecektir. Faydalı yük bilgisayarları ise, 
burun konisi ve üst gövdenin ayrılma 

noktasından burun konisi açılarak gövde 
içerisinde kolayca uzanabileceğimiz kablo 

yardımıyla uzatılan switch sayesinde 
aktifleştirelecektir.

Altimetre haznesinin yeri ve aktifleştirilmesi 55

Aktifleştirme işlemlerini roket 
rampadayken vidalı kapakçık 

sistemi açılarak 
gerçekleştirelecekti.

Altimetrenin yerleştireleceği altimetre haznesi 
burun konisi ve üst gövde arasındaki ayrılma 

noktasından burun konisi açılarak üst 
gövdemizin içindeki bulkhead üzerine 
yerleştirelerek aktifleştirelerecektir.

Kanatçıkların üretim tipi 27
Kanatçıklar talaşlı imalat yöntemi 

ile üretilecekti.
Kanatçıklar lazer kesim yöntemi ile üretilecektir. 47
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No. Değişim Konusu
YENİ İÇERİK

KONUSU
KTR'DEKİ İÇERİK

DETAYI
KTR'DE HANGİ

SAYFADA

1
Altimetre Haznesinin 

CAD Görünümü

Altimetre Haznesinin 
CAD Görünümünün 

tamamlanması

Altimetre Haznesinin 
CAD görünümü eklendi.
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Fırlatma Süreci

1 Roketin rampaya yerleştirilmesi ve ateşlenmesi

2 Motor yakıtının bitmesi ( burn out)

3
Roketin tepe noktasına( Apogee) ulaşması ve burun konisinin 

ayrılmasıyla beraber sürüklenme paraşütünün açılması

4
Sürüklenme paraşütünün açılmasından hemen sonra faydalı 

yükün dışarı çıkması ve paraşütünün açılması

5
Gövde ayrılmasıyla beraber ana paraşütün ayrılması ve 

açılması

6 Roketin güvenli bir şekilde yere iniş yapması

7 Faydalı yükün güvenli bir şekilde yere iniş yapması
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Uçuş Öncesi
Uçuş Esnası

Uçuş Sonrası

1. Roket rampaya taşınacaktır.
2. Roket rampadayken burun 

konisi ve birinci gövdenin 
birleştiği yer açılıp 
AltimeterTwo haznesine 
konulup o bölgede bulunan 
faydalı yük sistem anahtarı 
açılacaktır.

3. Uçuş bilgisayarının 
aktifleştirilmesi rampadayken 
roket gövdesindeki delikten 
anahtarın açılması ile 
sağlanacaktır.

4. Aviyonik sistemlerin çalışıp 
çalışmadığı, buzzerlardan 
gelen sesten ve yer 
istasyonundan kontrol 
edilecektir.

1. Roket yere indiği yer
istasyonundan belirlendikten
sonra kurtarmada görevli
kişiler istasyondan aldıkları
veriler doğrultusanda roket
gövdelerini kurtarmaya
gideceklerdir.

2. Faydalı yükün
kurtarılmasında görevli kişiler
gps verilerini takip ederek
faydalı yük kurtarılacaktır.

3. Birimler arası iletişim telsiz ve
telefonla sağlanacaktır.

4. Bir kişi yer istasyonunda kalıp
verilerin değişip
değişmediğini kontrol
edecektir.

Zaman (s) İrtifa (m) Hız (m/s)

Fırlatma 0 0 0

Rampa Tepesi 0,41 6 31,6

Burn Out 4,33 706,04 254,21

Tepe Noktası 25,1 3036,94 -0,81

Sürüklenme 
Paraşütü 

Açılma Anı 26,2 3031,25 25

Payload 
Paraşütü 

Açılma Anı 27,2 3019 8,08

Ana Paraşüt 
Açılma Anı 126,02 492,5 24,1

Roket Ana 
Kısım Ground 

Hit 190,25 0 7,43

Faydalı Yük 
Ana Kısım 430,22 0 6,95
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İrtifa (m) / Zaman (s) Grafiği
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İvme (m/s^2) / Zaman (s) Grafiği
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Mach Sayısı / Zaman (s)
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Alt Sistem Komponent Malzeme Miktar (adet)
Üretim Yöntemi

Adı
Dış Çap (mm) Cidar (mm) Uzunluk (mm)

Gövde İçi
Yapısal Destekler

Motor Kundağı Karbonfiber 1 Vakum Torbalama 80 2 940

Motor Kapağı Alüminyum 1 Talaşlı İmalat 83 1 30

Bulkhead-1 Alüminyum 1 Talaşlı İmalat 105 - 14

Bulkhead-2 Çelik 1 Talaşlı İmalat 113 - 14

Bulkhead-3 Çelik 1 Talaşlı İmalat 113 - 19

Bulkhead-4 Çelik 1 Talaşlı İmalat 113 - 24

M-10 MAPA Dövme Çelik 5 Hazır Malzeme 45 - 62

Şok Kordonu Elastic Cord ? Hazır Malzeme

Merkezleme 
Yüzüğü-1 Alüminyum 1 Talaşlı İmalat 11,3 - 22

Merkezleme 
Yüzüğü-2 Alüminyum 1 Talaşlı İmalat 11,3 - 22

Merkezleme 
Yüzüğü-3 Alüminyum 1 Talaşlı İmalat 11,3 - 24

Kanatçık Alüminyum 4 Talaşlı İmalat - 3 430
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Alt Sistem Komponent Malzeme Miktar (adet)
Üretim Yöntemi

Adı
Dış Çap (mm) Cidar (mm) Uzunluk (mm)

Gövde Parçaları

Burun Konisi Karbonfiber 1
3D Yazıcı-Vakum 
Torbalama 120 7 350

Burun Omuzluğu Karbonfiber 1
3D Yazıcı-Vakum 
Torbalaması 113 4 180

Üst Gövde Cam-Elyaf 1 Vakum Torbalama 120 3 1280

Alt Gövde Cam-Elyaf 1 Vakum Torbalama 120 3 1110

Entegrasyon 
Gövdesi Karbonfiber 1 Vakum Torbalama 113 2 180

Paraşütler

Ana Paraşüt Ripstop Naylon 1 Hazır Malzeme 1000 - 300

Sürüklenme
Paraşütü Ripstop Naylon 1 Hazır Malzeme 3000 - 10

Faydalı Yük 
Paraşütü Ripstop Naylon 1 Hazır Malzeme 1600 - 20

Faydalı Yük Faydalı Yük Bloğu Delrin 1 Talaşlı İmalat 100 - 200

Aviyonik Sistem Aviyonik Bloğu Delrin 1 Talaşlı İmalat 100 - 200
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Sürüklenme Paraşütü Faydalı Yük Paraşütü Ana Paraşüt

Kara Barut Haznesi-2

Kara Barut Haznesi

Kara Barut Haznesi-1
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Kara Barut

Kurtarma sistemlerinde kara barut sistemi kullanılan en yaygın sistemdir.
Kara barut istenilen irtifada roketin içinde bulunduğu hazneden patlatılarak 

paraşütün roketin içinden salınmasını sağlar. Patlamanın oluşturduğu yüksek 
basınçla paraşütlerin roketten çıkmasını sağlar. Oluşan patlamadan ötürü 
paraşütün ve paraşütün bağlı olduğu ipin yanmaması için paraşüt ve barut 

arasına yanmaz kağıt kullanılarak patlamanın paraşüte zarar vermesi engellenir. 
Düşük maliyeti ve kolay tedarik edilebilmesi nedeni ile roketimizde kara barut 

sistemi tercih edilmiştir.

Karbondioksit Tüpü

Karbondioksit tüpleri roket sistemleri arasında en az tercih edilen kurtarma 
sistemlerindendir. Yüksek maliyetli ve kolay tedarik edilememesi sebebiyle tercih 
edilmemektedir. Karbondioksit tüpünün açılma mekanizmasının sıkışması, tüpün 

patlaması ve oluşturduğu basıncın sızması tercih edilmemesinin diğer 
nedenleridir.

Yaylı Kurtarma Sistemi

Yaylı sistemler kara baruta göre daha az tercih edilmektedir. Yayın sıkıştırılıp ve 
sıkıştırılmasından dolayı oluşan enerjiyle yayı serbest bırakıp ayrılmayı 

sağlamaktadır. Yaylı sistemin çok yer kaplaması ve ağır olmasından dolayı 
roketimizdeki dengeleri fazlasıyla etkilemiştir. Ayrıca oluşan enerjinin yeterli 

olmayacağı düşüncesiyle roketimizde yaylı sistem tercih edilmemiştir.
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Birinci gövdede Kara Barut Haznesi-1 içinde bulunan kara barutun, barometre sensörü ile yapılan yükseklik ölçümüyle 
roket tepe noktasına ulaştıktan sonra barut patlatılacaktır. Roket tepe noktasına ulaşınca sensörler yardımı ile Kara Barut 
Haznesi-1 içindeki arklara barutu ateşlemek için enerji gönderilerek basınç oluşturulacaktır. Oluşan basınç burun 
konisinin gövdeden ayrılmasını sağlayacaktır. Burun konisine şok kordonu ile bağlı olan sürüklenme paraşütü burun 
konisi ile birlikte dışarı çıkacak, faydalı yük paraşütü sürüklenme paraşütü çıktıktan sonra oluşan basınç ile çıkış 
yapacaktır. Faydalı yükün kurtarılması kendine ait paraşütü sayesinde roketten bağımsız olarak sağlanacaktır.
Sürüklenme paraşütü, roketin yaklaşık 26m/s hızla serbest düşüş yapabilmesi için tasarlanmıştır. Roket 500 metre irtifaya 
düştüğünde barometre ile bu irtifa ölçülecek ve Kara Barut Haznesi-2 içindeki arklara enerji gönderecektir. Kara barut 
patlaması gerçekleşecek ve basınç oluşacaktır. Oluşan basınç daha önceden entegrasyon gövdesi üzerinde sıkı geçme ile 
birleştirilen birinci ve ikinci gövdeyi birbirinden ayıracaktır. Gövdeler ayrıldıktan hemen sonra Ana Paraşüt açılacaktır. 
Roket yaklaşık 6m/s hızla serbest düşüşe geçecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Kara Barut Miktarının Hesaplanması :
Yan tarafta verilmiş olan formüller kullanılarak gerekli olan kara 
barut miktarı mol cinsinden hesaplanmıştır. Kara Barutun Molar
Kütlesi 162.1406 g/mol'dur.Hesaplanan mol miktarını molar kütle ile 
çarparak gram cinsinden kara barut miktarı hesaplanmıştır. Ayrılma 
gerçekleşecek olan gövdenin içindeki basınç 12 PSI ve Sıcaklık değeri 
ise 1738.7 K olarak kabul edilmiştir. [1]

Hesaplanan barut miktarları:
1. Gövde için 2.87 gram
2. Gövde için 2.5 gram 

Yapmış olduğumuz bu hesaplama ile ateşleme esnasında 
gereksinimden az konulduğunda ayrılmanın gerçekleşmemesi ve 
gereksinimden fazla konulduğunda ise gövde içindeki parçalara zarar 
verme durumunu aşmayı planlamaktayız

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

V: Ayrılma gerçekleşecek 
olan gövdenin hacmi(m^3)
L: Uzunluk (m)
D: Ayrılma gerçekleşecek 
olan gövdenin uzunluğu
n: Gerekli olan mol miktarı 
(Kara Barut için)
P: Basınç (Pa)
Rs: Spesifik Gaz Sabiti (J/gK
T: Sıcaklık (K)

[Paraşüt Çıkarma]

𝑣 =
𝜋𝐷2𝐿

4

𝑛 =
𝑝𝑉

𝑅𝑠𝑇
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Roketimizin düşüş hızı için gerekli paraşüt yarıçapları yandaki formüller ile 
bulunmuştur. Cd değeri 0.80 olarak kabul edilmiştir. Sürüklenme paraşütü
için hız değeri 26 m/s, ana paraşüt ve faydalı yük paraşütü için hız değeri 
6m/s olarak baz alınıp çapları hesaplanmıştır.
Paraşüt tasarımı sürüklenme katsayısını tutarlılığı ve uygunluğu bakımında 
düz halkasal olarak seçilmiştir. Roketin yatay yönde rüzgar vb. gibi nedenlerle 
fazla savrulmasını önlemek için paraşütlerde Kubbe Deliği (spill hole) 
kullanılacaktır. Hız formülü için düşüş sırasında net kuvvetin 0 olacağından 
dolayı (ivme yok); ağırlık (W), sürüklenme kuvvetine (D) eşitlenerek 
bulunur.[2]

[Paraşüt tipi-Sürüklenme katsayısı]

[Paraşüt 1]

