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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 

320 Mayıs 2021 Perşembe

Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü

Boy (mm): 2500

Çap (mm): 129

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 11432

Yakıt Kütlesi (g): 3159

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2064

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4419

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 21284

Ölçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 9,57

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 32,1

Stabilite (0.3 Mach için): 2,19

En büyük ivme (g): 9,3

En Yüksek Hız (m/s): 264

En Yüksek Mach Sayısı: 0,79

Tepe Noktası İrtifası (m): 2996

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : M1675

İkinci tercih : M2150

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Open Rocket Genel Tasarım - 1

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Burun Konisi 450mm

Burun Omuzluk
200mm

Faydalı Yük 262mm

Ayrılma Sistemi
266mm

Coupler 270mm

Motor 761mm

Kanatçık Kök Kenarı
240mm

Kanatçık Uzunluğu
112mm

Roket Çapı
129mm

Kanatçık Uç Kenarı
65mm

Drogue Paraşüt
Ana paraşüt
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ÖTR - KTR Değişimler - 1
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Değişim Konusu ÖTR’de hangi sayfada ÖTR’de içerik neydi KTR’de içerik ne oldu KTR’de hangi sayfada

Motorun Montajı
28 3/8 inch cıvata motor 

takıldıktan sonra üstten 
anahtar ile sıkılıyordu

3/8 inch cıvata motor 
takılmadan önce disk ile 

sabitlenecek.

79

Burun Omuzluğu
16 Omuzluk uzunluğu 19 cm 

olarak tasarlanmıştı.
Omuzluk uzunluğu 20 cm 

olarak tasarlandı. 
54

Yedek aviyonik sistem
basınç sensörü

39 Bme280 basınç sensörü
kullanılayordu

MPL3115A2 Basınç sensörü
kullanılacak

35

Faydalı yük paraşütü
31 Faydalı yük paraşütü çapı 

120 cm
Faydalı yük paraşütü çapı 

130cm
15
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3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi
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3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi rapora 27 mayıs tarihinde «3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi raporu ismi ile yüklenecektir» [11], [12], [13], [14], [15], 
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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Yakıtın bitmesi

Sürüklenme paraşütünün çıkması ve Faydalı 
yükün roketten ayrılması 

Ana paraşütün açılması

Sürüklenme paraşütü ve faydalı yük 
paraşütünün açılması

Faydalı yük iniş
Roket iniş

Apogee
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası
Fırlatma Süreci Zaman İrtifa Hız

1 Motorun Ateşlenmesi 0 0 0

2
Roketin Rampadan 

Ayrılması 
0,43 6 32,123

3
Yakıtın Bitmesi (Burn 

out)
3,8385 592,51 259,11

4
Tepe Noktasına 

Ulaşılması (Apogee)
24,973 2996,4 7,77

5
Sürüklenme 

Paraşütünün Açılması
24,973 2996,4 2,3

6 Faydalı Yükün Atılması 25,027 2996,4 2,3

7
Roket Ana Paraşütünün 

Açılması
109,95 500 32,87

8
Roket Ana Paraşütünün 

Açılması Sonrası
109,37 500 12,58

8 Roket İniş 177,29 0 12,58

9 Faydalı Yük İniş 336,19 0 13,26

1. Roket montajının tamamlanması.
2. Roketin hangara teslim edilmesi.
3. Uçuş günü roketin hangardan 

alınması.
4. AltemeterTwo montajı. 
5. Roketin rampaya taşınması.
6. Aviyonik sistemin aktif hale 

getirilmesi.
7. Yer bilgisayarı ile aviyoniğin

iletişime geçmesi.
8.  Ateşleme.

1. Roketten ve faydalı yükten GPS 
verilerinin alınması.

2. Alınan GPS verileri doğrultusunda 
konumların belirlenmesi.

3. Belirlenen konumlara gidilerek 
roketin kurtarılması.

4. Kurtarılan roketin tekrar 
kullanılabilir olup olmadığının 
kontrol edilmesi.

5. Hasar tespiti sonucunda roketin 
tekrardan montajlanması ve 
kullanılabilir hale getirilmesi.
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İrtifa/Zaman Grafiği



Herkese Açık | Public

Operasyon Konsepti (CONOPS)  

1020 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

İvme/Zaman Grafiği
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Mach/Zaman Grafiği
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Alt Sitem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Gövde Parçaları

Burun Konisi Karbon Fiber Elle Yatırma 129 5 650

Üst Gövde Fiberglass Filament Winding 129 2 940

Faydalı Yük Gövdesi Fiberglass El yatırması 115 2 250

Entegrasyon Gövdesi Fiberglass Filament Winding 125 2,5 270

Alt Gövde Fiberglass Filament Winding 129 2 1080

Gövde İçi Yapısal 
Destekler

Motor Bloğu Alüminyum Talaşlı İmalat 125 - 10

Ayrılma Pistonu Huş Ağacı Talaşlı İmalat 125 - 6

Burun Konisi 
Kapakları(x2)

Huş Ağacı Talaşlı İmalat 119 - 12

Entegrasyon gövdesi 
Kapakları (x2)

Huş Ağacı Talaşlı İmalat 119 - 12

Piston diski(x2) Huş Ağacı Talaşlı İmalat 119 - 12

Faydalı yük 
Kapakları(x2)

Huş Ağacı Talaşlı İmalat 115 - 6
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Takım 
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Alt Sitem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Gövde İçi Yapısal 
Destekler

Merkezleme Halkası 
(x2)

Alüminyum Lazer Kesim 125 - 7

Denge yükü 
Merkezme Halkası

Çelik Talaşlı İmalat 125 - 23

Kanatçık 
Merkezleme(Montaj) 

Halkası(x2)

Alüminyum Talaşlı İmalat 125 - 10

Motor Kapağı Alüminyum Lazer Kesim 125 - 3

Burun Konisi Disk Alüminyum Lazer kesim 57,4 - 4

Paraşütler

Ana Paraşüt Ripstop Naylon Hazır Malzeme 2300 - 150

Faydalı Yük Paraşütü Ripstop Naylon Hazır Malzeme 1300 - 150

Sürüklenme Paraşütü Ripstop Naylon Hazır Malzeme 600 - 110

Paraşüt halatı Polyster Hazır malzeme 10 - 4000

Yanmaz kumaş kılıf
kumaş %93 meta 
aramid %5 para 

aramid %2 antistatik
Hazır malzeme - - -
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Alt Sitem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Bağlantı Elemanları

Mapa(x6)
Tek parça Dövülmüş 

Çelik
Hazır Malzeme 6 - 50

M5 cıvata(x8) Çelik Hazır Malzeme 5 - 14,7

M2 cıvata(x5) Poliamid Hazır Malzeme 2 - 7,6

M3 cıvata(x12) Çelik Hazır malzeme 3 - 10

Somun(X20) Çelik Hazır Malzeme 6 5,2

Saplama(x10) Çelik Hazır Malzeme 6 - -

Fırdöndü(x6) Çelik Hazır Malzeme 10 - 10

Şok kordonu(x3) Polyester Hazır Malzeme 10 4000

Aviyonik sistem
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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Faydalı Yük 
Paraşütü

Ayrılma Pistonu
Görev:İtkinin

sağlıklı bir şekilde 
aktarılması

Barut Haznesi: 
Barut konacak.

M6  Somun
Bağlantıyı 

sağlayacak.

M6 Mapa
Görev :Şok 

kordonu 
bağlanacak.

M6  Saplama
Görev:Bağlantı

ve destek .

Entegrasyon 
Gövdesi Kapağı

Altimetertwo
Haznesi
Görev :

Altimetertwo
montajlanması

Altimetertwo
Görev : İrtifayı 

ölçmek

Sürüklenme Paraşütü

Faydalı Yük Paraşütü

Ana Paraşüt

Çap: 60 cm
Malzeme:

Ripstop Nylon

Çap: 130 cm
Malzeme:

Ripstop Nylon

Çap: 230 cm
Malzeme:

Ripstop Nylon

Entegrasyon gövdesi

Faydalı yük

Motor bloğu
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Avantajları Dezavantajları

Kara
Barut 

Az miktarda fazla enerji açığa çıkarır.
Rokette az alan kaplar.

Fazla konulduğunda roketi 
parçalar.

Patlaması sonucu aviyonik
sisteme zarar verebilir.

Sıcak 
Gazlı

Fazla güvenlik ve koruma gerektirmez.

Tekrar kullanılamıyor 
olması.

Fazla yer kaplıyor olması ve 
üretimin zor olması.

Paraşüt çıkarma sistemleri arasından Kara Barut ile kurtarma 
sistemi seçilmiştir. Çünkü tabloya bakıldığında karşılaştırılan 
sisteme göre daha avantajlıdır. Roket içerisinde çok az yer 
kaplıyor olması, çok az miktarlarda bile yüksek enerjiler 
çıkarabilmesi, montajının kolay olması gibi nedenlerden dolayı 
seçilmiştir. Patlama sonucu oluşacak olan sıcak gazların şok 
kordonuna zarar vermemesi için şok kordonu yanmaz 
maskeleme bandı ve alüminyum folyo ile kaplanacaktır.