𝑉 =
8𝑚𝑔

𝜌𝜋𝐶𝐷𝐷
2

𝑃 = 𝜌 1 −
ℎ

44308

4,209

V: Düşme hızı (m/s)
ρ: Havanın Yoğunluğu (kg/m^3)
Cd: Sürüklenme Katsayısı
D: Paraşüt Çapı (m)
m: Paraşütün Taşıdığı Kütle
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Paraşüt
Malzemesi 
Özellikler Ripstop İpek Naylon

Üretilebilirlik Kolay Zor Kolay

Üretim Maliyeti Pahalı Çok Pahalı Ucuz

Isıl Dayanım Çok dayanıklı Dayanıklı Az dayanıklı

Dayanım Çok dayanıklı Dayanıklı Az dayanıklı

Kullanacağımız olan Ripstop kumaş yırtılmaz anlamına gelmektedir. Diğer 
karşılaştırdığımız ipek ve naylon kumaşlara nazaran ripstop kumaş aralarında 
en dayanıklısıdır. Su geçirmez özelliğinden dolayı yağmurlu havalara karşı 
dayanıklıdır. Naylon ise çeşitli hava şartlarına uygun olmadığından ve 
güneşte yanabilen bir madde olduğu için paraşütümüzde tercih dilmemiştir. 
İpek kumaş ise üretim maliyetiçok fazla ve ağır bir madde olduğundan dolayı 
tercih edilmemiştir. Ripstop kumaş dokumasında polyester, pamuk veya 
polyester-pamuk karışımı iplikler kullanılmaktadır. Üretim maliyeti 
düşüktür. Örgü tekniğinden dolayı esneme payı düşüktür. Yanmaz ve hava 
geçirmezdir. Ripstop kumaşın bu özelliklerinden dolayı en iyi seçimin 
olduğunu düşünerek paraşütlerimizde kullanmaya karar verdik.
Ripstop kumaş teknik resim verileri baz alınarak gerekli mecralara iletilip 
sipariş edilecektir.
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Faydalı Yük Üzerindeki Kurtarılacak Sensörler

Gps sensörü
Neo-6mv2

Mikroçip
Ardiuno Nano

Haberleşme sensörü
Lora E32

Kamera
Esp32-cam
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•Roketimiz ana paraşüt, sürüklenme paraşütü ve faydalı yük paraşütü olmak üzere 3 adet paraşüte sahiptir.
•Paraşütler düz halkasal olarak tasarlanmış olup ana paraşütte 12, faydalı yük ve sürüklenme paraşütünde 6 adet taşıyıcı ip
kullanılarak ağırlık dağıtılmıştır. İp olarak elastik kordon kullanılmıştır.
•Sürüklenme paraşütünün rengi kırmızı-yeşil, faydalı yük paraşütünün mor-yeşil, ana paraşütün rengi ise turuncu-sarı olarak
belirlenmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Faydalı Yük Paraşütü M2020 M2150

Taşınan Kütle (g) 4150 4150

Yükseklik(m) 3018 2870

Çap(cm) 160 185

Çekme İpi(cm) 213 213

Düşme Hızı(m/s) 8 6,9

Spill Hole Çapı(cm) 16 18,5

Sürüklenme Paraşütü M2020 M2150

Taşınan Kütle (g) 19668 17631

Yükseklik(m) 3031 2882

Çap(cm) 100 100

Çekme İpi(cm) 115 115

Düşme Hızı(m/s) 27 24,5

Spill Hole Çapı(cm) 10 10

Ana Paraşüt M2020 M2150

Taşınan Kütle (g) 19116 17034

Yükseklik(m) 491 499

Çap(cm) 300 314

Çekme İpi(cm) 362 362

Düşme Hızı(m/s) 7,5 6,1

Spill Hole Çapı(cm) 36,2 31,4
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Test Adı Yöntem Açıklama Sonuç Test Yeri

Kurtarma sistemi Testleri

Burun Konisi Ayrılma Testi
Roketin prototipi yapılarak kara barutun 

ateşlenmesi

Roketin oranları korunarak prototipinin 
yapılması ve ateşlenme ve gerekli barut 

miktarının tespit edilmesi.

Prototiple yapılan testler, gerçek 
boyuttaki rokete uyarlanacak şekilde 

hesaplanması; ateşlenme sonucu yapısal 
bütünlüğün korunması ve ayrılmanın 
gerçekleşmesi durumuna göre barut 

miktarının ayarlanması.

Üniversite atölyesi

Gövdeler Arası Ayrılma Testi
Roketin prototipi yapılarak kara barutun 

ateşlenmesi

Roketin oranları korunarak prototipinin 
yapılması ve ateşlenme ve gerekli barut 

miktarının tespit edilmesi.

Prototiple yapılan testler, gerçek 
boyuttaki rokete uyarlanacak şekilde 

hesaplanması; ateşlenme sonucu yapısal 
bütünlüğün korunması ve ayrılmanın 
gerçekleşmesi durumuna göre barut 

miktarının ayarlanması.

Üniversite atölyesi

Paraşüt Açılma Testi Belirli yükseklikten serbest bırakma
Paraşütler katlanıp ucuna ağırlık 

bağlanarak belirli yükseklikten bırakılacak 
ve açılma durumu incelenecektir.

Paraşütlerin açılma durumu üzerinden 
katlama ve pudralama işleminin 

doğruluğunun sağlanması.
Üniversite atölyesi

Paraşüt Yırtılma Testi El ve göz muayenesi
Paraşütler açık halde hızlıca çekilecek ve 
yırtılma olup olmadığı kontrol edilcektir.

Paraşüt kumaşının yırtılma durumuna 
göre malzeme değişikliği.

Üniversite atölyesi

Paraşüt İp Dayanım Testi El ve göz muayenesi

Paraşüt iplerinin taşıması gereken şok ve 
maksimum yük kuvvetleri hesaplanıp 

buna göre çekme kuvveti uygulanacaktır. 
İplerin kopma durumu kontrol edilecek ve 

her paraşüt için testler ayrı olarak 
tekrarlanacaktır.

Paraşüt iplerinin kopma durumuna göre 
malzeme değişikliği.

Üniversite atölyesi

Şok Kordonu Dayanım Testi El ve göz muayenesi

Şok Kordonun taşıması gereken şok ve 
maksimum yük kuvvetleri hesaplanıp 

buna göre çekme kuvveti uygulanacaktır. 
İplerin kopma durumu kontrol edilecek ve 

her paraşüt için testler ayrı olarak 
tekrarlanacaktır.

Paraşüt iplerinin kopma durumuna göre 
malzeme değişikliği.

Üniversite atölyesi
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Paraşüt Kumaşı 
Yırtılma Testi

Şok Kordonu
DayanımTesti

Paraşüt İpi 
Dayanım Testi

Paraşüt İpi 
Dayanım Testi 
( Karabina ile bağlanmış)
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Faydalı yük aviyonik sistem
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2820 Mayıs 2021 Perşembe

Faydalı yükün amacı roket sistemlerinde 802.11 b/g/n WiFi teknolojisinin test edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda roketin içinde 
esp32 çipi kullanılacak yerdeki modem ile iletişim kurup video yayını yapacaktır.
Faydalı yükü bulmak amacıyla, faydalı yük arduino nano, lora haberleşme modülü e32-868t30d ve gps modülü içerecektir. 
Bunun haricinde faydalı yükün işlevini gerçekleştirmek için esp32-cam modülü içerecektir.
Faydalı yükün kütlesi yaklaşık 4000 gram ve aviyonik sisteminin kütlesi yaklaşık 150 gram olacaktır. Toplam kütle yaklaşık 4150 
gram olarak hesaplanmıştır. Faydalı yük birinci gövde içerisine, roketten kolay ayrılabilmesi için serbest şekilde yerleştirilecektir.
Roket tepe noktasına ulaştıktan hemen sonra burun konisi gövdeden ayrılacak, sürüklenme paraşütü açılacak ardından faydalı 
yük roketten ayrılacaktır. Sürüklenme paraşütü ve faydalı yükün roketten ayrılması kara barut patlatma ile sağlanacaktır. Bu 
noktadan itibaren faydalı yük paraşüt ile yaklaşık 6 m/s hız ile serbest düşüş yapacaktır. Faydalı yükün yaklaşık olarak 430 
saniyede yere inmesi beklenmektedir. Faydalı yükün konum bilgisi Gps sensöründen alınan veriler kullanılarak bulunacaktır.
Faydalı yükü aktifleştirmek için burun konisine yakın bölgeye anahtar uzatılacaktır. Anahtar roket rampadayken açılacak sistem 
aktif hale getirilecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Faydalı yükün amacı roket sistemlerinde 802.11 b/g/n WiFi teknolojisinin test edilmesidir. Faydalı yük ile roket rampaya 
yerleştirildikten yere düşünceye kadar canlı video yayınlanacaktır.
Günümüzde birçok roket uzaya fırlatılmaktadır. Fırlatılan roketler fırlatma anında ve sonrasında canlı video yapmaktadır. 
Amacımız bu sisteme 2.4GHz frekans bandında WiFi teknolojini kullanarak ulaşılabilmektir. Görevimizin bu alanda araştırma 
yapanlara fayda sağlaması planlanmaktadır. 
Video yayını sırasında rokette oluşan aksaklıklar (takla atma, ip dolanması vb. gibi hatalar) tespit edilebilir. Kayıt izlendikten 
sonra gelecek projelerde bu hataların oluşmaması için farklı önlemler alınabilir. 

• Kamera gövdeye açılan delikten dışarı görecek şekilde yerleştirilecektir.
• Faydalı yük aviyonik sistemi roket rampaya gelmeden hemen önce burun konisi yakınlarına konulacak olan anahtar ile 

aktifleştirilecektir.
• Sistem aktifleştirildikten sonra yer istasyonu ile bağlantısı sağlanacaktır.
• Roket rampaya girdikten yere düştüğü ana kadar canlı yayın yapılacak ve yayın yer istasyonuna kaydedilecektir.
• Son olarak faydalı yük Gps verileri yardımıyla bulunacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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• CFD akış analizi ANSYS Fluent programında yapılmıştır. Analizin temel yapısı olan mesh ataması için önce 
Solidworks programında roket tek parça halinde çizilmiş sonrasında ANSYS programına import edilmiştir. Analiz 
sonuçlarının minimum hatada olması için öncelikle burun konisi farklı y+ değerlerindeki mesh atamalarında analiz 
edilmiş bunun sonucunda k-ω SST türbülans modeli ve y+180 değeri uygun görülmüştür. Sınır başlangıç tabaka 0,3 mm 
kalınlığında olup 4 katmandır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Orthogonal Quality minimum değeri 0,1'in üzerinde olması gerektiği için mesh atamasında bozukluk yaratan yerlerin 
üzerinde durulmuştur. Aşağıdaki fotoğrafta mesh ataması yapılmış olan roket geometrisinden de anlaşılacağı üzere; akışın 
karakterinde belirleyici olacak ilk temas yeri olan burun konisinde daha uniform bir akış geçişi sağlamak için yüzeye 1 mm 
olacak şekilde sizing verilmiştir. Ogive şeklindeki burun konisinin kayma gerilmesi ve basınç kuvvetleri arasında bir baskınlık 
olmaması nedeniyle roketin sürükleme katsayısını belirleyecek olan kesit alanıdır. [3] Kesit alanı olarak kanatçıkların 
üzerinden geçen akımı daha düşük hatalarda analiz etmek içinse kanatçık kenarlarına 1 mm olacak şekilde sizing verilmiştir. 
Sonuç olarak Orthogonal Quality isterleri karşılamış ve 0,1377 değerine ulaşmıştır.
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Akış analizi 350 iterasyonla pressured-based, sıcaklık 15 C, sabit hava yoğunluğu 1,225 kg/m3 ve 0 derece hücum açısında 
yapılmış ve e-04 hatada sonuçlanmıştır. Bunun sonucu olarak Cd değeri 0,60344589, statik basınç değeri ise 600,63892 Pa ve 
dinamik basınç değeri 41028,766 Pa bulunmuştur. Analizde beklenildiği üzere basıncın en çok etkiyecek noktaları kanatçık ve 
burun konisi olmuştur. Cd değeri beklenildiği gibi Openrocket verileriyle uyuşmaktadır.
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• Analizin hız girdisi olarak tanımlanan 260 m/s Openrocket verilerinden alınmıştır. Buna bağlı olarak analiz sonucu 252 N 
sürüklenme kuvveti elde edilmiştir. Sabit itki değeri için sürükleme kuvvetinin de sabit olacağı için değişen hızlar için Cd
değerleri elde edilmiş ve ses hızı deniz seviyesinde 340 m/s olacak şekilde mach değerlerine karşılık tablosu 
oluşturulmuştur. Cd değerini oluşturan indüklenmiş ve parazit sürükleme katsayıları göz önüne alındığında grafikten 
okunan değer sonucu taşıma kuvveti oluşmadığı sonucuna varılmıştır. [4]