Apogee’ de pinlerin kırılmaması için: 
Basınç farkı: 89.9 − 60 = 29.9 𝑘𝑃𝑎 (4,33 𝑃𝑠𝑖)
Gövde iç çapı: 12.5 cm (4.92 inç)

Ayırmak isteyen kuvvet: 4,33 ∗
π∗ 4.92 2

4
= 68.28𝑙𝑏𝑓

Gövdeler arası sürtünme 5 lbf kabul edilirse vidaların 
dayanması gereken kuvvet: 68.28-5=63.28 lbf Sonuç olarak 4 
adet M2 cıvata 4 ∗ 19.3 = 77.2𝑙𝑏𝑓 dayanım verecektir.

500 metrede 4 cıvatayı da kırmak için gerekli barut:
Basınç farkı: 89.9 − 84.9 = 5 𝑘𝑃𝑎 (0.72 𝑃𝑠𝑖)

Ayırmak isteyen kuvvet: 0.72 ∗
π∗(4.92)2

4
= 13.7 𝑙𝑏𝑓

4xM2 cıvata dayanımı 77.2 lbf ise barutun vermesi gereken 
kuvvet:77.2 − 13.7 = 63.5𝑙𝑏𝑓

Basınç ise: 
24.9

(
π∗(4.92)2

4
)
= 1.3 𝑃𝑠𝑖 Kayıplardan ötürü fazladan 

3 Psi verilecektir: 1.3+3=4.3 Psi Barut miktarı internet 
hesaplayıcılarından: 1 gram barut olarak bulunmuştur. [4],[8]
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Kurtarma sisteminde barutun içine konacağı 2cm yüksekliğe sahip barut tüpü yer almaktadır. Barut haznesi Ultimaker 2+ 
printerda PLA malzemesinden eklemeli imalat yöntemiyle üretilecektir. MATLAB kullanılarak ayrılmanın gerçekleşebilmesi için 
gerekli barut miktarı belirlenmiştir. Belirlenen barut miktarı barut haznesi içine konulacak üzeri ufak iplikler ile  sıkıştırılacak ve 
kağıt bant ile üst tarafı kapatılacaktır. Aviyonik sistem tarafından tetiklenecek olan ateşleyici barut haznesi içerisine konulacaktır. 
Birincil ayrılma için barut tüpü iç entegrasyon gövdesi üzerinde bulunan kapağa yapıştırılarak montajı yapılacaktır. Roketin uçuşu 
esnasında  apogee noktasına ulaşıldığında aviyonik sistem tarafından verilen sinyal aracılığıyla barut haznesi içerisinde 
yerleştirilen ateşleyici barutu ateşleyecektir. Barutun patlaması sonucu burun konisi ile üst gövdeyi birbirine bağlayan 1 adet 
(mukavemet hesabı yapılarak pin sayısının 1 olması gerektiği anlaşılmıştır.) shear pinin (Poliamid cıvata)  kopması sağlanacaktır. 
Burun konisi kapağında bulunan mapa ya fırdöndü ile paraşüt halatı bağlıdır, halat aynı şekilde üst gövdeye entegrasyon gövdesi 
üzerinde bulunan kapaktan  bağlıdır. Üst gövde ile burun konisi birbirinden ayrıldıktan sonra barut haznesinin üst tarafında 
bulunan faydalı yük ve roket sürüklenme paraşütü dışarı çıkar. Ayrılma gerçekleştikten sonra  burun konisi ve roket  birbirine şok 
kordonu ile bağlı olarak sürüklenme paraşütü yardımıyla düşmeye devam eder. Faydalı yük ve elektroniği ise kendi paraşütü ile
ayrı olarak  düşmeye devam eder. Roketin yerden yüksekliği 500 metre olduğu zaman ikincil ayrılma gerçekleşecektir. İkincil 
ayrılmada kullanılacak olan barut tüpü motor itki plakası üzerine yapıştırılarak montajı yapılmıştır. Roketin yüksekliği 500 m ye 
indiğinde aviyonik sistem tarafından barut ateşlenecektir.. Barutun ateşlenmesi sonucu entegrasyon gövdesi ve alt gövdeyi 
birbirine bağlayan 4 adet (Gerekli mukavemet el hesabı yapılarak pin sayısının 4 olması gerektiği anlaşılmıştır.) shear pinler
(Poliamid cıvata) koparak roketin ikincil ayrılmasının gerçekleştirir. Birbirinden ayrılan alt gövde ve üst gövdesi halat yardımıyla 
birbirine bağlıdırlar. Bu ayrılma sonucunda ana paraşüt dışarı çıkacaktır. Roket ana paraşütle düşmeye devam edecektir. 
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• Piston Diski :
✓ Piston Disk çapı 125 mm’dir
✓ Piston disklerinin kenarında 

ateşleyici geçişi için çentikler
✓ Şok kordonu geçişinin sağlanması 

için 2mm kalınlığında 25.4 mm 
uzunluğunda  delik.

✓ Üzerinde paraşütleri ve saplamaları 
bulundurur.

• M6 saplama
✓ Çelik (Hazır alınacak.)
✓ Roket içerisinde Paraşütleri ve 

Faydalı yükü belirli konumda tutar
✓ 2 adet 210mm boyunda
✓ M6 somunlar ile sabitlenecektir.

Roketimiz de birisi üst gövde birisi alt gövdede olmak üzeri 2 
farklı piston diski bulunacaktır. Disklerin görevi barut itkisinin 
düzgün bir şekilde iletilmesi, Paraşütleri oluşan ani ısıdan 
korumak ve roket içi dizilim bütünlüğünü sağlamaktır. Üst 
gövdede bulunan piston ek olarak  faydalı yükün aşağıya 
kayıp faydalı yükü ezmesini ve ağırlık merkezi kaymalarını 
engelleyecektir. Alt gövdede bulunan piston ise itkinin 
iletilmesi ve paraşütün yanmaya korunması görevini 
üstenecektir. Paraşütlerin yanmasını engellemek amacıyla bu 
sisteme ek olarak paraşütler yanmaz Fr kumaşlar ile 
sarılacaktır Bu kumaş %93 meta aramid %5 para aramid %2 
antistatik yapıdan oluşmaktadır. Sarım işlemi yaparken özel 
paraşüt katlama teknikleri kullanılacak ve açılmayı 
engellemesinin önüne geçilecektir.

Piston

• Barut Kapı
✓ Ultimaker 2+ printerda PLA 

malzemesinden üretilecektir.
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1. Barut ateşlenir.
2. Patlamanın etkisi ile burun 

konisi ile üst gövdeyi 
bağlayan 1 adet M2 shear
pin kırılarak ayrılma 
gerçekleşir.

3. Sürüklenme paraşütü ve 
faydalı yük dışarı çıkar.

4. Üst gövde ve burun konisi 
şok kordonu ile 
birbirlerine bağlıdırlar. 
Sürüklenme paraşütü ile 
düşmeye devam ederler.

5. Faydalı yük ise faydalı yük 
paraşütüne bağlı şekilde 
roketten ayrı olarak 
düşmeye devam eder.

1. 500m irtifada ikincil ayrılma 
gerçekleşir.

2. Barutun patlaması sonucu  
alt gövde ve entegrasyon 
gövdesini birbirine 
bağlayan 4 adet M2 shear
pinler kırılır ve gövdeler 
birbirinden  ayrılırlar.

3. Ana paraşüt dışarı çıkar.
4. Bir ucu ana paraşüte 

bağlanan şok kordonunun 
diğer ucu entegrasyon 
gövdesi alt kapağı üzerinde 
bulunan mapaya fırdöndü 
ile bağlıdır.

5. Ana paraşüt ile roket inişi 
tamamlanır.
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Paraşütler

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU
(ÖTR)

25 Mart 2021 Perşembe 20

Sürüklenme P. Ana P. Faydalı yük P.

Renk Kahverengi Kırmızı Turuncu

Katlanmış Çap 8,5cm 13cm 11cm

Açık Çap 60cm 230cm 130cm

Kubbe 
Delikleri 
Ölçüsü

10cm 38cm 22cm

Düşüş Hızları 31,791
(m/s)

7,635
(m/s)

8,34
(m/s)

Malzeme Özelliği [1]

Paraşüt Kumaşı Ripstop özel kaplamalı hava ve su geçirmez yırtılmaya dayanıklı akrilik 
kaplamalı %100 polyester

Paraşüt 
İpleri(Paracord)

1.7 ve 2.00 mm kalınlıklarında  kullanılan iplerde polyester bazlı naylon kılıf 
örgü içinde mikrofibiller ve iç iplikler mevcuttur.
1.7 mm ip dayanım statik  90 kg over.
2.00 mm ip dayanım statik  120 kg over.

Shock Kordonu Polyester bazlı dayanımı ve kopma gerilmesi çok yüksek mikrofibil ipliklerden 
dokunmuş olup 25 mm genişlik ve yaklaşık 1 mm kalınlıkta olup kopma 
gerilmesi statik 896-900 kg’dir. Faydalı yük için 4 metre  Roketimizde 5 metre 
uzunluğunda şerit halatlar  kullanılacaktır.

Dikiş İpleri Polyester bazlı kopmaya dayanıklı 2 ve 3 numara ip.

3 adet paraşüt diktirilmesi öngörülmektedir (ana, sürüklenme ve faydalı yük paraşütü).Paraşütler önceki senelerde satın aldığımız 
pro Glider’s firmasından hazır olarak temin edilecektir. Tasarım olarak kubbe deliği bulunan tek renk paraşütler planlanmaktadır. 
Bütün paraşütlerimiz ripstop naylondanyapılacaktır. Ripstop kumaş ince, hafif, ve yüksek dayanıma sahip olduğu için paraşüt 
malzemesi olarak tercih edilmiştir. Ripstop kumaş ayrıca su ve rüzgar geçirmez özelliğe sahiptir. Paraşütü oluşturan ana ve alt 
bileşenlerin özellik tablosu aşağıda verilmiştir. Alt bileşen malzeme seçiminde dayanım ve kopma gerilmesi yüksek  olduğu için bu 
malzemeler seçilmiştir. Paraşüt halatlarını uç kısmı döndürülüp çapraz dikişler atılacak ve uç kısmında bir halka oluşturulacaktır. 
Bu sayede montaj kolaylaştırılacak ve düğüm atılmasından kaçınılacaktır. Paraşüt gövde bağlantıların da fırdöndü kullanılacaktır.
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Roketin düşüş hızı hesaplamaları aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanmıştır. Planlanan malzeme ve boyutlara göre 
hesaplama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Paraşütlerin  üretim yöntemi aynı olacağı için sürüklenme katsayıları aynı 
kabul edilecektir. Sürüklenme katsayısı daha önceki senelerde paraşütlerin temin edildiği üreticiden alınacağı için üreticinin 
bize  vermiş olduğu değer olan 0,9 kabul edilmiştir.
Hava yoğunluğu ana paraşüt için 0m-500m arasındaki ortalama değer (1,197 kg/m^3) alınmıştır. Sürüklenme paraşütü için 
500m-3000m arası (1,038 kg/m^3), faydalı yük için ise 0m-3000m  arası ortalama hava yoğunluğu (1,067 kg/m^3) alınmıştır.
Sürüklenme hızı; roket ağırlığından yakıt, faydalı yük ve faydalı yük paraşütü çıkarılarak bulunan ağırlığın (13,606 kg) denkleme 
konulması ile hesaplanmıştır. İkinci motor için bu değer 17,638 kg’dır.

𝑪𝒅 = 𝟎.𝟗𝟎

Drag coeff 0,9

M1675 Ağırlık(kg) Sürüklenme 
P. Çapı(m)

Ana P. 
Çapı(m)

Sürüklenme 
hızı(m/s)

Düşüş 
hızı(m/s)

Roket (kuru 
ağırlık)

13,298 0,6 2,3 31,791 7,635

Faydalı yük 4,519 yok 1,3 - 8,34

Drag coeff 0,9

M2150 Ağırlık(kg) Sürüklenme 
P. Çapı(m)

Ana P. 
Çapı(m)

Sürüklenme 
hızı(m/s)

Düşüş 
hızı(m/s)

Roket (kuru 
ağırlık)

17,331 0,6 2,3 36,196 8,716

Faydalı yük 4,519 yok 1,3 - 8,34

𝑉 =
8 ∗𝑚 ∗𝑔

π ∗ρ ∗𝐶𝑑 ∗𝐷2
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Faydalı Yük Sistemi Ana Sistem Yedek Sistem İkincil Ticari Yedek

Sistem

No Adet Parça adı ve görevi

1 3 GY-NEO6MV2  GPS sensörüdür. Faydalı yükün ve roketin  uçuş anı ve sonrası  konumunu  belirlemede  kullanılır.

2 3 LoRa esp32 mikro denetleyicisidir. Üzerinde bulunan sensörlerden aldığı verileri yer istasyonuna iletilmesine yarar.

3 1 BME280 basınç-sıcaklık-nem sensörüdür. Faydalı yükün ve roketin uçuş anındaki basıncını, sıcaklığını ve nem değerlerini ölçer.

4 2 BNO055 IMU ivme-jiroskop sensörüdür. Faydalı yükün  uçuş anındaki hızının ölçülmesini sağlar. Aynı zamanda roket yedek sistemde kullanılacaktır 

5 1 BMP180 basınç sensörüdür. Uçuş  anındaki basıncı ölçerek ilk ve ikinci paraşütün açılmasını sağlar.

6 1 StratoLogerCF Altimeter cihazıdır. Roketin ana ve yedek  sisteminde sıkıntı olması  durumunda, birincil ve ikincil paraşütleri açmada, roketin  
konumunun belirlenmesinde,  hızını ve basıncını ölçmede rol  oynar.

7 1 Barometrik Basınç - Yükseklik - Sıcaklık Sensörüdür. Roket yedek sisteminde olarak kullanılacaktır

1 2
3

45
6

1
2 1 2 7

4

Kurtarılacak olan her sistem üzerinde GPS ve sinyal vericisi bulunacak olup aşağıdaki şemada sistem  detayları belirtilmiştir.
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Kurtarma Sistemi Ayrılma Testi  : Roketimizde kullanacağımız kara barut sisteminin istenilen itkiyi ve sonucun da ayrılmayı  
sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek amacıyla gerekli bütün önlemler alınarak okulumuz bahçesinde bulunan insanlardan uzak 
açık alanda  roket gövdesinde oluşturulacak prototip sistem üzerinden ayrılmalar test edilecektir. Sistemi oluşturmak için 
kullanılacak ekipmanlar : bir adet temsili paraşüt hacminde yanmaz kumaş ,Ayrılma sistemlerinde kullanacağımız birebir piston , 
İtkiyi oluşturmak için barut haznesi ve barut , ve bu sistemi aktive etmek için ateşleyici sistem bu testi yapmak için yeterli 
olacaktır. Test için roket içerisinde hesaplaması yapılmış olan barut miktarı eklenecek ve roket içi dizilim aynı olacak şekilde
prototipler hazırlanacaktır daha sonra barut patlatılarak ayrılma test edilecektir.  Test sonucunda beklenen sonuç birincil ayrılma 
esnasında burun konisinin roketten roket boyundan 1.5 katı kadar uzaklaşması , bütün poliamid cıvataların kırılması ,faydalı yükün 
ve paraşütlerin dışarı çıkması olacaktır. İkinci ayrılma esnasında yine aynı sonuç beklenecek ve testler yüksek başarı oranına 
ulaşılana kadar devam edecektir. Böylece ayrılma için gerekli olan barut gerçek ağırlığı belirlenecektir. 
Paraşüt Yanmazlık Testleri: Barut patlaması ile ortaya çıkacak olan ısıdan ilk olarak etkilenecek olanlar kordonlar ve paraşütler 
olacaktır. Kullanacağımız barut sisteminin paraşütlere verebileceği zararı test etmek amacıyla bu test gerçekleştirilecektir. Test için 
yanmaz kumaş, Çakmak ve ince plastik çöp poşeti kullanılacaktır. Paraşütlerimizi korumak amacıyla kullanacağımız yanmaz 
kumaşların içerisine paraşütlerden daha kolay deforme olabilen plastik poşetler konulacak ve direkt olarak çakmak ile 4sn  ısıya
maruz bırakılacaktır.4sn rokette uçuş esnasında barut patlamasıyla oluşacak olan patlamanın süresinden çok daha uzun olduğu 
için yeterli olduğu düşünülmüştür. Test sonucunda poşet ve kumaş üzerinde oluşacak deformasyonlar gözlenecektir deformasyon 
olması durumunda yanmaz kumaş kalınlığı artırılması planlanmaktadır . Bütün patlayıcı ve yanıcı testler okulumuz bahçesinde 
bulunan insanlardan uzak  açık alanda gerçekleştirilecektir. Test esnasında bütün koruyucu önlemler alınacaktır.
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Şok kordonu Yanmazlık Testleri: Barut patlaması ile ortaya çıkacak olan ısıdan ilk olarak etkilenecek olanlar kordonlar ve 
paraşütler olacaktır. Kullanacağımız barut sisteminin barutlara verebileceği zararı test etmek amacıyla bu test 
gerçekleştirilecektir. Test için kordon, maskeleme bandı, alüminyum bant ve Çakmak kullanılacaktır. Roketimizde kullanacağımız 
kordonun 2 ayrı  10 cm’lik bir parçası numune olarak kullanılacaktır. Bu numune üzerine rokette kullanacağımız şekilde önce 
maskeleme bandı sarılacak ardından alüminyum bant sarılarak izolasyonu sağlanacaktır. Bantlama işleminin ardından kordonlar 
çakmak ile 4sn boyunca ısıya maruz bırakılacaktır. Testin ardından kordun üzerindeki deformasyonlar incelenecek , deformasyon
olması durumunda bant sarım sayısı arttırılacaktır. Bu işlem doğru izolasyon değerine erişilene dek devam edilecek izolasyon 
sağlanamaz ise kordon üzerine yanmaz kumaş diktirilecektir.  Bütün patlayıcı ve yanıcı testler okulumuz bahçesinde bulunan 
insanlardan uzak  açık alanda gerçekleştirilecektir. Test esnasında bütün koruyucu önlemler alınacaktır.
Paraşüt sürüklenme ve dayanım testi :Paraşütlerin sürüklenme katsayılarını ölçmek  ve uçuş esnasında çalışacaklarını göstermek 
amacıyla bu test yapılacaktır. Test düzeneği olarak bir adet el dinamometresi , araba ve paraşütler kullanılacaktır. Diktirilecek 
olan paraşütler el dinamometresine bağlanacak ve trafiğe kapalı alanda araç sabit hızla harekete başlayacaktır. Hareket devam
ederken paraşütler arabadan dışarı çıkarılarak açılmaları ve dinamometre üzerinde oluşturdukları kuvvetler ve dayanımları 
gözlemlenecektir. Hareket devam ederken dinamometre verileri kaydedilecek olup hız ve kuvvet verilerinden yola çıkarak 
sürüklenme katsayıları kontrol edilecektir. Sürüklenme katsayıları hesaplanandan farklı çıkması durumunda hesaplamalar 
yeniden yapılacak ve uygun görülmez ise yeni paraşütler diktirilecektir.  Ayrıca paraşütler araç dışına çıktıklarında açılmaları
kontrol edilecektir. Bu kontrol bize katlama yöntemimizin doğruluğu bilgi verecektir. Bu bilgi ışığında katlama yöntemi uygun
görülmez ise farklı yöntemler uygulanarak test tekrarlanacaktır
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Paraşüt Açılma Testi : Paraşütleri ayrılma esnasında oluşacak deformasyonlardan korumak amacıyla Yanmaz kumaşlar ile özel bir 
katlama tekniği kullanarak kaplayacağız. Bu koruma ayrılma sırasında paraşütlerin açılmasını engellemeyeceği  ve sağlıklı bir iniş 
gerçekleşeceğini gözlemlemek amacıyla  bu test gerçekleştirilecektir. Test düzeneği için bir adet üretilmiş paraşüt , Bir adet 
yanmaz kumaş kılıf ve 1,5 lt su şişesi kullanılacaktır. Paraşüt rokette kullanılacağı  şekilde katlanıp ucuna ağırlık takılarak 
okulumuzda bulunan yüksek binadan boş alana bırakılacaktır. Bu test ile paraşütlerin düzgün bir şekilde açılıp açılmadığı 
gözlemlenecek , Herhangi bir sorun oluşması durumunda katlama yöntemi kontrol edilecek ve farklı yöntemler denenecektir.
Testler güvenlik önlemleri alınarak , akşam okul boş olduğu zamanda yapılarak olası sürüklenme durumunda insanlara zarar 
vermesi önlenecektir.