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Kanatçık Dinamik Analiz

Kanatçık dinamik analizi Ansys Modal analiz bölümünden sonlu elemanlar metodu kullanılarak yapılmıştır. Kanatçık 
Solidworks programında çizilip katılaştırılmıştır. Sonrasında Ansys'e import edilmiş ve Modal bölümü açılıp Engineering data 
sources penceresinden malzeme olarak Aluminium Alloy eklenmiştir. Model penceresine geçip parçaya materyalin ataması 
yapılmıştır. Sonrasında programında default olarak belirlediği mesh atılmıştır ve orthogonal değeri karşılamaktadır. 
Kanatçığın rokete yapıştırılacağı yüzeyler analiz için de sabitlenecek yüzeyler olarak kabul edilmiş ve çözüme gidilmiştir.
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Analizimizde kanatçıklarımızı bir ucu mesnetlenmiş ankastre 
kiriş olarak kabul ettik. Yerçekimi kuvveti hariç kanatçığımıza 
etki eden bütün kuvvetler ihmal edilerek bu kabul yapılmıştır. 
Ayrıca hesaplamalarımızı yaparken Euler-Bernoulli Kiriş 
Teoremini bir ucu mesnetlenmiş kiriş için olan formülünü 
kullandık. ANSYS Modal analiz animasyonu ve output olan 
frekans değerlerimiz kanatçık için herhangi bir rezonans 
olmadığını ve eğilme miktarımızın beklediğimiz değer 
aralığında çıktığını göstermektedir. Sonuç olarak seçmiş 
olduğumuz kanatçık tasarımımız roket tasarımımız için 
uygundur ve roket gövdesinden herhangi bir ayrılma ve kopma 
olmaması beklenmektedir. [5]

Wn: Doğal Frekans (Hz)
E: Elastik Modülü (Pa)
I: Atalet moment (kg/m^-2)
m: Birim uzunluk başına düşen kütle (kg/m)
L: Uzunluk (m)
w: Frekans (Hz)

Kanatçık Titreşim Analizi

𝛽4 =
𝜔2𝑚

𝐸𝐼

𝜔𝑛 = 𝛽𝑛𝐿
2

𝐸𝐼

𝑚𝐿4



Herkese Açık | Public

Dinamik Analizler

3620 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Roketimizin rampa kalkışından yere düşüş anına 
kadar olan hız denklemleri tek boyutta incelenerek 
hesaplandı. Openrocket üzerinden itki-zaman 
grafiği aldık. Burn out anına kadar Motor yakıtı 
kütle değişim modelini dm/dt=T/g.Isp [6]olarak her 
geçen zaman aralığı için hesaplandı. Sonra geçen 
zamandaki değişim ile çarpılarak yakıt kütlesinin 
zamana göre değişimi excel üzerinden bulundu. 
Ateşleme ve burnout arasındaki geçen süre için hız 
denklemi v=ve ln(m+p/m)-gt kullanılarak excel
üzerinden hesaplandı. [7] Momentum ve impuls
denkleminden roketin burn out noktasındaki hızı ve 
kütlesi çarpımından o hızdaki etkiyen sürüklenme 
kuvveti ve anlık zamanla çarpımı çıkartılıp kütleye 
bölünürse geçen zaman aralığından sonra yeni hız 
elde edilir. Bulunan bu son hız bizim formüldeki 
yeni hızımız olur ve yeniden işleme girer. Bu 
iterasyon hız 0'a yakınsayana kadar devam eder.

Matlab Simulink Kodu
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Elde etmiş olduğumuz 4 farklı denklem için hız değerlerini excel yardımıyla hız-zaman grafiğine dönüştürdük. Elde ettiğimiz 
verileri Openrocket simülasyonundan elde ettiğimiz hız-zaman grafiğiyle karşılaştırdık. Grafiklerimizin benzemesi ve hata 
payımızın düşük olması hesaplamalarımızı doğru yaptığımızı göstermektedir. Hata payının nedeni ise tek eksende çalışmamız ve 
irtifaya bağlı olan yoğunluk değerini sabit kabul etmemizden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Kabul edilebilir bir hata payıdır.
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Ana Uçuş BilgisayarıYedek Uçuş Bilgisayarı

Piller
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• Ana mikro işlemci ve yedek mikro işlemci Arduino Nano’ya bağlı ATmega328 olarak seçilmiştir ve ticari 
sistemlerdir.

• Ana ve yedek aviyonikte iletişim modülü olarak kullanılacak EBYTE E32868T30D Lora ticari sistemdir.
• Ana ve yedek aviyonikte GPS modülü olarak NEO6M kullanılacaktır ve ticari sistemdir.
• Ana aviyonikte kurtarma sistemini tetikleyici olarak kullanılacak basınç sensörü BMP180 ticari sistemdir.
• Yedek aviyonikte kurtarma sistemini tetikleyici olarak kullanılacak ivme sensörü MPU6050 ticari sistemdir.

• Ana aviyonik -> basınç -> yükseklik
• Yedek aviyonik -> ivme -> serbest düşüş
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

Basınç sensörü BMP180

0.25-1m hassasiyetle yaklaşık olarak 9000 
m’ye kadar irtifa ölçebilmektedir(300hPa-

1100hPa). Yeterli hassasiyete ve ölçüm 
kapasitesine sahiptir. 

İrtifa ölçümü amacıyla 
kullanılmaktadır. 

GPS modülü NEO6M-v2

50000 metre yükseklik ve 500 m/s hızda 
çalışabiliyor. 2.5m hassasiyetle yatay 

pozisyon öğrenebiliyoruz. 0.1 m/s 
hassasiyetle hız ölçümü yapabiliyoruz. 

Roketin tam pozisyonunu ölçmek 
amacıyla kullanılmaktadır. 

Haberleşme 
modülü

E32-868T30D Lora
8000 metreye kadar haberleşme 

yapabiliyor. Frekans kullanımı herkese 
açık. Anten takması kolay. 

Yer istasyonuyla haberleşme 
amacıyla kullanılacaktır. 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

İşlemci Atmega328

Saat frekansı 16MHz’dir. İşlemci hızı 
sensör okuma ve haberleşmeye 

yetecek kadardır. Ulaşımı kolay ve 
nispeten ucuzdur. Arduino kartıyla 

birlikte programlanması ve 
kullanılımı da kolaydır. 

Ana işlemci olarak 
kullanılmaktadır. 

Pil Duracell 9V Alkalin Pil
Arduino nano giriş voltajı 7-12V 
olduğundan 9V pil seçilmiştir. 

Aviyonik sisteme enerji vermek 
için kullanılmaktadır. 
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı:
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı:

Üstten Görünüm Alttan Görünüm

Kart üretimi pcb üretim firmasına sipariş verilecektir. KTR’den sonra sipariş verilecektir. 
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Algoritma :

• Ana aviyonik sürüklenme paraşütünü açmak için basınç sensörünün son yaptığı 5 yükseklik ölçümünün ortalamasını alır.
Alınan ortalama son yapılan ölçümün mutlak değeri üç metreden daha az ise tekrar veri toplamaya devam eder. Bu sabit
ortamda veri dalgalanmasının kurtarma sistemini devreye sokmasını engeller. Eğer alınan ortalama son yapılan ölçümün
mutlak değeri üç metreden daha fazla ise yapılan değer kaydedilir. Değer son kaydedilen değerden daha yüksek ise
roketin yükseldiğini gösteren değer arttırılır. Değil ise bu değer azaltılır. Roketin yükseldiğini gösteren değer en fazla 10
olabilir. Eğer bu değer -5’e kadar düşer ise roketin kurtarma sistemi devreye girer. Bu sistem aniden gelen bir alçalma
verisinin roketin kurtarma sisteminin devreye girmesini engeller. Üst üste gelen düşme bilgisi kurtarma sistemini devreye
sokar. Roketin kurtarma sisteminin devreye girmesi için en az 15 metreden aşağı düşmesi gerekir (3metre fark * 5 kere
aşağı).

• Son yükseklik bilgisi, sürüklenme paraşütünün açılıp açılmadığı, ana paraşütün açılıp açılmadığı EEPROM a kaydedilir.
Bunun sebebi elektrik kesintisinden sonra kendini toparlayabilmesini sağlamaktır.

• Ana aviyonik ana paraşütü açmak için sürüklenme paraşütünün açıldığından emin olur. Eğer ölçülen değer 600 metreden
daha az ise ana paraşütü açmak için sayılan değeri arttırır. Bu değerin arttırılması için gereken şart gelen verilerin
arasındaki farkın 1 metreden fazla olmasıdır .Bu değer 10 üstüne çıktığında ana paraşüt açılır.
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Ana Aviyonik – Detay/6

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Veri Filtreleme Detayları :

• Veriler algoritmaya verilmeden önce filtreleme algoritması tavan ve taban beklenen değerlerin dışına çıkan verileri filtreler.
Taban olarak 0 yükseklik tavan olarak simülasyonlarda hesaplanan maksimum yüksekliğin 100 metre fazlası seçilmiştir.

• Ana algoritma gelen verileri son veriler ile karşılaştır. Sürüklenme paraşütünün açılmasını sağlayacak verilerin algoritma
tarafından dikkate alınması için veriler arasındaki farkın 3 metreden fazla olması gerekir. Aynı şekilde ana paraşütün için
veriler arasındaki farkın 1 metreden fazla olması gerekir.

• Ana algoritma kurtarma sistemlerini çalıştırmak için gelen verilerin artarda gelmesini bekler aniden gelen veriler tek başına
kurtarma sistemini çalıştıramaz. Sürüklenme ve ana paraşütün açılması için açma sayacının 5’e kadar sayması gerekir.
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

İvme Sensörü MPU6050
Yer çekiminin 16 katı kadar değerlerde 
ölçüm yapabiliyor. 500µA çalışır iken 

güç tüketimi.

Irtifa hesaplama amacıyla 
kullanılmaktadır.

GPS Modülü NEO6M-v2

50000 metre yükseklik ve 500 m/s 
hızda çalışabiliyor. 2.5m hassasiyetle 
yatay pozisyon öğrenebiliyoruz. 0.1 

m/s hassasiyetle hız ölçümü 
yapabiliyoruz. 

Roketin tam pozisyonunu ölçmek 
amacıyla kullanılmaktadır. 

Haberleşme 
Modülü

E32-868T30D Lora
8000 metreye kadar haberleşme 

yapabiliyor. Frekans kullanımı herkese 
açık. Anten takması kolay. 

Yer istasyonuyla haberleşme 
amacıyla kullanılacaktır. 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

İşlemci ATmega328 

Saat frekansı 16MHz’dir. İşlemci hızı 
sensör okuma ve haberleşmeye 

yetecek kadardır. Ulaşımı kolay ve 
nispeten ucuzdur. Arduino kartıyla 

birlikte programlanması ve kullanılımı
da kolaydır. 

Ana işlemci olarak 
kullanılmaktadır. 

Pil 9V Duracell Alkalin Pil 
Arduino nano giriş voltajı 7-12V 
olduğundan 9V pil seçilmiştir. 

Aviyonik sisteme enerji vermek 
için kullanılmaktadır. 
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3
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Sistem Blok Diyagramı & Kart Tasarımı:
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(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/4

Üstten Görünüm Alttan Görünüm

Kart üretimi pcb üretim firmasına sipariş verilecektir. KTR’den sonra sipariş verilecektir. 
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• Yedek aviyonik kurtarma sistemi algoritması dikey ivmeden yükseklik hesaplayacaktır. Hesaplanan yükseklik ana
aviyonikte belirtilen algoritma ile roketin serbest olarak düşüp düşmediğini hesaplayacaktır.( Algoritmalar aynıdır. Çünkü
iki sistemde yükseklik hesaplama üzerinedir.)

• V0+a*t (ivmeli harekette hız formülü) kullanılarak ivme sensörünün roketin anlık hızını bulması sağlanacaktır. Burdan
elde edilen veriler X=V*t (konum formülü) formülü ile birleştirilerek roketin dikey konum değişimi (irtifa) hesaplaması
yapılacaktır. İvme ölçümü çok hızlı olacağından dolayı integral hesabı yapmadan bu formüller ile minimum hata ile
sonuçlar hesaplanabilir. Bundan sonra elde edilen yükseklik bilgileri alınacak ve sistem ana aviyonik kısmında bahsedilen
algoritmayla aynı şekilde çalışacaktır.

• En son elde edilen irtifa bilgileri EEPROM üzerinde saklanacaktır.
• Yedek aviyonik ana paraşütü açmak için sürüklenme paraşütünün açıldığından emin olur. Eğer ölçülen değer 600

metreden daha az ise ana paraşütü açmak için sayılan değeri arttırır. Bu değerin arttırılması için gereken şart gelen
verilerin arasındaki farkın 1 metreden fazla olmasıdır .Bu değer 10 üstüne çıktığında ana paraşüt açılır.

Algoritma : 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/5
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• OpenRocket'ten elde edilen ivme verilerine göre ivme tavan değerinin 90 m/s^2 'yi geçmemesi beklenmektedir. Bu
yüzden bu değeri geçen bütün veriler filtrelenecektir. Aynı şekilde ivme taban değerinin -25 m/s^2'den az olmaması
beklenmektedir. Bu yüzden bu değerin altındaki veriler filtrelenecektir. Open Rocket simülasyonunda tavan değer 85
m/s^2, taban değer ise –20 m/s^2 olarak elde edilmiştir. Filtreleme için ivme değerlerine 5 m/s^2 'lik hata payları
verilmiştir.

Veri Filtreleme Detayları:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/6
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Ana – Yedek Aviyonik

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş:

• Ana aviyonik ve yedek aviyonik birbirine 2 pin bağlantısı ile bağlanacaktır. Yedek aviyonik bu pinlerdeki voltajı belirli
aralıklar ile kontrol edecektir. Voltajın düşük olması durumunda yedek aviyonik sistem kurtama sistemi devreye sokma
izni almış şekilde davranacaktır. Bununla birlikte bağlı olduğu haberleşme modülünü kullanarak yayın yapmaya
başlayacaktır. Yedek aviyoniğin devreye girmesi ana aviyoniğin kurtarma sistemini devreye sokmayacağı anlamına
gelmez. Eğer ana aviyonik kendini tekrar başlatır ve gerekli sistemlerin(basınç sensörü) çalışmasına devam edebileceğine
karar verir ise kurtarma sistemini çalıştırabilir.

• Ana sistemden yedek sisteme geçiş modüllerden(haberleşme modülü, gps modülü ve basınç sensörü) herhangi birinin
işlevini yerine getirememesi durumunda olacaktır. Bununla birlikte ana sistemin pili bitmesi veya enerji kaynağının zarar
görmesi durumunda yedek aviyoniğe bağlı olan pinler düşük voltaj durumuna geleceğinden yedek aviyoniğe geçiş
olacaktır.

• Aviyonik sistemlerin çalıştırılma sırası önce ana aviyonik sonra yedek aviyonik şeklinde olmalıdır. Önce yedek aviyonik
sistem çalıştırılırsa ana sistemin çalışmadığını anlayıp kendi yayını yapmaya başlayacaktır.
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İletişim:

Ebyte üretimi olan E32-868T30D lora haberleşme modülü kullanılacaktır. Minimum 19.2, maximum 30.5 dBm verici gücü. 
-147 dbm alıcı hassaslığına sahiptir. Üretici firma tarafından yapılmış 8km uzaklıkta haberleşme testi (açık alan ve 5dBi 
anten). 868 MHz frekans bandında veri göndermektedir. Veri paketlerinin içeriği GPS konum ve takılan sensör(hangi
aviyonik sistemin çalıştığına göre ivme veya basınç) verilerinden oluşacaktır. Güç İhtiyacı:  Güç Kayıpları Alıcı ve Verici
Toplam İletim Kaybı(tahmini): 3dB  Polarizasyon Kaybı, Fading toleransı(tahmini): 3dB  Serbest Uzay Kaybı(LFS) : 20∗Log10 
(dm )+20∗Log10 (MHz)-27.55 olarak hesaplanır. Roketin düşebileceği en uzak nokta hesaplananlara göre 3800 metre
hata payıyla 4000 metre olarak alınır ise yukarıda belirtilmiş formül sonucu 103.25dB kayıp yaşanır. Güç Kazanışları: Alıcı
anten kazancı(GRX) : 5dBi - Verici anten kazancı(GTX) : 3dBi - Gönderici gücü(PTX) : 30dBm Güç Yeterliliği: Alıcıda elde
edilen güç = 30dBm + 3dbi + 5dBi - 3dB - 3dB - 103.25dB = -71.25dBm.Kullandığımız Lora modülü -147dBm hassaslığa
sahiptir. Kullanılan sistemin yeterli olduğunu çıkarabiliriz.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Yer İstasyonu:
• Yer istasyonunda gelen veriler ile bilgisayarda zaman yükseklik grafiği çizilecektir.
• Rokette bulunan lora modülüne LTE-G-410 adlı 868 MHz anten takılacaktır. Anten çok yönlü antendir. 3dBi kazancı vardır.
• Roketin içinde fazla yer olmadığından seçilmiş anten boyut olarak uygundur.
• Yer istasyonu için LTE-G-024 adlı 868MHz 5dBi çok yönlü anten kullanılacaktır. Yapılan hesaplamalarda antenlerin

birlikte yeterli olması öngörülüyor(ayrıca üretici firma 5dBi anten ile 8km menzile ulaşılabileceğini söylüyor). Ayrıca daha
fazla dBi kazancı veren antenlere ulaşım zor.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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İletişim ve Menzil Testi
• Üsküdar iskelesinde duran yer istasyonu ile Karaköy iskelesinde duran haberleşme modülü arasında(yaklaşık 3.2km) iletişim ve menzil 

testi yapıldı.
• Yer istasyonu arduino nano’ya lora modülü ve laptoptan oluşmaktadır. Karaköy de bulunan haberleşme modülü arduino nano’ya bağlı 

lora modülü ve gps modülünden oluşmaktadır. Gps verileri haberleşme modülünden yer istasyonuna aktaracaktır. Testten elde edilen
veri haberleşme modülünün yeterliliğidir. Testin başarılı olması durumunda iletişim modülünün roket görevi için yeterli olduğu 
anlaşılacak. Test başarısız olur ise önce daha büyük antenler denenecek yine başarısız olur ise yeni iletişim modülleri araştırılacaktır.

Algoritma Testleri(Basınçtan Yükseklik)
• Yazdığımız algoritmaya bilgisayar ortamında yükseklik verileriyle besledik. Maksimum yükseklik olarak openrocket’ten alınmış apogee 

noktası kullanıldı.
• Birinci test veri dalgalanması testidir. Testin amacı algoritmanın çalışıyor durumda iken gelen dalgalanmalı sensör verilerinin roketin 

kurtarma sistemini devreye sokup sokmadığını anlamaktır. 0-5 metre(rastgele veriler) arasındaki dalgalanmalar ile algoritma 100.000 
kere beslenmiştir. Test sonucu başarılı olur ise duran roketin sensörün çok dalgalı veriler göndermesine rağmen kurtarma sisteminin 
devreye girmeyeceğidir. Test sonucu başarısız olur ise farklı algoritmalar denenecektir.

• İkinci test yükselme testidir. Algoritma 0’dan apogee noktasına kadar sonra apogee noktasından 0’a kadar sensör verileriyle beslenir.
• Sensörün hatalı veri vermesini göz önünde bulundurmak amacıyla her 39’a bölünebilmede sensör verisi 12 katına çıkar, her 29’a

bölünebilmede sensör verisi 7’ye bölünür. Testin amacı ani veri farklılıklarına algoritmanın nasıl cevap verdiğini test etmektir. Test 
başarılı olur ise algoritmamız atışa hazır olacaktır. Test başarısız olur ise farklı algoritmalar denenecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Algoritma Testleri(İvmeden Yükseklik)
• Open Rocket’ten alınan ivme/zaman verileri ile algoritmamız test edildi. İvmeden yükseklik hesaplandı. Hesaplanan veriler 

basınç yükseklik testinde anlatılan algoritmayla test edildi. Basınç ve İvmeden yükseklik hesaplandığından dolayı algoritmalar 
aynıdır.

Aviyonik Testleri(Basınç Sensörü)
• Basınç sensörüne bağlı ardunio nano ile yüksekliği bilinen bir binanın en üst katına çıkıldı. İlk dikey konum farkı ile son dikey 

konum arasındaki fark hesaplandı. Testin sonucunda basınç sensörünün yüksekliği ne hassaslıkta ölçebildiği ve roket 
görevimizde kullanabilirliği elde edildi.

Aviyonik Testleri(İvme Sensörü)
• İvme sensörüne bağlı arduino nano ile yüksekliği bilinen bir binanın en üst katına çıkıldı. İvme sensörü sayesinde dikey yönlü 

yer değiştirme hesaplandı. Testin sonucunda ivme sensörü ile yükseklik hesabı yapılabileceği elde edildi.
Aviyonik Testleri(GPS Modülü)
• GPS modülüne bağlı arduino nano ile bilinen bir parka gidildi(videoda detaylı konum paylaşıldı) konum bilgisinin doğruluğu 

hesaplandı. Sonuç olarak gps modülünün roket görevimizde kullanılabilirliği öğrenildi.
Aviyonik Testleri(İşlemci Hız Testi)
• Atmega328 işlemcisinin işlemci hızının haberleşme görevini ve sensör verilerini okuma görevini aksaksız yapabileceği test 

edildi. Testin sonucunda işlemcinin roket görevimiz için yeterliliği öğrenildi.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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KTR Sonrasında Devam Edecek Testler
• Kart besleme testi kart üretildikten sonra yapılacaktır. Kartın üzerinde kısa devre olup olmadığını cihazlar karta takıldıktan 

sonra işlevlerini devam ettirebilmeleri test edilecektir.
• Kart titreşim testi kart üretildikten sonra yapılacaktır. Kartın titreşim durumunda ve farklı sıcaklık değerlerinde işlevini devam 

ettirebilmesi test edilecektir.
• Gönderici kartın pil dayanımı test edilecektir kart üretildikten sonra yapılacaktır. Bütün sistemler çalışıyorken pillerin ne kadar 

süre dayanabileceği test edilecektir. Test sonucunda alternatif piller tercih edilebilir.
• Haberleşme modülünün roket içinde menzil testi roket oluşturulduktan sonra yapılacaktır. Haberleşme modüllerinin menzili 

roket içinde test edilecektir. Test sonucunda yer istasyonu için alternatif antenler tercih edilebilir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Şekiller Veriler Konik Ogive Eliptik Power Serisi Parabolik Hack Serisi

Stabilite Aralığı (cal) 2,01-3,92 1,75-3,41 2,03-4,91 1,92-3,9 2,06-3,9 1,92-3,85

İrtifa (m) 2943 3037 2943 3044 3046 3049

Maksimum Hız (m/s) 260 260 256 259 260 260

Mach Sayısı 0,78 0,78 0,77 0,78 0,78 0,78

Maksimum Sürüklenme 
Kuvveti (N) 323 280 292,24 272,15 272,25 272,75

Ojivi Oluşturan Dairenin 
Yarıçap Formülü:

x'in 0 ile L arasındaki değişikliğine göre,
herhangi bir x noktasındaki y yarıçapı:

Burun Konisinin Şekli seçililirken dikkate alınan asıl isterler 
İrtifa,hız ve stabilite aralığı değerlerine göre burun konisinin 
davranışı olmuştur. Tanjant Ojiv seçilmiştir. Diğer koni şekillerine 
nazaran aerodinamik katsayıları ve etrafında oluşan basınç 
dahastabildir. İstenilen irtifaya çıkmak için verilen itki kuvvetine 
karşın, kesit alanı ve şekli sayesinde gerekli sürtünmeyi (basınç 
ve gerilme kuvvetleri) roket tasarımımıza en doğru şekilde 
sağladığı için seçilmiştir. Ayrıca üretimi, performans olarak 
kendine yakın olan parabolik koniden daha kolaydır.[8]

Burun Konisi Tipi Seçim Nedenleri Tablosu (Oluşturulan Tablo Open Rocket Simülasyon verilerinden alınmıştır.)
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Alüminyum üretilebilirlik ve maliyet olarak isterleri sağlasa da dayanımları
düşük olduğu için tercih edilmemiştir. Cam Elyaf, Alüminyuma nazaran
dayanımı daha yüksek olmasa rağmen istenilen uçuş performansı verilerinde
Karbonfiber'den daha düşük kaldığı için Karbonfiber tercih edilmiştir.
Üretim yöntemi olarak ise, Alüminyum kalıba döküm üzerine karbonfiber
sarılması düşünülmüştür ancak istenilen şeklin hassasiyet derecesinde
üretimi zor olduğu için ve bu yöntemle üretilen burun konisinin ağırlığı
isterlerden fazla olacağı için vazgeçilmiştir.Diğer bir yöntem ise,Talaşlı imalat
olarak CNC Tornadan CAD çizimlerimizle Alüminyum Burun Konisi üretilmesi
düşünülmüştür ancak Alüminyumun malzeme seçimindeki özelliklerinden
dolayı vazgeçilmiştir. Son olarak tercih edilen üretim yöntemi 3D yazıcıda PLA 
filament ile CAD çizimine göre baskı yapılıp üzerine vakum torbalama
yöntemi olmuştur. Kompozit malzemede hava kabarcığı kalmaması ve
gövdelerde zayıf noktaların oluşmayacak olması,düşük maliyet, üretim
kolaylığı, kompozit malzemenin homojenliği gibi etmenler göz önünde
bulundurulmuştur. Kalıp ayırıcı, epoksi reçine ve zımpara kullanılarak son 
ürünün pürüzsüz ve temiz bir şekilde üretilmesi planlanmıştır.