Herkese Açık | Public

Kurtarma Sistemi Testler 

2620 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)



Herkese Açık | Public

Faydalı Yük Mekanik Görünüm

2720 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Coupler
Üst 
Kapak

Faydalı 
Yük

Faydalı Yük 
Tüpü

Coupler Alt 
Kapak

M6 
MapaM6 

Saplama M6 
Somun

Antena
Lora

Lipo Pil

Wifi
Lora

BME280

Devre 
Tahtası

KapasitörButon
Regülatör

BNO055 GPS 
Modulü
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• Faydalı yükümüz 26,2 cm uzunluğunda, 11,5 cm çapında, 2 mm kalınlığında fiberglass bir tüpten ve içerisin de bulunan yük ve 
aviyonik sistemden oluşmaktadır. Tüpün üst ve alt tarafında huş ağacından yapılmış 6 mm kalınlığında kapaklar bulunur. Bu 
kapaklara 2 adet saplama bağlıdır, bu saplamaların arasına dikey olarak 6mm kalınlığında  huş plaka köşebent ile M3 vida 
kullanılarak kapaklara sabitlenecektir. Sabitlenen plaka üzerine elektronik aksamlar yerleştirilecektir. Bu plaka sayesinde dikey 
olarak faydalı yük tüpünden faydalanabileceğiz. Saplamalar içerideki ölü ağırlığın ve faydalı yük aviyoniğinin sabitlenmesini 
sağlar, ek olarak saplamalar içeride bulunan ölü ağırlığın ağırlık merkezi kaymalarını önlemek için aşağı yukarı kolayca hareket
edebilmesine olanak sağlar. Faydalı yükün paraşüt sistemi haricindeki toplam ağırlığı 4419 gramdır. Faydalı yükün paraşüt 
sistemi dahil toplam ağırlığı 4519 gramdır. Faydalı yük ayrılma esnasında fazla sürtünmeye maruz kalmaması için kolayca 
çıkabilir bir yapıda olacaktır. Ancak uçuş esnasında sarsıntı yaratıp uçuş performansını etkilememesi için gövde için de çok bol 
bir alan bırakılmayacaktır. Faydalı yük sistemini bir tüp içerisinde konumlandırmamızdaki sebepler başlıca ayrılma kolaylığı,
yapısal bütünlüğün korunması ve iniş esnasında hasarın en aza indirilmesi olarak söylenebilir.

• Faydalı Yük Ayrılması ve Kurtarması: Apogee sonrası roketin kurtarma sistemi devreye girer. Faydalı yükün altında bulunan 
barut haznesi tetiklenir ve oluşan patlama sonucu roket sürüklenme paraşütü ayrılır. Hemen ardından faydalı yük ve  paraşütü 
roketten ayrılır. Roketle bütün bağlantısı kesilen faydalı yük, bağımsız olarak düşmeye başlar ve kendi paraşütüyle inişini 
gerçekleştirir. Faydalı yükün uçuş verileri ve LoRa esp32 kartı üzerindeki GPS sensörünün verileri uçuş bilgisayarına LoraWan
haberleşmesi ile gönderecektir. Yer istasyonundaki uçuş bilgisayarına gelen konum verisini, Google Maps’e koordinatlar girerek 
yerinin saptanması sağlanacaktır. Üzerinde bulunan buzzer sayesinde ses yayarak faydalı yükün konumunun bulunması 
kolaylaşacaktır. 
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Faydalı yük üzerinde bulundurduğu LoRa esp32 mikrodenetleyici ile yer istasyonu arasında iletişim sağlamayı, GY-NEO6MV2 GPS
sensörü ile uçuş anı ve sonrası konumunun bulunması, BME280 basınç-sıcaklık-nem sensörü ile uçuş anındaki faydalı yükün
basıncının, sıcaklığının ve neminin ölçülmesi ve BNO055 IMU ivme-jiroskop sensörü ile uçuş anındaki faydalı yükün hızını ve düşüş
anındaki hızın ölçülmesi sağlanacaktır. Roketin yere sağlam ve elektronik devrelerin zarar görmeden düşmesi önem arz etmektedir.
Faydalı yük roket içerisinde ölü ağırlık yukarıda olacak şekilde konumlandırılacak olup ayrılma esnasında barut itkisiyle yük ,
faydalı yükün ilk çıkacak kısmı olacaktır. Bu sayede ayrılmanın kolaylaştırılması planlanmıştır. Ayrılmanın ardından paraşüt alt
taraftan bağlı olduğu için yükün iniş esnasın da en alt konumda olacağından inişin daha dengeli olacağı düşünülmüştür.
Faydalı yük dış tüp malzemesi fiberglass olacaktır. Fiberglass seçilmesinin nedeni dayanıklılığı, hafifliği ve esnekliği olmuştur. Daha 
dayanıklı ve hafif bir malzeme olan karbon fiber seçilmemesinin nedeni ise sinyal geçirgenliği konusunda fiberglassa göre 
zayıflığıdır. Fiberglass dış tüp el yatırması yöntemiyle okulumuzda takım üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. Tüp üzerinde ve 
gövde üzerinde birbirine denk gelecek şekilde delik bulunacaktır bu delik üzerinden faydalı yük aviyoniği ince tornavida 
kullanılarak aktive edilecektir
Faydalı yük kapak ve aviyonik plakası malzemesi olarak huş ağacı seçilmiştir. Huş ağacı malzemenin bulunmasının ve işlenmesinin
kolay olması, aynı dayanıklılıktaki malzemelere göre daha hafif olması huş ağacı tercih etmemizdeki ana sebepler olmuştur.
Aviyoniklerin sabitleneceği plaka için herhangi bir sanayi işçiliği olmadan elle işlenecektir. Hatalı üretim olduğu taktirde yenisini
kolaylıkla elle üretilebilir. Kapaklar için ise maliyeti düşük olduğu için büyük bir plakadan lazer kesim yöntemi ile yedekleri ile
birlikte kolaylıkla üretilecektir. Esnek yapısı ile iniş anında anlık darbelerden hasar almadan kurtulabilir.
• Faydalı yükün bilimsel görevi bulunmamaktadır

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Roketin uçuşu esnasında maksimum hıza ulaştığı anda ki akışın analizi yapılmıştır. Hesaplamalı akışkanlar Dinamiği  analizi için