Burun Konisi 
Malzemesi 
Özellikler Karbon Fiber Cam Elyaf Alüminyum

Üretilebilirlik Zor Zor Kolay

Üretim Maliyeti Çok pahalı Pahalı Ucuz

Malzeme 
Yoğunluğu 1,78 1,85 2,7

Isıl Dayanım Çok dayanıklı Dayanıklı Az dayanıklı

Elastik Modulüs 
(Gpa) 220 45 69

Çekme Dayanımı( 
Mpa) 1380 1020 124

Burun Konisi Malzeme Seçimi KriterleriTablosu [9]
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Kanatçığın ağırlığı,dayanıklılığı gibi özellikler roketin ağırlık merkezini, aerodinamik verimini,stabilitesini büyük ölçüde 
etkilemektedir.Bu yüzden kanatçıkta kullanacağımız malzemeyi doğru seçmek çok önemlidir. Seçtiğimiz Alüminyum 5754 
alaşımı ağırlık merkezini istediğimiz şekilde ayarlamamızda ve stabiliteyi düzenlememizde yardımcı olmuştur. Dayanıklı 
olmasının yanısıra malzemenin ulaşılabilirliğinin ve işlenebilirliğinin kolay olması tercih nedenlerimiz arasındadır.

Üretim Yöntemleri
Lazer Kesim Yöntemi: Lazer kesim bir tür termal ayırma yöntemidir. Malzeme üzerinde bir geometri belirlenir.
Lazer sistemi seçilen geometriyi izler ve kesme işlemi yapılır.
Talaşlı İmalat Yöntemi: CAD olarak çizilen modeli malzeme üzerinde matkap ile takip ederek oluşturan yöntemdir.
Kanatçıklarımızı lazer kesim yöntemi ile üreteceğiz. Üretim yönteminin kolaylığı ve kanatçık şeklimize daha uygun 
olduğu için bu yöntem seçilmiştir. Bir adet 1mx2m boyutunda kalınlığı 3mm olan aliminyum levha satın alınacak. 
Kanatçık geometrisi girildikten sonra kesme işlemi uygulanacak ve dört adet kanatçık elde edilecektir. Daha sonra 
kanatçık kesitini yuvarlatılmış hale getirmek için zımpara işlemi uygulanacaktır. Üretimden sonra ağırlıklar hassas terazi 
ile kontrol edilecektir.

Malzeme Elastisite Modülü Yoğunluk İşlenebilirlik Kimyasal Formül

Aliminyum 5754 70 GPa 2,67 g/cm3 Çok iyi AlMg3
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Yuvarlatılmış kanat profili seçilmiştir. Bu kanat profilinin 
üretiminin kolay olmasının yanında, sürüklenme 
kuvvetini ciddi şekilde azaltarak hedeflediğimiz irtifaya 
ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Üretim biçiminde kanat 
profilini nasıl oluşturduğumuz yazılmıştır.

Kanatçık Tipi: Serbest Şekil
Kanatçıklar roketin uçuşunu kararlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan, doğru konumlandırılması çok 

önemli olan elemanlardır. Kanatçıklar stabiliteyi düzenlemede en önemli eleman olarak göze çarpar.Kanatçık tipini 
serbest olarak seçmemizin sebebi Openrocket üzerinde yaptığımız analizlerdir. Eliptik ve trapez dahil olmak üzere 
birçok kanatçık tipi denenmiş; stabilite, irtifa ve aerodinamik verim açısından en uygun olduğunu düşündüğümüz 
ve gördüğümüz bu tip seçilmiştir.
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Birinci Gövde İkinci Gövde

Kanatçık Burun Konisi

Gövde Kesiti
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Roket gövdesi iki parça olarak üretilecektir. Kullanılacak olan kalıp yüzeyi güzelce temizlendikten sonra elyaf serilecek yüzeylere 
kalıp ayrıcı sürülecektir. Kalıp ayırıcı, reçine sertleşince kalıba yapışmamasını sağlayacaktır. Cam elyaf kumaş serilecek 
ve epoksi reçine uygulanacaktır. Yeterli kalınlığa ulaşılıncaya kadar kumaş ve epoksi eklenecektir. Kompozitin üzerine ayırıcı kat 
atılacak ve vakumlama sırasında fazla reçine bu kısımdan ayrılacaktır. Malzeme vakum torbasına yerleştirilip vakumlanarak 
üretilmiş olacaktır. Burun konisi ve entegrasyon gövdesi de aynı yöntemle üretilecektir. Burun konisinin kalıbı için 3D yazıcı 
kullanılacaktır. Entegrasyon gövdesi kalıbı için alüminyum boru kullanılacaktır. [10]

Üretim 
Yöntemleri

Elle Yatırma
Vakum 

Torbalama
Baskı 

Kalıplama

Üretim Maliyeti Düşük Orta Yüksek

Elyaf/Reçine 
Oranı

Düşük Yüksek Yüksek

Homojen 
Reçine Dağılımı

Düşük Yüksek Yüksek
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Roket gövdelerinin malzemeleri, dayanıklılık, sinyal geçirgenliği, maliyet vb. 
unsurlar göz önünde bulundurularak cam elyaf-epoksi kompozit olarak seçilmiştir. 
Üretim tekniği olarak farklı teknikler arasından vakum torbalama yöntemi 
seçilmiştir. Bu yöntemin seçilirken, kompozit malzemede hava kabarcığı kalmaması 
ve gövdelerde zayıf noktaların oluşmayacak olması,düşük maliyet, üretim 
kolaylığı, kompozit malzemenin homojenliği gibi etmenler göz önünde 
bulundurulmuştur. Üretimde kalıp olarak dış çapı 11.4 cm olan alüminyum boru 
kullanılacaktır. Roket gövdesi iki parça olarak üretilecektir. Kullanılacak olan kalıp 
yüzeyi güzelce temizlendikten sonra elyaf serilecek yüzeylere kalıp ayrıcı 
sürülecektir. Kalıp ayırıcı, reçine sertleşince kalıba yapışmamasını sağlayacaktır. 
Cam elyaf kumaş serilecek ve epoksi reçine uygulanacaktır. Yeterli kalınlığa 
ulaşılıncaya kadar kumaş ve epoksi eklenecektir. Kompozitin üzerine ayırıcı kat 
atılacak ve vakumlama sırasında fazla reçine bu kısımdan ayrılacaktır. Malzeme 
vakum torbasına yerleştirilip vakumlanarak üretilmiş olacaktır. Burun konisi ve 
entegrasyon gövdesi de aynı yöntemle üretilecektir. Burun konisinin kalıbı için 3D 
yazıcı kullanılacaktır. Entegrasyon gövdesi için alüminyum boru kullanılacaktır.[11]

Gövde 
Malzemesi 
Özellikler

Karbon Fiber Cam Elyaf Alüminyum

Üretilebilirlik Zor Zor Kolay

Üretim 
Maliyeti

Çok pahalı Pahalı Ucuz

Malzeme 
Yoğunluğu

1,78 1,85 2,7

Isıl Dayanım Çok dayanıklı Dayanıklı Az dayanıklı

Elastik 
Modulüs

225 Gpa 72,4 Gpa 68 GPa

Çekme 
Dayanımı

747 Mpa 3500 Mpa 100 Mpa
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Entegrasyon Gövdesi
Dış Çap: 11,3 cm
İç Çap: 10,9 cm
Uzunluk: 18 cm
Malzeme: Karbonfiber
Ağırlık: 223 gram

Bulkhead-1
Çap: 10,5 cm
Kalınlık: 1,4 cm
Malzeme: Alüminyum
Ağırlık: 325 gram

Burun Omuzluğu
Dış Çap: 11,3 cm
İç Çap: 10,5 cm
Uzunluk: 18 cm
Malzeme: Karbonfiber
Ağırlık: 439 gram

Bulkhead-2
Çap: 11,3 cm
Kalınlık: 1,4 cm
Malzeme: Çelik
Ağırlık: 1102 gram

Bulkhead-3
Çap: 11,3 cm
Kalınlık: 1,9 cm
Malzeme: Çelik
Ağırlık: 1496 gram
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Bulkhead-4
Çap: 11,3 cm
Kalınlık: 2,4 cm
Malzeme: Çelik
Ağırlık: 1889 gram

Merkezleme Yüzüğü(Baş,Orta)
Dış çap: 11,3 cm
Iç çap: 7,9 cm
Kalınlık: 2,2 cm
Malzeme: Alüminyum
Ağırlık: 305 gram

Merkezleme Yüzüğü (Son)
Dış çap: 11,3 cm
Iç çap: 7,9 cm
Kalınlık: 2,4 cm
Malzeme: Alüminyum
Ağırlık: 332 gram

M10 Döküm Mapa
Fatura kalınlığı: 10 mm
Ağırlık: 120 gram
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Bulkhead malzeme seçimi, üretim kolaylığı ve sağlamlık açısından alüminyum ve çelik olarak yapılmıştır. Aviyonik kısmı 
arasına alan iki bulkhead ve motor bloğundaki bulkhead malzemeleri yüksek basınca dayanım açasından çelik olarak 
seçilmiştir. Bulkheadlerin üretimi CNC freze ile yapılacaktır. Toplamda dört adet bulkhead olacaktır. Üç tanesi çelik bir 
tanesi alüminyum olarak seçilmiştir. Bulkhead montajı sıkı geçme ve M4 havşa başlı vida ile sabitlenerek yapılacaktır.
Merkezleme yüzükleri de sağlamlık, montaj ve üretim kolaylığı açısından alüminyum olarak seçilmiştir. Merkezleme
yüzüklerinin üretimi CNC freze ile yapılacaktır. 12 cm çapındaki alüminyum borular CNC makinede işlenecektir. Toplam üç 
adet merkezleme yüzüğü kullanılacaktır. Merkezleme yüzükleri gövdeye montajı sıkı geçme yapılıp M4 havşa başlı vida ile 
sabitlenerek yapılacaktır.

Bulkhead
Malzemesi 
Özellikler Balsa Alüminyum Çelik

Üretilebilirlik Kolay Orta Zor
Yüksek 
Basınca 

Dayanma Dayanıksız Dayanıklı Çok Dayanıklı
Çekme 

Dayanımı
7.53-13.10 

MPa 100 MPa 300-800 Mpa

Merkezleme
Yüzüğü

Malzemesi 
Özellikler Balsa Alüminyum Çelik

Üretilebilirlik Kolay Orta Zor
Çekme 

Dayanımı
7.53-13.10 

MPa 100 MPa 300-800 Mpa
Elastik 

Modulüs 3,71 GPa 69 GPa ~200 GPa
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Burun omuzluğu burun ile birlikte tek parça olarak üretilecektir ve birinci gövdeye sıkı geçme ile yerleştirilecektir. Burun 
omuzluğu burun konisi ile birlikte vakum torbalama yöntemi ile üretilecektir. Daha sonra omuzluktan ayrılma 
gerçekleşecek, sürüklenme paraşüt açılacak ve faydalı yük bu kısımdan ayrılacaktır.
Entegrasyon gövdesi iki gövdeyi birbirine bağlamak için kullanılacaktır. Bir tarafı ikinci gövdeye sabitlenip diğer tarafı ise 
birinci gövdeye sıkı geçme ile sabitlenecektir. Sıkı geçme olan noktadan daha sonra ayrılma gerçekleşecek olup ana 
paraşüt buradan açılacaktır. Üretim yöntemi Yansı 42'de detaylıca anlatılmıştır.
Motor yuvası malzemesi karbonfiber-epoksi kompozit seçilmiştir. Malzeme vakum torbalama yöntemi ile üretilecektir. 
Üretim yöntemi Yansı 42'de detaylı olarak anlatılmıştır. Motor yuvası merkezleme yüzüklerine sıkı geçmeyle oturtulup çift 
komponent yapıştırıcı ile sabitlenecektir.
Roket içi basınçlandırma kontrolü için birinci gövdenin başına, aviyonik sistemin üzerine ve motor yuvasının bitişine denk 
geleek şekilde 3 delik açılacaktır.
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Merkezleme Yüzükleri

M4 Havşa Başlı Vida Motor Yuvası

Motor Kapağı

Motor yuvası ikinci gövdeye merkezleme yüzükleri yardımıyla sıkı geçme ile oturtulup çift komponent yapıştırıcı ile sabitlenecektir. 
Merkezleme halkaları da gövdeye sıkı geçme ile oturtulacak, M4 havşa başlı cıvata ile şekildeki gibi sabitlenecektir. Motor, motor 
yuvasına yerleştirildikten sonra motorun yuvadan çıkmasını engellemek için motor kapağı faturalı sistem ile kapatılacaktır. Motor 
bölümünde bağlantı için çift komponent yapıştırıcı, M4 havşa başlı vida ve sıkı geçme yöntemleri kullanılacaktır.

M4 Havşa Başlı Vida
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İkinci Motor Kanatçık Teknik Resmi

Değişiklik Yapılan Parçalar Yapılan Değişiklik

Kanatçık
Kanatçık Geometrisi Ve 

Konumu

Bulkhead-4

Bulkhead-4 Malzemesi 
Çelik yerine Alüminyum 

Seçilmiş. Cidarı 2,4 cm'den 
2 cm'ye düşürülmüştür.