Ansys Fluent programı kullanılmıştır. Yöntem olarak Fluid Flow (Fluent) yöntemi kullanılmıştır. Roketin geometrisi Ansy içerisine 

import edilerek analiz için gerekli sadeleştirmeler spaceclaim modülü içerisinde yapılmıştır. Yine aynı modül içerisinde roket dış 

akış hacmi gerekli hesaplar ve kabuller yapılarak modellenmiştir. Daha sonra mesh kısmına geçilmiştir. Roketin hava ile temas

eden yüzeylerine İnflation Sınır Tabaka Mesh yöntemi kullanılarak bu bölgelerde sınır tabaka oluşturulmuştur. Y+ değeri 60 olarak 

alınmış ve bunun sonucunda ilk katman yüksekliği 0.1 mm olarak bulunmuş ve maksimum katman sayısı 5 olarak girilmiştir. Mesh 

yöntemi olarak Tetrahedrons Mesh Yöntemi kullanılmıştır. Roketin akışı sırasında havanın ilk temas edeceği roket burun konisinin 

uç kısımlarında daha sık mesh atılarak bu bölgelerde akışın üniform olarak dağılması hedeflenmişti. Daha sonra setup kısmına 

geçilmiştir.  Bu kısımda roketin viskoz modeli k-epsilon SST Model seçilmiştir. Akış hacmi hava olarak seçilmiştir. Daha sonra 

roketin uçuş anındaki maksimum hızı 270 m/s olarak girilmiştir. Çözüm Yöntemi olarak Couple ve İkinci Derece Denklemeler 

seçilmiştir. Daha sonra iterasyon sayısı 200 olarak verilmiş ve analiz çözümlenmiştir. 200 iterasyon sonucunda yakınsama 

değerlerinin binde bir oranlarında yakınsadığı anlaşılmış ve analiz durdurulmuştur. Analiz sonucunda sürüklenme katsayısının 

roketin tamamı için 0,54 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değer Nasa’nın yayınlamış olduğu tabloda verilen en/boy oranlarındaki 

değerler ile karşılaştırılmış ve Roketin aerodinamik olarak uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Basınç Konturü Hız Vektörü
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Burun Konisi Termal Analizi
Burun konisi maksimum hızda uçarken hızdan dolayı burun 
ucunda bir miktar ısı oluşmaktadır. Oluşan bu ısının burun 
konisine dağılımı incelenmiştir. Program olarak Ansys
kullanılmış yöntem olarak ise Steady-State Thermal
kullanılmıştır. Burun konisi akış analizinden elde edilen sıcaklık 
ve basınç verileri thermal bölümüne import edilmiştir. Daha 
sonra ansys kütüphanesinden karbonfiber malzemesi 
seçilmiştir. Sonra Tetrahedrons yöntemiyle kullanılarak  mesh 
atılmıştır. Burun ucuna daha sık mesh atılmıştır. Burun konisine 
sıcaklık import edilerek analiz çözülmüştür. Analiz sonucunda 
oluşan sıcaklığın30 derece kadar olduğu anlaşılmış ve dağılımın 
sadece burun ucundaki çok küçük bir bölümde dağıldığı 
anlaşılmıştır. Yani oluşan sıcaklığın burun konisinde bir 
deformasyon oluşturmadığı anlaşılmıştır.

Analiz programı olarak Ansys ve yöntem olarak Fluid Flow (Fluent) 
yöntemi seçilmiştir. Ansys içerisine geometri import edilerek dış 
akış burada oluşturulmuştur. Daha sonra mesh sekmesine 
geçirilerek burada kanatçık gemetrisine sınır tabaka yöntemi 
kullanılarak 0,1 mm yüksekliğinde ilk katman yüksekliği verilmiş 
bu bölgelere daha sık mesh atılmıştır. Daha sonra fluent ortamına 
geçilerek çözüm yöntemi olarak couple ve İkinci Derece 
Denklemler seçilmiştir. Analiz sonuçlarında akışın kanatçık 
üzerindeki dağılımı incelenmiş ve cd katsayısını ise 0.002 olarak 
bulunmuştur. Kanatçık geometrisinin akış analizi incelendiğinde 
aerodinamik  olarak uygun olduğu anlaşılmıştır.

Kanatçık Akış Analizi
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Burun Konisi Akış Analizi
Roketin uçuşu sırasında akan havanın ilk temas  ettiği kısım burun konisidir. Analiz programı olarak Ansys ve yöntem olarak Fluid
Flow (Fluent) yöntemi seçilmiştir. Daha sonra geometri Spaceclaime import edilerek analiz için gerekli sadeleştirmeler yapılmıştır. 
Daha sonra akış hacmi spaceclaim ortamında oluşturulmuştur. Ardından mesh sekmesine geçilmiş, yöntem olarak Tetrahedrons
mesh yöntemi seçilmiştir. Akışın ilk temais ettiği nokta olan burnun uç kısmında daha sık bir mesh yapısı oluşturularak akışın bu 
bölgelerde daha iyi analiz edilmesi sağlanmıştır. Setup kısmında hız 270 m/s girilmiş ve viskoz modeli olarak k-epsilon SST 
modelçözüm yöntemi olarak ise couple yöntemi seçilmiştir. Analiz sonucunda CFD Post açılarak akan havanın burun konisi 
üzerindeki dağılımı incelenmiş, vortekslerin ne sıklıkla oluştuğuna bakılmıştır. Analiz sonucunda sürüklenme katsayısı 0.22 olarak 
bulunmuştur. Burun konisinin geometrisinin aerodinamik olarak uygun olduğu anlaşılmıştır.
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Ana Sistem Aviyoniği Yedek Sistem Aviyoniği
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Rokette ana, yedek ve ticari yedek sistem olmak üzere 3 aviyonik sistem bulunmaktadır. Ana aviyonik sistemde ESP32-LORA,
BMP 180 basınç sensörü, GY-NEO6MV2 GPS sensörü ve safe bag içerisinde bulunan 1350mAh Li-po pil; yedek aviyonik
sistemde ESP32-LORA, MPL3115A2 basınç sensörü, GY-NEO6MV2 GPS sensörü, BNO055 IMU ivme sensörü ve safe bag
içerisinde bulunan 1350mAh Li-po pil bulunmaktadır. Ek sistem olarak Strato Logger CF Altimeter ticari sistemini kullanılacaktır.
Aviyonik sistem yer istasyonundaki ekibimiz aktifleştirinceye kadar inaktif durumda kalacaktır. Yer istasyonundaki ekibimiz aktif
edilmek için gövde kısmına yerleştirmiş olduğumuz aktifleştirme butonunu ince tornavida vasıtasıyla aktif hale getirecektir.
Aviyonik sistemin güç ihtiyacı safe bag içinde muhafaza edilmiş 2 lipo pilden sağlanacaktır. Roket kalkış yaptığı andan itibaren
ana aviyonik sistemden elde edilen veriler haberleşme modülümüz ESP32-LORA sayesinde anlık olarak yer istasyonuna
aktarılacaktır. Ana aviyonik sistemde bulunan BMP180 basınç sensöründen gelen basınç değerleri artış göstermeye başladığı
andan itibaren (Apogee noktası geçilmiş aşağı yönlü hareket başlamış anlamına gelir.) ilk paraşüt olan sürüklenme paraşütü
açılacaktır. Sürüklenme paraşütünün açılmasının ardından BMP180 basınç sensöründen gelen basınç verileri algoritmamız
sayesinde yüksekliğe dönüştürülmeye devam edecek ve yerden yüksekliği 600-400 metre aralığında olduğunda ikinci paraşüt
olan ana paraşüt açılacaktır. Ardından roket yere iniş yaptıktan sonra GY-NEO6MV2 GPS sensöründen alınan veriler neticesinde
roketin yeri kolayca yer istasyonundaki ekibimiz tarafından tespit edilecek ve roket bulunacaktır. Ana aviyonik sistemde
beklenmedik herhangi bir problem ile karşılaşılması durumunda yedek aviyonik sisteme geçilecek ve aynı işlevleri BNO055 IMU
ivme sensörü ve MPL3115A2 basınç sensörü yerine getirecektir. Yedek aviyonik sistemde de bir problem olması durumunda
ticari yedek aviyonik sistemimiz olan StratoLogger CF Altimeter hazırda bekliyor olacak ve roketin paraşütlerinin tasarlamış
olduğumuz şekilde açılmasını sağlayacaktır.
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ESP32-LORA: Ana frekansı 240 MHz’dir. Ana çipi Tensilica LX6 çift çekirdekli ve LORA çipi SX1276’dır. Uçuş kartı olarak 868-915
MHz destek bandı sağlamaktadır. Geleneksel ve BLE Bluetooth olmak üzere çift modlu Bluetooth bulunmaktadır. Geliştirme
ortamı olarak Arduino kullanılmaktadır. 3.3-7 V gerilim ile beslenmekte ve -40 ile 90 °C sıcaklıklar arasında çalışmaktadır. Alıcı
duyarlılığı -139 dBm’dir. UDP hizmeti için sürekli verim 135 Mbps’dir. USB aktarım arayüz çipi olarak Cp2102 kullanılmaktadır.
Destek modu protokolleri olarak Sniffer, Station, softAP ve WIFI Direct’dir. İşlem gücü 600 DMPIS’ye kadardır.

BMP180 Basınç Sensörü: 1.8V - 3.6V besleme gerilimi ile çalışmaktadır. Çalışma aralığı 300-1100 hPa ve -40 ile 85 °C’dir. Bağıl
doğruluğu ±0.12 hPa’dır. I²C protokolüyle 3.4 MHz’de çalışmaktadır. Ortalama ölçüm süresi 5 ms’dir. Güç tüketimi 1 Hz'de 0.5
μA'dır.

GY-NEO6MV2 GPS Sensörü: 3-5 V gerilim ile beslenmektedir. 50 kilometre irtifaya kadar ölçüm yapabilmektedir. ±5 metre
hassasiyete sahiptir. Hız doğruluğu 0.1 m/s’dir. Yön olarak doğruluğu 0.5° ’dir.