Merkezleme Yüzüğü Baş Konum

Değişken M-2020 (Birincil) M-2150 (İkincil)

Kalkış İtki/Ağırlık
Oranı 9,8 10,21

Rampa Çıkış Hızı (m/s) 31,6 32

Stabilite (0.3 Mach 
için) 2,15 2,05

En Büyük İvme (g) 8,65 9,67

En Yüksek Hız (m/s) 260 262

En Yüksek Mach Sayısı 0,78 0,78

Tepe Noktası İrtifası 
(m) 3037 2889
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İlk olarak roketin aviyonik kısmı bulkhead-2 ve bulkhead-3 arasında, dışardan ani basınç değişimi (kurtarma 
sistemi) olmayacak ve zarar görmesi engellenecek şekilde M8 faturalı mil ve M8 somunlarla sabitlenecektir. 
Kara barut hazneleri bulkhead-2 ve bulkhead-3 üzerine sabitlenecektir. Aviyonik sistem gövdeye monte 
edilmeden önce kara barut dolumu yapılacaktır. Oluşturulan bu yapı birinci gövdeye bulkheadlerden M4 
havşa başlı vidalar ile sabitlenecektir. Şok kordonları da bu bulkheadler üzerindeki mapalara kilitli karabinalar 
yardımıyla bağlanacaktır. Bu işlem yapıldıktan sonra sırasıyla faydalı yük paraşütü ve faydalı yük birinci 
gövdeye yerleştirilecektir. Paraşüt ve faydalı yük şok kordonu ile faydalı yük üzerindeki mapa ve kilitli karabina 
yardımıyla birbirine bağlanacaktır. Bulkhead-1'in üzerine mapa ve AltimeterTwo haznesi sabitlenecektir. 
Burun omuzluğu ile burun konisin birleştiği yere bulkead-1 sıkı geçme ile yerleştirilip çift komponent
yapıştırıcı ile sabitlenecektir. Faydalı yükten sonra sürüklenme paraşütü gövdeye eklenecektir. Sürüklenme 
paraşütü bulkhead-1 ve bulkhead-2 üzerindeki mapalara kilitli karabinalarla bağlanacaktır. Birinci gövde son 
olarak burun omuzluğu gövdeye sıkı geçme yapılarak kapatılacaktır. Roket rampaya girmeden önce burun 
konisi çıkartılacak AltimeterTwo cihazı Bulkhead-1'deki hazneye konulduktan sonra tekrar sıkı geçme ile 
kapatılacaktır.

Burun konisi ve omuzluk

Bulkead-1 ve AltimeterTwo haznesi

Sürüklenme paraşütü

Faydalı yük

Faydalı yük paraşütü

Aviyonik sistem Bulkhead-2 ve Bulkhead-3

Birinci gövde

Entegrasyon gövdesi

AltimeterTwo Haznesi
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Ana paraşüt

Bulkead-4 İkinci gövde

Kanatçık Merkezleme yüzükleri Motor kapağı

Motor yuvası

İkinci gövdeye ilk olarak şekilde görülen Bulkhead-4 sıkı geçme ile yerleştirilip M4 havşa başlı başlı vida ile sabitlenecektir.
Kanatçıklar gövde üzerine kanatçıklar için açılacak olan kanallara sıkı geçme yapılıp çift komponent yapıştırıcı ile sabitlenecektir. 
Merkezleme yüzükleri motor yuvasına çift komponent yapıştırıcı ile sabitlenecektir. Oluşan yapı ikinci gövdeye merkezleme 
yüzüklerinin M4 havşa başlı vida ile sabitlenmesiyle monte edilecektir. Ana paraşüt bulkhead-4 üzerindeki mapaya kilitli karabina 
ile bağlanacaktır. Aynı zamanda roketin bir bütün olarak inebilmesi için bir ucu Bulkhead-3 üzerindeki mapaya bağlı olacaktır.
Paraşüt bağlandıktan sonra birinci ve ikinci gövdeler entegrasyon gövdesi yardımıyla sıkı geçme ile birbirine bağlanacaktır. Son
aşamada motor, motor yuvasına yerleştirilecektir. Motorun yuvasından çıkışını engellemek amacıyla motor kapağı faturalı sistem 
ile motor yuvasının çıkışına kapatılacaktır.

https://www.youtube.com/watch?v=YYUDUI6YBJM (Roket Patlatma Görünümü video linki)

https://www.youtube.com/watch?v=YYUDUI6YBJM
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Statik analizler ANSYS Statik Structural üzerinden sonlu elemanlar metodu (FEA) kullanılarak yapılmıştır. Kalınlığı 1 cm ve 30 
cm uzunluğunda I çubuk önce Solidworks'te çizilip katı hale getirilmiştir ve Ansys'e import edilmiştir. Sonrasında Engineering
Data Sources penceresinde Composite Materials seçeneklerinden E-Glass seçilmiştir. Bu pencere kapatıldıktan sonra Model 
penceresi açılıp bu bölümde geometriye E-Glass materyali atanmıştır. Geometrisi basit olduğu için Mesh ataması olarak özel 
bir çalışma yapılmamış ve Generate Mesh'e tıklayarak aşağıda gözüktüğü gibi oluşturulmuştur. Orthogonal Quality değeri 
yine isterleri karşılamaktadır.
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Basma analizinde mesh ataması ve materyal seçimi yapılmış olan I çubuk bir 
ucundan sabitlnemiştir. Diğer ucundan ise –z yönünde 30 kN olacak şekilde 
kuvvet uygulanmış ve çözüme gidilmiştir. Çıktı olarak yanda verilen fotoğraflarda 
sırasıyla yukardan aşağıya; Elastik strain ve toplam deformasyon elde edilmiştir. 
Toplam deformasyon sonucu yine aşağıdaki fotorafta görüldüğü gibi maximum 
deformasyon 0,37 mm olmuştur. E-Glass malzemesine yaptığımız analiz sonucu 
dayanması gereken kuvvetin de üstündeki kuvvete dayandığı; boyun verme 
olmadığı görülmüş ve bunun sonucu olarak gövde malzemesinde değişikliğin 
gerekmediği kanısına varılmıştır.
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Çekme analizinde mesh ataması ve materyal seçimi yapılmış olan I çubuk bir 
ucundan sabitlenmiştir. Diğer ucundan ise z yönünde 30 kN olacak şekilde 
kuvvet uygulanmış ve çözüme gidilmiştir. Çıktı olarak yanda verilen 
fotoğraflarda sırasıyla yukardan aşağıya; Elastik strain ve toplam deformasyon 
elde edilmiştir. Toplam deformasyon sonucu yine aşağıdaki fotorafta 
görüldüğü gibi maximum deformasyon 0,37 mm olmuştur. E-Glass 
malzemesine yaptığımız analiz sonucu isterleri karşılamış ve yığılma olmadığı 
görülmüştür.
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Çekme analizinde mesh ataması ve materyal seçimi yapılmış olan I çubuk bir 
ucundan sabitlenmiştir. Diğer ucundan ise x yönünde 3 kN olacak şekilde 
kuvvet uygulanmış ve çözüme gidilmiştir. Çıktı olarak yanda verilen 
fotoğraflarda sırasıyla yukardan aşağıya; Elastik strain ve toplam deformasyon 
elde edilmiştir. Toplam deformasyon sonucu yine aşağıdaki fotorafta 
görüldüğü gibi maximum deformasyon 12 mm olmuştur. 
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Test Adı Yöntem Açıklama Sonuç Test Yeri

Yapısal/Mukavemet Testleri

Gövde Basma Testi

Üniversitemizin atölyesinde bulunan 
Hidrolik pres yardımıyla üretmeyi 

planladığımız karbonfiber ve cam elyaf 
malzemelere basınç uygulanması

Hidrolik prese bağlanan 
malzemelerimizin belirli basma kuvveti 
uygulanarak akma dayanımı değerinin 

test edilmesi.

Roketin maksimum ivmelenmesine 
karşılık gelen kuvvetlere göre akma 
dayanımını değerinin öğrenilmesi ve 

plastik deformasyon oluşup 
oluşmayacağının test edilmesi. Test 

sonucuna göre malzemelerimizin 
isterleri karşılanma durumuna göre 

iyileştirmeler yapılması

Üniversite atölyesi

Gövde Çekme Testi

Çekme-basma cihazıyla üretimini 
planladığımız cam elyaf ve karbon fiber 

malzemelere çekme kuvveti 
uygulanması

Cihaza bağlanan malzemelerin 
kopmaya uğrayana kadar taşıyabildiği 

yükün bulunması.

Roketin maksimum ivmelenmesine 
karşılık gelen kuvvetlere göre çekme 

dayanımını değerinin ve deformasyon 
oluşup oluşmayacağının test edilmesi. 
Test sonucuna göre malzemelerimizin 

isterleri karşılanma durumuna göre 
iyileştirme yapılması.

Üniversite atölyesi

Düşme Testi
Roket parçalarının belirli yükseklikten 

bırakılması

Roket parçalarını Openrocket'te
hesaplanan yere düşüş hızına göre 

belirli yükseklikten bırakarak ani şok 
dalgalarına karşı dayanımının test 

edilmesi.

Roketin yere düştükten sonra yapısal 
bütünlüğünün bozulması durumuna 

göre gerekli iyileştime yapılması.
Üniversite atölyesi

Gövde Eğilme Testi
Roket gövdesinin bir ucu mengene 

yardımıyla sabitlenerek serbest ucuna 
ağırlık asılması

Roketin plastik deformasyona karşı 
dayanımının test edilmesi.

Roketite plastik deformasyon 
oluşumuna göre gövdenin cidarının 

arttırılması.
Üniversite atölyesi

Mapa Çekme Testi
Mapaya kilitli karabina yardımıyla 

ağırlık asılması

Bulkhead'e bağlı mapaya hesaplanan 
ağırlık asılarak mapanın dayanımı ve 

Bulkhead'den kopma durumu kontrol 
edilecektir.

Mapaların hesaplanan kuvvetlere 
dayanımına ve Bulhead'lerden kopma 
durumuna göre gerekli iyileştirmenin 
yapılıp, sabitleme yönteminin kontrol 

edilmesi.

Üniversite atölyesi
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri-2 Optimizasyon Kriteri-3

Burun Şekil Seçimi
Ogive/Konik/Parabolic/Eliptik/

Power Serisi/Hack Serisi
Stabilite Maksimum Sürüklenme Kuvveti Hedeflenen İrtifa

Sonuç ve Tasarıma Etkisi Sunum sayfa … içerisindeki tabloda bulunan sayısal verilerle neden ogive şekilli burun konisi seçtiğimiz açıklanmaktadır.

Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri-2 Optimizasyon Kriteri-3

Burun Konisi Malzeme Seçimi
Karbonfiber/Alüminyum/Cam 

Elyaf
Yoğunluk Elastik Modulüs Çekme Dayanımı

Sonuç ve Tasarıma Etkisi
Burun konisinin malzemesini seçerken göz önünde bulundurduğumuz kriterlerden yoğunluğu düşük seçmemiz stabilite ve 

hedeflenen irtifayı istenilen değerlere yaklaştırmıştır. Hava ile ilk temas eden ve kurtarmadan sonra tekrar kullanılabilir olması için 
elastik modulüs ve çekme dayanımları yüksek olan Karbon fiber seçilmiştir.
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri-2 Optimizasyon Kriteri-3
Kanatçık yapısı Eliptik/Trapez/Serbest Çizim Üretilebilirlik Stabilite İrtifa

Sonuç ve Tasarıma Etkisi Sunum sayfa … içerisindeki tabloda bulunan sayısal verilerle neden serbest çizim seçtiğimiz açıklanmaktadır.

Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri-2 Optimizasyon Kriteri-3

Kanatçık Malzeme Seçimi
Karbonfiber/Alüminyum/Cam 

Elyaf
Üretilebilirlik Stabilite Üretim Maliyeti

Sonuç ve Tasarıma Etkisi
Kanatçıkların malzemesini seçerken en önemli optimizasyon kriteri üretilebilirlik oluşmuştur. Alüminyum kanatçığın CNC 

makinasından hazır ve homojen ağırlıklı olarak alınacağından dolayı seçilmiştir.Ayrıca en uygun stabilite değerlerini sağlamaktadır ve 
üretim maliyetinin düşük olması alüminyum malzeme seçme nedenlerimizdendir.

Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon Kriteri-2 Optimizasyon Kriteri-3

Gövde Malzeme Seçimi
Karbonfiber/Alüminyum/Cam 

Elyaf
Mukavemet Üretim Maliyeti Sinyal Geçirgenliği

Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Gövde malzemesi seçilirken en önemli kriterimiz gövdemizin yüksek mukavemete sahip olmasıdır. Bunun için karbon fiber ya da cam 
elyaf seçenekleri üzerinde durulmuştur. Ancak üretim maliyeti göz önünde bulundurulduğunda en uygun malzemenin cam elyaf 

olacağı kararlaştırılmıştır. Malzeme olarak cam elyaf seçilmesini bir diğer sebebi ise sinyal geçirgenliğin diğer malzemelerden daha 
yüksek olmasıdır. Böylece aviyonik sistemin yer istasyonu ile olan iletişiminin sorunsuz sürdürülebilmesi amaçlanmıştır.
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Gereksinim Madde 
No.

Gereksinim 
Karşılama 
Durumu

KTR Slayt No Açıklama

1 3.1.4
Yarışmaya Lise Kategorisinde yalnızca lise öğrencileri 

katılabilir.

2 3.1.5
Yarışmaya Yüksek İrtifa ile Zorlu Görev Kategorileri’nde lisans 
ve 
lisansüstü öğrencileri ile mezunlar katılabilir.

3 3.1.6
Yarışmaya Orta İrtifa Kategorisi’nde lise, lisans ve lisansüstü 
öğrencileri ile mezunlar katılabilir.

2 Takım yapısı raporda belirtilmiştir.

4 3.1.7
Farklı öğrenim/öğretim kurumlarından kurulan karma 
takımlar yarışmaya kabul edilir.

2 Takım yapısı raporda belirtilmiştir.

5 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 bir takımın üyesi 
olması gerekmektedir.

6 3.1.9

Lise öğrencilerinden oluşan takımların Yüksek İrtifa 
Kategorisi’nde 
yarışabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında lise ve orta 
kategorisinde asgari üstüste iki (2) yıl atış yapmaya hak 
kazanmış olmaları gerekmektedir.
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7 3.1.10 Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur. 2 Takım yapısı raporda belirtilmiştir.

8 3.1.11 Takımlar en az dört (4) en fazla altı (6) kişiden oluşmalıdır. 2 Takım yapısı raporda belirtilmiştir.

9 3.1.12 Bir takımın üyesi başka bir takımda üye olarak yer alamaz. 2

10 3.1.13
Her takımın yarışmaya bir (1) danışmanla katılması 
zorunludur. Takım danışmanı ile ilgili özellikler 3.1.26 no’lu 
maddede yer almaktadır.

2
2 numaralı slaytta,takım yapısında 
takım danışmanı gösterilmiştir.

11 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.

2

12 3.1.16
Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular 

değerlendirilmeyecektir.

13 3.1.17

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

Belirtilen yazı tipi, boyutu gibi 
kurallara uyulmuştur.

14 3.1.18
Takımlardan başvuru bitiş tarihinden sonra sırasıyla Ön 
Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Atış 
Hazırlık Raporu (AHR) istenecektir.

15 3.1.19
Her bir rapor sonrasında, takımlar alanında uzman 
hakemler tarafından değerlendirilecek ve bir sonraki rapor 
aşamasına geçmesi uygun görülen takımlar belirlenecektir.
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16 3.1.20
Raporların son teslim tarihleri Yarışma Takvimi’nde 

belirtildiği gibidir.

17 3.1.21
Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli 

Personel Listesi (Takım Danışmanı dâhil olacak şekilde) 
hazırlamalıdır.

? ?

18 3.1.22
Uluslararası öğrenci ve katılımcılar ÖTR’de özellikle 

belirtilmelidir.
2

Takımımızda uluslarası öğrenci ve 
katılımcı bulunmamaktadır.

19 3.1.23
Yarışma boyunca görev alacak takım üyeleri ve takım 

danışmanı listelenmelidir.
2 Takım yapısı raporda belirtilmiştir.

20 3.1.25
Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan takımların 

başvuruları geçersiz sayılacaktır.
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21 3.1.26 Danışman aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır: 2

22 3.1.26.1
Her takımın yalnızca bir danışman bulundurması 

gerekmektedir.
2

2 numaralı slaytta,takım yapısında 
takım danışmanı gösterilmiştir.

23 3.1.26.2 Bir danışman yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir 2
2 numaralı slaytta,takım yapısında 

takım danışmanı gösterilmiştir.

24 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.

2
Danışmanlık Belgeleri rapordan ayrı 

pdf olarak gönderilmiştir.

25 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.

2
Danışmanlık Belgeleri rapordan ayrı 

pdf olarak gönderilmiştir.
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26 3.1.26.5
Danışman olarak görev yapacak kişilerin danışmanlık 

görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı hali 
KTR ile sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2
Danışmanlık Belgeleri rapordan ayrı 

pdf olarak gönderilmiştir.

27 3.1.26.6
Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili 

TEKNOFEST Yarışma Komitesi’nin ivedi olarak 
bilgilendirilmesi zorunludur.

28 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.

29 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)
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30 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.

2
Danışmanlık Belgeleri rapordan ayrı pdf 

olarak gönderilmiştir.

31 3.1.26.10
Mezunlardan oluşan takımlarda danışmanlar daha önce yurt 

içi veya yurt dışında roket yarışmalarına katılım sağlamış 
herhangi bir alandan öğretmen/akademisyen olmalıdır.

32 3.1.26.11
Takım dereceye girerek ödül almaya hak kazandığı takdirde 

danışman ödül miktarından faydalanamayacaktır.

33 3.2.4.1
Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak 

roketlerin ses altı hızlarda uçması gerekmektedir.
4

4 numaralı sayfadaki tabloda Mach ve 
maksimum hız değerleri verilmiştir.

34 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).

65 Gövde Parçaları kısmında gösterilmiştir.

35 3.2.4.4
Uçuş kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. Aktif kontrol 

yapılmayacaktır.
38-55 Aviyonik kısımda detaylıca açıklanmıştır.
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36 3.2.4.5
Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach hızındaki stabilite 

değeri 1.5 ile 2.5 arasında olmalıdır.
4

4 Numaralı slaytta Openrocket 
görselinde gösterilmiştir.

37 3.2.4.6
Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 Mach için stabilite 

değeri hesaplanmakta olup, takımlar bu değeri dikkate 
almalıdırlar.

4
4 Numaralı slaytta Openrocket 

görselinde gösterilmiştir.

38 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.

10
9 Numaralı slayttaki tabloda rampa 

çıkış hızı verilmiştir.

39 3.2.4.8

Takımların (Lise kategorisindeki takımlar hariç olmak üzere) 
geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve 

modelleme yazılımıyla aerodinamik ve uçuş mekaniği 
analizlerini kendi imkânlarıyla yapmaları ve Open Rocket
simülasyonu kullanarak elde edilen verilerin bu yazılımla 

elde edilenlerle uyumlu olduğunun ilgili tasarım 
raporlarında ispatlanması gerekmektedir.

8

40 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.

73
İkinci motorun uyarlanması için ufak 

değişimler yapılacaktır.
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41 3.2.1.21
Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe 

noktasına kadar yapılacaktır.
8

42 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.

8
Uçuş benzetimi raporunda 

sunulmuştur.

43 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.

8
Uçuş benzetimi raporunda 

sunulmuştur.

44 4.1.9

Open Rocket programı ve takımların (Lise kategorisindeki 
takımlar hariç) geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli 

benzetim ve modellemeyle roketin ön benzetimlerinin 
tamamlaması gerekmektedir. Tüm sistemlerin kütle 
bütçesinin detaylı olarak çıkarılması beklenmektedir.

8
Uçuş benzetimi raporunda 

sunulmuştur.
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45 3.2.5.1

Roket içi basınç yönetimi sağlanarak roket içerisindeki 
ortaya çıkabilecek aşırı basınçlanma problemini önlemeye 

yönelik basınç sensörlerinin sağlıklı veri alınması sağlanmalı 
ve burundan hemen önceki gövde bitim alanında, aviyonik 

sistemlerin bulunduğu gövde parçasında ve motorun 
hemen bitimindeki alanda 30-45 mm arasında çapa sahip 

toplamda asgari üç (3) deliğin bulunması gerekmektedir. Bu 
üç (3) delik haricinde açılacak olan ilave delikler ve onların 

ilgili tasarımsal uygunluğu tamamen yarışmacıların 
sorumluluğundadır.

71

Roket içi basınçlandırma kontrolü için 
birinci gövdenin başına, aviyonik 

sistemin üzerine ve motor yuvasının 
bitişine denk geleek şekilde 3 delik 

açılacaktır.

46 3.2.5.2
Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere 

hem de taşıma/rampaya yerleştirme esnasında maruz 
kalacağı yüklere dayanıklı olmalıdır.

76-79
Yapılan analizler sonucunda 
dayanıklılığın elde edildiği 

görülmüştür.

47 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 burun–
gövde entegrasyonu (iç entegrasyon gövdesi/burun 

omuzluğu hariç) farklı bir yöntemle yapılacaksa bu sistemin 
tüm yapısal yük analizlerinde şartnamede belirtilen şok 
değerlerini karşıladığı ve bükülme (bending) testlerini 

geçmiş olması gerekir.

65-69
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48 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.

4

49 3.2.5.12

Şekil 4 ile verilen fırlatma rampası ile kaydırma ayağı 
arasındaki bağlantının kesiti Şekil 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.

4
Open Rocket Genel Görüntüsünde 

kaydırma ayakları kullanılmıştır.

50 4.2.8
Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin 

nerede, nasıl ve hangi malzemeler ile üretileceğinin bilgisi 
detaylı olarak verilmelidir.

44,50,64-73

51 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.
28,38-54

Hem faydalı yük hem de aviyonik
kısımda gps sensörleri bulunmaktadır.
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52 3.2.3.1 Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır. 28 Faydalı yük 4150 gramdır.

53 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.

28
Faydalı yük montajı ve ağırlık bilgileri 

detaylı olarak verilmiştir.

54 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).

73
İzin verilen değişimler dışında bir 

değişim yapılmayacaktır

55 3.2.2.1 Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. 16-26

56 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.

20-23
Roketimizde sürüklenme, faydalı yük ve 
ana paraşüt olmak üzere 3 adet paraşüt 

kullanuılmıştır.

57 3.2.2.5
Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak tanımlanmaktadır. 
Birincil paraşüt azamî irtifadan hemen sonra (eğik atışın tepe 

noktasında) açılacaktır.
18

İstenilen kriter sağlanmış olup belirtilen 
sayfada açıklanmıştır.
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58 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).

20

Gerekli simülasyonlar yapılarak 
istenilen değer aralığına ulaşılmıştır. Bu 

değer ilgili sayfadaki tabloda 
gösterilmiştir.

59 3.2.2.7
Birincil paraşütün bu hız aralığında çalışabileceği dair gerekli 

analizler, simülasyonlar ve testler önceden yapılmalıdır.
11-13

Gerekli simülasyonlar yapılarak 
istenilen değer aralığına ulaşılmıştır. Bu 

değer ilgili sayfadaki tabloda 
gösterilmiştir.

60 3.2.2.8
Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek bir paraşüt 

sistemi ile kurtarılmalıdır. .
20-23

Roketimizde kara barut kurtarma 
sistemi ile tek bir sistem kullanılmıştır. 

61 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.

28
Faydalı yük tepe noktasına ulaştıktan iki 

saniye sonra paraşütü açılarak kendi 
başına iniş yapacaktır. 

62 3.2.2.10
İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana 

paraşüt en erken yere 600 m ve en geç 400 m kala açılmalıdır.
18-23

Ana paraşüt yerden 499 metre yukarıda 
açılacaktır.
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63 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.
18-23

İstenilen kriter sağlanmış olup yaklaşık 
7,5 m/s ile iniş yapması sağlanacaktır

64 3.2.2.15
Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak malzemelerin tipi ve 

miktarına yönelik analizler ÖTR’de sunulmalıdır.

65 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).

10

Kurtarma sisteminin (kara barut) 
önceden ateşlenmesini önlemek için 
ateşleme sistemi önceden teset edilip 
varsa sorunları giderilcektir.

66 3.2.2.19
Sistemin bağımsız olarak kurtarılacak bütün alt bileşenlerin 

(faydalı yük dâhil) üzerinde konum belirleyen bir sistem (GPS, 
radyo vericisi vb.) bulunacaktır.

28-29
Sistemden bağımsız olarak sadece 

faydalı yük kurtarılacaktır.

67 3.2.2.20
Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve sürekli 

konum verisi paylaşacaktır.
38-55

68 3.2.2.21
Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde hızın 

ölçülebilmesine yönelik bir sistem olacaktır.
28-29

Gps sensörleri sayesinde hız hesabı 
yapılacaktır.
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69 3.2.2.22
Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı aktarılacaktır 

(Roketin düşüş hızı bu sistem vasıtası ile tespit 
edilebilecektir).

38-55 Hız verileri canlı olarak aktarılacaktır.

70 3.2.2.23
Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle 

uzaktan rahat görülebilmesi için) olacaktır.
23

Paraşütler yeşil-kırmızı, mor-yeşil ve 
sarı turuncu olarak tasarlanmıştır.

71 3.2.2.24
Paraşütlerin uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için 

kesinlikle beyaz ve mavi renklerde olmamalıdır.
23

Paraşütler yeşil-kırmızı, mor-yeşil ve 
sarı turuncu olarak tasarlanmıştır.

72 3.2.4.1
Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak 

roketlerin ses altı hızlarda uçması gerekmektedir.
4 Roket hızı 0.8 mach'ı geçmemektedir.

73 3.2.4.9

ÖTR ve KTR tasarım raporları boyunca taahhüt edilen 
rampadan çıkış hızlarının üretim sonrası ortaya çıkan roketin 

toplam kütlesi ile tekrar Open Rocket ile simüle edilmek 
suretiyle bu değerin sağlandığı ispatlanmalıdır. Yapılacak 

ispata ilişkin simülasyonlar AHR raporuna dâhil edilecektir 
(Simüle edilmiş Open Rocket dosyası AHR ile beraber teslim 

edilecektir). 
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74 3.2.6.1
Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak şekilde iki 

(2) adet, birbirinden farklı uçuş bilgisayarı bulunmalıdır.
38-55

Aviyonik kısmında ana ve yedek uçuş 
bilgisayarları bulunmaktadır.

75 3.2.6.2
Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler) 

içermelidir.
38-55

Ana ve yedek uçuş bilgisayarları farklı 
pillere sahiptir.

76 3.2.6.3
İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak 

eyleyiciye/eyleyicilere bağlı olmalıdır.
39-56

Ana ve yedek uçuş bilgisayarları ayrılma 
sistemini çalıştıracak farklı sensörlerle 

sahiptir.

77 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.
52

Ana ve yedek uçuş bilgisayarları 
bozulma durumlarında birbirlerine 

görev devredebilecek şekilde 
haberleşmektedirler.

78 3.2.6.5
Ana ve yedek uçuş bilgisayarları özgün veya ticarî sistem 

olabilir.
39

Uçuş bilgisayarları Arduino Nano olarak 
karar verilmiştir.

79 3.2.6.6

Uçuş bilgisayarları (ana ve yedek) kullanılarak gerçekleşecek 
ayrılmalarda farklı çalışma prensipleri yer almalıdır (Örneğin, 

her iki uçuş bilgisayarında aynı kontrolcü kullanıyor ise 
ayrılmayı gerçekleştirecek sensörün/sensörlerin birbirinden 

farklı olması gerekmektedir).

39

Uçuş bilgisayarları farklı kontrolcülerle 
kontrol edilmektedir. Ana uçuş 

bilgisayarı basınç sensörü yardımıyla 
ayrılma sistemini çalıştıracak, yedek 

uçuş bilgisayarı ivme sensörü
yardımıyla ayrılma sistemini 

çalıştıracaktır.
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80 3.2.6.7
Ayrılma sistemlerine bağlı eyleyiciler yedekli olmak zorunda 
değildir (yaylı bir sistemde yay, DC motorlu bir sistemde DC 

motor ya da ateşleme teli).
17,18 Tek tip ayrılma sistemi kullanılmıştır.

81 3.2.6.8

Eğer eyleyici tek ise, ana ve yedek uçuş bilgisayarı tarafından 
kontrol edilmelidir. Bu eyleyici sistemler kontrolsüz bir şekilde 

çalışmamalıdır (Örneğin sistemin açılışı ve kurulumu) ve 
istemsiz olarak kurtarma sisteminin aktive edilmediğinden 

emin olunmalıdır.

45,46,51,52

Kurtarma sistemi sensörler tarafından 
devreye girecektir. Bilgisayarların açma 

kapama tuşu olacaktır. Sensörler 
filtrelenecektir.

82 3.2.6.9
Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma 

gelmemelidir
45,46,51,52

Kurtarma sistemi sensörler tarafından 
devreye girecektir. Bilgisayarların açma 

kapama tuşu olacaktır. Sensörler 
filtrelenecektir.

83 3.2.6.10

Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere düşeceği 
göz önüne alınmalı ve alıcı verici antenler Lise, Orta İrtifa ve 
Zorlu Görev kategorileri için asgari 10.000 feet, yüksek irtifa 

kategorisi için asgari 20.000 feet menzilde çalışabilecek 
şekilde seçilmelidir.

54,55
LORA E32-868T30D 8km ye kadar 

aktarım yapabilmektedir.

84 3.2.6.11
RF modülüne giden güç ölçülerek link bütçesinin yapılması 

gerekmekte ve ilgili tasarım raporlarında sunulmalıdır.
54,55 Link bütçesi raporda sunulmuştur.
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85 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.

45-55
Aviyonik sistemin sabitlenmesi 45 ve 55 

numaralı slaytta gösterilmiştir.

86 3.2.6.13
Roketin üzerinde bulunan uçuş bilgisayarları roket rampada 

iken açılarak kontrol edilmelidir.
42,48

Uçuş bilgisayarlarının çalıştığını ve 
görevlerini yapabileceğini gösteren led 

eklenmiştir. Uçuş bilgisayarlarını aç 
kapa yapabilecek düğme eklenmiştir.

87 3.2.6.15
Uçuş bilgisayarı açıldığında rokete bağlı herhangi bir sistem 

aktif hale gelirse sorumlu takım diskalifiye edilecektir.
45,46,51,52

Kurtarma sistemi algoritmamız bu 
durmu göz önüne alınarak yazılmıştır.

88 3.2.6.17
Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların “Li-Po Safe Bag” 

kullanmaları gerekmektedir.
47 9V alkalin pil kullanılacaktır.

89 3.2.6.19
Kullanılan pillerin roketin ihtiyacını karşılayabilecek 

kapasitede ve yeterince dolu olmalıdır
58

Piller sisteme takılmadan test 
edilecektir. Ayrıca yanımızda yedek pil 

bulunduracaktır.
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90 3.2.6.22
Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veri(ler) 

esas olmalıdır.
45,46,51,52

Kurtarma sistemi sensörlerden okunan 
veriler filtreleme sisteminden geçtikten 

sonra karar verme mekanizmasını 
çalıştıracaktır.

91 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.

14
Uçuş benzetimi raporunda 

sunulmuştur.

92 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.

45,46,51,52
Gerekli filtreleme algoritmaları raporda 

belirtilmiştir.

93 3.2.9.10
İkinci kademenin tekil olarak statik marjininin de asgari iki (2) 

olması gerekmektedir.
46-53

Gerekli filtreleme algoritmaları raporda 
belirtilmiştir.



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi 

10320 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

94 3.2.2.2
Paraşüt ayırma işleminde güvenlik sebebiyle ticarî olmayan 

basınçlı kapların (basınçlı tank, tüp vb.) kullanılmasına 
kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

16-23
Paraşüt ayırma işleminde kara barut 

kullanılacaktır.

95 3.2.2.3
Yarışmada kullanılabilecek ticarî basınçlı kapların atış 

alanında doldurulması kesinlikle yasaktır.
16-23 Ticari basınçlı kap kullanılmyacaktır.

96 3.2.2.12
Roket, tepe noktasına ulaşmadan önce herhangi bir ayrılma 
gerçekleştiremez (Faydalı Yük bırakma, paraşüt açma vb.).

25-27, 56-59
Gerekli kurtarma testleri ve aviyonik 

testler yapılacaktır.

97 3.2.2.13
Kurtarma sisteminde (paraşüt) ayırma işlemi için kimyasal 

sıcak gaz üreteçlerinin (kara barut vb.) kullanımına izin 
verilmektedir.

16-23
Kurtarma sisteminde Kara Barut 

kullanılacaktır.

98 3.2.2.14
Mekanik ya da soğuk gaz üreteci olan bir sistem de 

kullanılabilir.
46-53

Gerekli filtreleme algoritmaları raporda 
belirtilmiştir.

99 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.

29-30
Faydalı yük 4150 gramdır. Kamera 

modülü ile canlı yayın yapması 
planlanmaktadır.
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100 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.

101 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.

30
Bilimsel börev için kamera modülü ile 

canlı yayın yapılacaktır.

102 3.2.3.6 Bilimsel maksatlı faydalı yük kapsamında;

103 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,
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104 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.

105 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.

106 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.

107 3.2.3.9
Takımlar tarafından geliştirilecek özgün faydalı yükler Yarışma 

Komitesi’ne sunulmalı ve ÖTR ile ön onay alınmalıdır.
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108 3.2.3.10
Bilimsel bir görevi yerine getirmeye yönelik faydalı yükler 

canlı organizma, aşındırıcı kimyasal malzeme ve radyoaktif 
materyal barındıramaz ve çevreye/canlılara zararlı olamazlar.

30
Bilimsel görev için kamera modülü 

kullanılacaktır.

109 3.2.3.11
Burun konisinde herhangi bir faydalı yük veya aviyonik sistem 

konumlandırılmayacaktır.
74,75

Faydalı yük ve aviyonik sistem birinci 
gövdeye konumlandırılmıştır.

110 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.)

18
Sürüklenme paraşütü açıldıktan sonra 

faydalı yğk gövdeden ayrılacaktır.

111 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).

18,29
Faydalı yük burun konisinin açılması ile 

ayrılacaktır.
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112 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.

11,22

Yapılan analiz ve 
simulasyonlarda ayrılmanın 

tehlike arz etmediği 
görülmektedir.

113 3.2.6.16

Faydalı yük içerisindeki elektronik devrelere 
de roket gövdesi üzerinde yer alacak uygun 

anahtarlarla güç verilebilecek şekilde tasarım 
ve üretim yapılmalıdır.

30
Faydalı yük anahtarı açma 

prensibi ve konumu raporda 
belirtilmiştir.

114 3.2.6.18
Kullanılacak pilin güvenliğinden takım 

sorumludur.
42,48

Piller sisteme takılmadan test 
edilecektir. Ayrıca yanımızda 

yedek pil bulunduracaktır.

115 3.2.5.3
Roket gövdesi olarak PVC ve benzeri herhangi 
bir polimer malzeme, sıkıştırılmış kağıt/kraft 

kullanılamaz.
65-67

Roket gövdesi için seçilen 
malzemeler ve üretim 

yöntemleri raporda 
belirtilmiştir.

116 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.

69
Mapa özellikleri raporda 

belirtilmiştir.

Tamamen 
karşılamaktadır

Kısmen karşılamaktadır

Karşılamamaktadır



Herkese Açık | Public

Hata Türleri ve Etkileri Analizi

10820 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

İstikbal_Roket_Takımı_HTEA_KTR.xlslx ayrı olarak sisteme yüklenmiştir.
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Komponent Malzeme Alan/Uzunluk/Hacim Adet Birim Fiyat (₺) Toplam Fiyat (₺)

Burun Konisi Karbon-Fiber Dokuma Kumaş Twill (200 g/m2) 1320 cm2 20 31 623

Burun Omuzluğu Karbon-Fiber Dokuma Kumaş Twill (200 g/m2) 639 cm2 11 15 166

Ana Gövde
Fiberglass Dokuma Kumaş Plain (200 g/m2) 0,90 m2 7 67 468

Motor Gövde 

Bulkhead-1 Alüminyum - 1 13 13

Bulkhead-2 Çelik - 1 41 41

Bulkhead-3 Çelik - 1 55 55

Bulkhead-4 Çelik - 1 70 70

M-10 Mapa Dövme Çelik - 5 19 95

Şok Kordonu Elastic Cord 6 mm flat 10 Metre 2 35 70

Paraşüt İpi Elastic Cord round 2 mm 1 Metre 70 1 70

Paraşüt Kumaşı Ripstop Naylon 1,5 m2 7 85 595

Faydalı Yük Çelik 463,25 cm3 1 135 135

Faydalı Yük Delrin 141,85 cm3 1 14 14

Arduino Nano İşlemci Kartı - - 3 210 630

LORA E32-868T30D - - 4 174 696

GPS NEO6MV2 - - 3 69 207

MPU6050 ivme sensörü - - 1 10 10

BMP180 Dijital Hava Basıncı Sensörü - - 1 32 32

ESP32 CAM - - 1 130 130

Alkalin 9V Duracell Pil - - 6 45 270

Aviyonik Sistem Kasası delrin 415 cm3 1 41 41

Entegrasyon Gövdesi Karbon-Fiber Dokuma Kumaş Twill (200 g/m2) 1278 cm2 6 39 236

Motor Yuvası Karbon-Fiber Dokuma Kumaş Twill (200 g/m2) 4700 cm2 6 118 708

Merkezleme Yüzüğü Alüminyum 112.8 cm3 2 15 30

Merkezleme Yüzüğü Alüminyum 124 cm3 1 15 15

Motor Kapağı Alüminyum 15,65 cm3 1 2 2

Kanatçık Alüminyum 681,5 cm3 4 187,5 750

Epoksi (Reçine-Sertleştirici) - - 2 252 504

Hızlı Epoksi-Reçine 3L - - 2 366 732

Fırdöndü Krom - 5 13 65

Toplam 7473
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