Profuse Li-Po Pil: 7.4 V’dur ve 1350 mAh kapasiteye sahiptir. 25C (50C anlık, maksimum 10sn) çalışmaktadır. 2 hücrelidir. JST çıkış
soketi ve balancer şarj soketi mevcuttur.
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Roket aktif 
hale getirildi 
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Evet Hayır

Ana Sistem
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Aktif halde 
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GPS BMP180 Data 
değeri 
var mı?Evet

Basınç azaldı mı 
? Yükseklik düştü 
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İlk paraşüt açıldı mı ve 
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LoRa Esp32 
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Kart Üretim Yöntemi:Sistem Blok Diyagramı:

• Lazerli yazıcıdan yağlı kağıda çıktısı alınmış 
devre şeması bakır plakete yerleştiriyoruz. 
Sonrasında suyu boşaltılmış ütüyü 7-12 
dakika arasında plaketin tüm yüzeyinde 
gezdiriyoruz. Soğuduktan sonra su içerisinde 
kağıdı çıkartıyoruz. Sonrasında hazırlanmış 
olan asit karışımı içerisine atarak bakır 
kısmın erimesi ve geriye devremizin 
kalmasını sağlıyoruz. Sonrasında bulaşık 
süngeri ile devremizi temizleyerek kullanıma 
hazır hale getireceğiz.

• Yalıtım Verniği ile atışın gerçekleştirileceği
ortam şartları için PCB dayanıklılığı
arttırılacaktır ve regülatörün enerji kaybını 
önlemek için alüminyum soğutucu
kullanılacaktır.
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Kart Tasarımı: Ana Aviyonik Sistem PCB Tasarımı Ana Aviyonik Sistem Şematik Tasarımı
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Kurtarma Sistemi & Kontrol Algoritması:
Rampada inaktif halde bulunan rokete gövde kısmından daha önce açılmış ve yerleştirilmiş olan aktivasyon butonu yer
istasyonundaki ekibimiz tarafından ince uçlu tornavida kullanılarak aktif edilecektir. Harekete geçen rokette bulunan BMP180
basınç sensörü ile GY-NEO6MV2 GPS sensörü anlık olarak ESP32-LORA haberleşme modülüyle yer istasyonuna veri aktaracaktır.
BMP180 basınç sensöründen gelen veriler basıncın arttığı yönünde olmaya başlayınca apogee noktasından geçildiğinin roketin
inişe geçtiğinin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu veri BMP180 basınç sensöründen gelen verilerin daha öncesinde yazmış olduğumuz
algoritma sayesinde yüksekliğe çevrilmesiyle elde ettiğimiz yükseklik verisi ile kontrol edilecektir. BMP280 basınç sensöründen
gelen artan basınç değerleri ve BMP280 basınç sensöründen gelen artan basınç verilerinin irtifaya dönüştürülmesi ile kurtarma
sistemleri aktifleşecektir. Anlık olarak gelebilecek yanlış verilerle hareket edilmemesi adına gelen son 5 yükseklik verisinin
ortalaması alınarak hareket edilecek şekilde algoritmamız, ekibimiz tarafından yazılmıştır. Bu filtrelerden geçen veriler neticesinde
roketin inişe geçtiğini anlaşılacak ve birincil kurtarma sisteminin eyleyicisine sinyal gidecek ve barut patlatılarak sürüklenme
paraşütü serbest kalacaktır. Ardından gelen yükseklik verileri 600-400 metre aralığında olduğunda ikincil kurtarma sisteminin
ateşleyicisine sinyal gidecek ve barut patlatılarak ana paraşütü serbest kalacaktır. Ardından roket iniş yaptığında hala veri
aktarmaya devam edecek olan GY-NEO6MV2 GPS sensöründen alınan son ve sabit konum bilgileri neticesinde roket kolaylıkla
bulunacak ve yer istasyonundaki ekibimiz tarafından kurtarılacaktır. Basınç verilerinin hem basıncın artmaya başladığı noktada
paraşüt açabilecek kapasitede olması hem de yükseklik verisine dönüştürülebiliyor olması bize iki faktörlü doğrulama imkanı
sağlamaktadır. Ana aviyonik sistemde basınç verilerinden yararlanmayı seçmemizde en önemli etken budur.
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Sensör verilerinin filtrelenmesi ve doğrudan kullanılmaması için de farklı önlemler planlanmıştır. Uçuş sırasında roketin ve
içindeki elektronik kartların maruz kalacağı yüksek basınçtan dolayı, sensörlerin değerleri yanlış okuyabilme durumları
mevcuttur. Bu gibi durumlarda roketin kurtarma sistemi devreye girmeyerek, paraşüt açılması engellenebilir. O yüzden
kullanmış olduğumuz sensörlerin algoritmalarında farklı önlemler kullanılmaktadır. İlk olarak kullanacağımız filtreleme yöntemi
‘’Kalman Filtresi’’ dir. Kalman filtresi sensörlerin ölçtüğü değerlerin daha doğru olmasını sağlar böylelikle yanlış değer ölçüm
engellenir buna rağmen sensör hatalı ölçüm yapma durumlarını göz önünde bulundurarak gelen verileri 10defa toplayıp
ortalamasını alacağız. Bu filtre, roketin uçuş sırasındaki anlık değer değişimleri yaşadığı anda paraşüt açmasını engelleyecektir.
Yüksek basınç ve g kuvvetine bağlı olan roket ve elektronik devrede bu olay çok olasıdır. Sensörlerin içinde kendi kalman
filtreleri olsa da, sensörlerin çalışmalarını test ederken kalman filtresinin uygulandığı ve uygulanmadığı durumlardaki fark
gözlemlenecektir. Ekstra olarak algoritmada istenmeyen yükseklik değerlerinin de paraşüt açmaması için koşul parametreleriyle
önlemler alacağız. Buna göre uygun kalman filtresi sensörlere uygulanarak en doğru ve hassas değerlerini almasını sağlayacağız.
Böylece kurtarma sisteminde herhangi bir sorun yaşanmayacağından emin olacağız.

Veri Filtreleme Detayları: 
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ESP32-LORA[2]: Ana frekansı 240 MHz’dir. Ana çipi Tensilica LX6 çift çekirdekli ve LORA çipi SX1276’dır. Uçuş kartı olarak 868-915
MHz destek bandı sağlamaktadır. Geleneksel ve BLE Bluetooth olmak üzere çift modlu Bluetooth bulunmaktadır. Geliştirme
ortamı olarak Arduino kullanılmaktadır. 3.3-7 V gerilim ile beslenmekte ve -40 ile 90 °C sıcaklıklar arasında çalışmaktadır. Alıcı
duyarlılığı -139 dBm’dir. UDP hizmeti için sürekli verim 135 Mbps’dir. USB aktarım arayüz çipi olarak Cp2102 kullanılmaktadır.
Destek modu protokolleri olarak Sniffer, Station, softAP ve WIFI Direct’dir. İşlem gücü 600 DMPIS’ye kadardır.
MPL3115A2[3] Basınç Sensörü: 1.6V - 3.6V besleme gerilimi ile çalışmaktadır.50kPa ve 115kPa arasında doğru basınç ölçümleri
vermektedir.-40 ila 85 °C sıcaklıklar arasında çalışmaktadır. I²C Protokolüyle çalışmaktadır. Ortalama akım tüketimi saniyede bir
ölçüm de 40μA'dir.Ayrıca 12-bitlik Celcius cinsinden sıcaklık verisi de sağlar.
GY-NEO6MV2[1] GPS Sensörü: 3-5 V gerilim ile beslenmektedir. 50 kilometre irtifaya kadar ölçüm yapabilmektedir. ±5 metre
hassasiyete sahiptir. Hız doğruluğu 0.1 m/s’dir. Yön olarak doğruluğu 0.5° ’dir.
IMU BNO055 İvme Sensörü: Üzerinde ARM Cortex-M0 mikroişlemci bulunmaktadır. Elde edilecek veriler; “Mutlak konum
(100Hz, Euler Vektörü yada dördey). Açısal hız vektörü (100Hz, rad/sn). İvme vektörü (100Hz, üç eksenli ivme, yerçekimi +
doğrusal hareket, m/s2). Manyetik alan şiddeti vektörü (20 Hz, üç eksenli manyetik alan ölçümü). Doğrusal ivme vektörü
(100Hz, üç eksenli ivme vektörü, m/s2). Yerçekimi vektörü (100Hz, üç eksenli yerçekimi vektörü, m/s2). Sıcaklık (1Hz, °C).”dir.
Profuse Li-Po Pil: 7.4 V’dur ve 1350 mAh kapasiteye sahiptir. 25C (50C anlık, maksimum 10sn) çalışmaktadır. 2 hücrelidir.
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

ESP32-LORA
Haberleşme Modülü

ESP32 LoRa Uygun fiyatlı olması, Arduino ile kolayca
kodlanabilmesi, hafif ve dayanıklı olması.

Roket içerisindeki sensörlerden alınan verileri haberleşme modülü
sayesinde yer istasyonuna iletecektir.

GY-NEO6MV2 GPS
Sensörü

GY-NEO6MV2 Uygun fiyatlı olması, yeterli menzil kapasitesine sahip
olması, hassas ölçüm yapabilmesi, gerilim aralığının
uygun olması, uçuşun yapılacağı ortam koşullarına
uygun olması.

Roketin kalkıştan iniş anına kadar olan sürede konumunu anlık
olarak tespit edecek ve roket iniş yaptıktan sonra bulunmasını
sağlayacaktır.

IMU BNO055 İvme
Sensörü

BNO055 Mutlak konum, açısal hız vektörü, ivme vektörü,
manyetik alan şiddeti vektörü, doğrusal ivme vektörü,
yerçekimi vektörü, sıcaklık verilerini sağlıyor olması.

Yedek aviyonik sistem devreye girdiğinde sağladığı hız ve ivme
verileri sayesinde sürüklenme ve ana paraşütün açılacağı zamanı
belirlemede kullanılacaktır.

MPL3115A2 Basınç
Sensörü

MPL3115A2 Çalışma geriliminin uygun olması, çalışma aralığındaki
basıncın uygun ve yeterli olması, hassas ölçüm
yapabilmesi.

Aviyonik sistem aktif edilmesinden itibaren anlık basıncı ölçerek
basınç verisi sayesinde yüksekliğin hesaplanmasında kullanılacaktır.

Profuse Li-Po Pil 7.4 1350mAh
Li-Po

İhtiyaç duyulan gerilimi sağlaması ve uçuş süresince
ve kurtarma süresince çalışabilecek güce sahip olması.

Aviyonik sistemin ihtiyacı olduğu gücü uçuş süresince sağlayarak
aviyonik sistemin sürekli çalışır halde kalmasını sağlayacaktır.

Devre Elemanları: 



Herkese Açık | Public

4420 Mayıs 2021 Perşembe

Kart Tasarımı: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2
Yedek Aviyonik Sistem PCB Tasarımı Yedek Aviyonik Sistem Şematik Tasarımı
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düştü mü ?

İlk paraşütü aç

İkinci 
paraşütü aç

LoRa
Esp32 alıcı 
modülleri

İlk paraşüt açıldı 
mı ve yükseklik 

600 – 400 metre 
arasında mı ?

İlk paraşüt açıldı mı 
ve yükseklik 600 –

400 metre 
arasında mı ?

Roket aktif hale 
getirildi mi ?

Roket aktif hale 
getirildi mi ?

Hayır

Evet
Evet

Evet

Evet Evet

Evet
Hayır

Evet
Hayır

Hayır

Evet

Evet

H
ayır

Hayır

Hayır

Lazerli yazıcıdan yağlı kağıda çıktısı
alınmış devre şeması bakır plakete
yerleştiriyoruz. Sonrasında suyu
boşaltılmış ütüyü 7-12 dakika arasında
plaketin tüm yüzeyinde gezdiriyoruz.
Soğuduktan sonra su içerisinde kağıdı
çıkartıyoruz. Sonrasında hazırlanmış
olan asit karışımı içerisine atarak bakır
kısmın erimesi ve geriye devremizin
kalmasını sağlıyoruz. Sonrasında
bulaşık süngeri ile devremizi
temizleyerek kullanıma hazır hale
getireceğiz.

Kart Üretim Yöntemi:
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Yedek Aviyonik – Detay/3

Kurtarma Sistemi Algoritması:
IMU BNO055 ivme sensöründen gelen jiroskop negatif z-eksen verileri ile BMP180 basınç sensöründen gelen hPa verileri ile
kurtarma sistemleri aktifleşecektir.
Rampada inaktif halde bulunan rokete gövde kısmından daha önce açılmış ve yerleştirilmiş olan aktivasyon butonu yer
istasyonundaki ekibimiz tarafından ince uçlu tornavida kullanılarak aktif edilecektir. Harekete geçen rokette bulunan MPL3115A2
basınç sensörü, BNO055 IMU ivme sensörü ile GY-NEO6MV2 GPS sensörü anlık olarak ESP32-LORA haberleşme modülüyle yer
istasyonuna veri aktaracaktır. Yedek aviyonik sistemde bulunan BNO055 IMU ivme sensöründen gelen veriler hızın sıfır olduğu
noktayı (apogee noktası) tespit edecektir. Bu veri MPL3115A2 basınç sensöründen gelen verilerin daha öncesinde yazmış
olduğumuz algoritma sayesinde yüksekliğe çevrilmesiyle elde ettiğimiz yükseklik verisi ile kontrol edilecektir. Anlık olarak
gelebilecek yanlış verilerle hareket edilmemesi adına gelen son 5 yükseklik verisinin ortalaması alınarak hareket edilecek şekilde
algoritmamız, ekibimiz tarafından yazılmıştır. Ardından inişin başladığını gelen verilerle doğrulayıp sürüklenme paraşütünü;
devamında gelen hız verilerinden aldığı yolu yazmış olduğumuz algoritmayla hesaplayarak (ayrıca yedek aviyonik sistemde
bulunan MPL3115A2 basınç sensöründen gelen yükseklik verileriyle de doğrulatarak) 600-400 metre yüksekliği aralığında ana
paraşütü açarak roketin güvenli bir şekilde inmesini sağlayacaktır. Ayrıca GY-NEO6MV2 GPS sensöründen devamlı olarak gelen
verilerin son ve aynı konum bilgisi olanlar yer istasyonundaki ekibimiz tarafından tespit edilecek ve roket kolaylıkla bulunacaktır.
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Yedek Aviyonik – Detay/3

Veri Filtreleme Detayları :

Sensör verilerinin filtrelenmesi ve doğrudan kullanılmaması için de farklı önlemler planlanmıştır. Uçuş sırasında roketin ve
içindeki elektronik kartların maruz kalacağı yüksek basınçtan dolayı, sensörlerin değerleri yanlış okuyabilme durumları
mevcuttur. Bu gibi durumlarda roketin kurtarma sistemi devreye girmeyerek, paraşüt açılması engellenebilir. O yüzden
kullanmış olduğumuz sensörlerin algoritmalarında farklı önlemler kullanılmaktadır. İlk olarak kullanacağımız filtreleme yöntemi
‘‘Kalman Filtresi’’ dir. Kalman filtresi sensörlerin ölçtüğü değerlerin daha doğru olmasını sağlar böylelikle yanlış değer ölçüm
engellenir buna rağmen sensör hatalı ölçüm yapma durumlarını göz önünde bulundurarak gelen verileri 10defa toplayıp
ortalamasını alacağız. Bu filtre, roketin uçuş sırasındaki anlık değer değişimleri yaşadığı anda paraşüt açmasını engelleyecektir.
Yüksek basınç ve g kuvvetine bağlı olan roket ve elektronik devrede bu olay çok olasıdır. Sensörlerin içinde kendi kalman
filtreleri olsa da, sensörlerin çalışmalarını test ederken kalman filtresinin uygulandığı ve uygulanmadığı durumlardaki fark
gözlemlenecektir. Ekstra olarak algoritmada istenmeyen yükseklik değerlerinin de paraşüt açmaması için koşul parametreleriyle
önlemler alacağız. Buna göre uygun kalman filtresi sensörlere uygulanarak en doğru ve hassas değerlerini almasını sağlayacağız.
Böylece kurtarma sisteminde herhangi bir sorun yaşanmayacağından emin olacağız.
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Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 

Öncelikle roketimizde ana sistem, yedek sistem ve faydalı yük sistemi olarak 3 farklı sistem vardır. Faydalı yükün üzerinde bulunan
sistemin amacı, faydalı yükün uçuş anındaki hızını, ivmesini ve basıncını ölçerek bunu anlık olarak yer istasyonundaki bilgisayara
aktarmaktır. Roketin ana ve yedek sistemi ise birbirine bağlıdır. Ana sistem, üzerinde bulunan GY-NEO6MV2 GPS sensörü ile roketin
konumunu ve BMP180 sensörü ile basıncını ölçerek, yazılan algoritmaya göre kurtarma sistemini aktif etmektedir. Fakat bazı
durumlarda ana sistemin üzerindeki sensörler çalışmayabilir, sensörler çalışabilir fakat doğru değeri okumayabilir, ana sisteme hiç
güç gitmeyebilir. Bu durumlarda ise ana sistemden yedek sisteme geçiş, 3 farklı durum göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.
İlk durum sensörlerin çalışmaması durumudur. Sensörler herhangi bir data ölçmediğinde default olarak negatif bir değer verecek.
Algoritmada ise bu değer geldiğinde, sistemin bir pini High konuma geçecek ve yedek sisteme geçişi sağlanacak. Böylece kurtarma
sistemi sağlıklı bir şekilde devreye girmiş olacaktır. İkinci durum ise, ana sistemdeki sensörün çalışması fakat verileri doğru
okuyamamasından kaynaklanmaktadır. Sebebi ise BMP180 basınç sensörünün data alan sda pininde sıkıntı yaşanmasıdır. Ana
sistemdeki boş bir pini, yedek sistemdeki boş bir pine bağlayacağız. Böylece ana sistemde doğru okuma yapılmadığında yedek
sistemdeki gpio aktif hale gelerek yedek sisteme geçişi sağlanacaktır. Üçüncü ve son durum ise, ana sistem üzerindeki LoRa
Esp32’ye enerji verilememesidir. Bu durumda ana sistemin 3.3 volt çıkışlarından yedek sistemin herhangi bir boş pinine geçiş
yapacağız. Böylelikle güç problemi yaşandığı zaman yedek sistemimizdeki gpio lojik 0 olacak ve yedek sisteme geçiş yapacaktır.
Ayrıca aldığımız ek önlem ise, bu iki sistemde de sıkıntı olması durumunda, birincil yedek sistemden ikincil ticari aviyonik yedek
sistemine geçiş sağlanacaktır. Bu sistemin üzerinde bulunan sensörlerde, hazırlanmış algoritma sayesinde herhangi bir problem
yaşanmadan sistemin işleyişi sorunsuz bir şekilde devam edecektir.
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❖ Aviyonik sistem içerisinde yer alacak olan çeşitli uçuş kartlarını inceledik. Bunlar arasında Heltec Wifi Lora Esp32 uçuş kartını
tercih ettik. Heltec Wifi Lora Esp32’yi seçmemizdeki en temel sebepler:

• Verileri aktaracağımız 868 MHz frekansta veri aktarabiliyor olması.
• -40 ile 90 °C sıcaklıklar arasında olan çalışma aralığının roket atış alanındaki iklim koşullarına uygun olması.
• Sahip olduğu haberleşme modülünün Arduino IDE ile kolayca kodlanabiliyor olması.
• Maliyet açısından benzerlerinden ucuz olması.
• Boyut olarak aviyonik sistem içerisinden kolaylıkla yer alabilecek boyutta olması.
• Çalışma geriliminin 3.3-7 V olması nedeniyle kolaylıkla güç ihtiyacını sağlayabiliyor olmamız.
❖ Veriler 868 Mhz frekansta ISM bandı ile aktarılacaktır. Kullanılacak olan paketleme çeşidi : DIP
Link bütçesini hesapladığımızda; güç kayıpları için serbest uzay kaybı (103 dbm), iletim kaybı (3 dbm), atmosferik kayıp (3 dbm
tolerans olarak alınmıştır), polarizasyon kaybı (3 dbm) ve güç kazançları için ise gönderi modülünün çıkış gücü (20 dbm), alıcı
anten kazancı (9 dbi), verici anten kazancı (3 dbi) olarak bulunmuştur. Alıcı hassasiyetini hesaplamak gerekirse: 20 dbm – 1 dbm
+ 3 dbi – 103 dbm – 3 dbm – 3 dbm + 9 dbi – 2 dbi = -80 dbm olarak bulunmuştur. Heltec LoRa esp32 mikrodenetleyicisinin
yüksek hassasiyet değeri ise -148 dbm’dir. Buna göre %45’lik bir kayıp toleransımız daha bulunmaktadır. Bu da uçuş sırasında
herhangi bir problemin olmayacağını ve iletişimin kopmayacağını göstermektedir.

İletişim:
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Yer istasyonunda Arduino IDE yazılımını kullanacağız. Roketten gelen verileri izleme fırsatını bu yazılım aracılığıyla
sağlayacağız. Anten olarak ‘’Yüksek Kazançlı Anten’’i tercih ettik. Çalıştığı frekans 698 ila 960 Mhz arasında olup, LoRa esp32
kartımızın frekansı ile uyumludur. Boyut olarak 245 mm olarak, diğer antenlere göre daha az yer kaplamaktadır ve daha
hafiftir. Kazancı ise 3 dBi değerinde olup, -40 derece ile +85 derece gibi yüksek sıcaklık değerleri arasında sağlıklı
çalışabilmektedir. Fiyat ve performans ürünü olarak ilk tercihimiz olmuştur.

▪ Ana sistem için; 1350 mah pilimiz var. LoRa esp32 mikrodenetleyicisi kendi üzerinde bulundurduğu haberleşme için
ayırdığı güç LoRa 20db output için 130 mA, GY-NEO6MV2 için 110 mA ve BMP180 basınç sensörü için ise 1 mA akım
gerekmektedir. Bunların toplamı ise; 130 + 110 + 1 = 241 mA yapmaktadır. Kullanmış olduğumuz pil bu ihtiyacı
yaklaşık 6 saat karşılayabilmektedir

▪ Yedek sistem için; 1350 mah pilimiz var. LoRa esp32 mikrodenetleyicisi kendi üzerinde bulundurduğu haberleşme
için ayırdığı güç LoRa 20db output için 130 mA, GY-NEO6MV2 için 110 mA, BNO055 IMU ivme-jiroskop sensörü için
12.3 mA ve MPL3115A2 basınç-sıcaklık-nem sensörü için 1.4 mA akım gerekmektedir. Bunların toplamı ise; 130 +
110 + 1.4 + 12.3 = 253.7 mA yapmaktadır. Kullanmış olduğumuz pil bu ihtiyacı yaklaşık 6 saat karşılayabilmektedir.

▪ İkincil Ticari Yedek sistem ise 9V alkali bir pille haftalarca çalışmak için tasarlanmıştır. Bizim kullanacağımız Lİ-Po pil
ise, bu ihtiyacın çok daha fazlasını karşılayarak, ikincil ticari yedek sistemin aylarca çalışmasını sağlayabilir.

Yer İstasyonu:
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GY-NEO6MV2 BMP180LoRa ESP32 LoRa ESP32GY-NEO6MV2

BNO055 IMU
Üzerinde bulundurduğu
sensör ile roketin uçuş
anındaki konumunu belirler.
UART(Tx-Rx) haberleşme
donanımını kullanmaktadır.

Üzerinde bulundurduğu sensör ile
roketin uçuş anındaki konumunu
belirler. UART(Tx-Rx) haberleşme
donanımını kullanmaktadır.

Uçuş sırasında ölçmüş
olduğu basıncı yükseklik
verisine çevirerek kurtarma
sistemini aktif eder. I2C
bağlantısını kullanmaktadır.

Uçuş anında roketin ivme
değerlerini anlık olarak ölçer. I2C
bağlantısını kullanmaktadır.

Uçuş anında roket basıncını
ölçerek yükseklik verisine
çevirir. I2C bağlantısını
kullanmaktadır.

LoRa ESP32Yüksek Kazançlı Anten Verilerin okunacağı bilgisayar

Roket ile yer istasyonu 
arasındaki haberleşme 
menzilini arttırarak 
verilerin sağlıklı 
aktarılmasında rol 
oynar.

Roketteki
sensörlerden
gelen verilerin
okunacağı
bilgisayar

YER İSTASYONU

StratoLogger CF Altimeter İkincil
Yedek Sistem uçuş sırasında aldığı
verileri, üzerindeki depolama birimine
kaydedecektir. Uçuş sonrası usb kablo
ile bilgisayara aktarılarak verilere
erişim sağlanacaktır.

StratoLogger CF Altimeter

İkincil Aviyonik Yedek Sistem
LoRa ESP32:
Kartımızın ana işlemcisidir. Ana
kaynaktan aldığı güç ile üzerindeki
sensörleri çalıştırır. Sensörlerden
aldığı verileri LoRaWan haberleşme
protokolü ile yer istasyonumuzdaki
bilgisayara aktarır. Aviyonik
sistemimizde hayati rol oynar.

MPL3115
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Bütün testler Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. İlk olarak algoritma testlerinde BMP180 ve
MPL3115 basınç sensörlerinin testi yapılacak ve aldığı basınç değerlerini yükseklik cinsinden çevrilecektir. İkinci olarak BME280
basınç-sıcaklık-nem sensörünün testlerini yapacağız. BMP180 basınç sensöründen farklı olarak üzerindeki sıcaklık ve nem
sensörlerinden alınan verileri test edeceğiz. Bunun içinde kapalı ve açık alanda; sıcaklığın ve nemin değiştiği yerlerde
ölçümlerimizi yapacağız. Alınan verilerin doğruluklarını, o anki sıcaklık ve nem değerlerine bakarak test edeceğiz. Üçüncü olarak
BNO055 IMU ivme-jiroskop sensörü testidir. Bu sensör aldığı ivme değerlerine göre, roketin ana sisteminde sıkıntı olması
durumunda devreye girecek ve ilk paraşütü açacaktır. Bu sensörün test yöntemi ise bilinen açı değerlerine göre hareketini
gözlemleyerek, aldığımız veriler ile özel açıların değerlerini karşılaştırarak doğruluğunu kontrol etmektir. Dördüncü olarak ise GY-
NEO6MV2 GPS sensörü testidir. Test için GPS ‘i bulunduğu konumdan farklı konumlara hareket ettirerek aldığı verileri
gözlemleyeceğiz. Kart fonksiyonellik testlerinin amacı kartın çalışıp çalışmama durumlarının kontrol edilmesidir. Ana ve yedek
sistemlerimize güç vererek çalışma durumları kontrol edecektir. Sonrasında ana sistemden yedek sisteme geçiş testleri
gerçekleştirilecektir. Herhangi bir ısınma, sağlamlık veya bağlantı sorunu olup olmadığı da bu testlerde belli olacaktır. İletişim
konusunda uçuş sırasında roket ve yer istasyonu arasında herhangi bir problem olmaması için testler uygulayacağız. Ana
sistemimizden, yedek sistemimizden ve faydalı yük sistemimizden farklı verileri yer istasyonun da kullanacağımız LoRa Esp32 ‘ye
göndereceğiz ve verilerin doğruluğunu kontrol edeceğiz. Ayrıca iletişim menzilinin kontrolü için roketteki sistemi, yer istasyondaki
sistemden gidebildiği kadar uzağa götürerek maksimum menzilini ve veri gönderme hızını test edeceğiz. Ayrıca antenimizi test
ederek, arttırdığı menzile bakacağız ve uçuş sırasında sorun yaşayıp yaşamayacağımızı gözlemleyeceğiz. Soruların cevabı videoda
verilecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Gerçekleştirilecek olan testlerin tasarlanmış olan devre kartına montajı gerçekleştirildikten sonra KTR aşamasında yapılan testler
uçuş kartıyla birlikte tekrarlanacaktır.
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• Burun konimiz karbon fiber malzemeden üretilecek olup, LD Hack serisi (Von Karman) şeklinde taban çapı 129 mm, uzunluğu 
450 mm ve omuz uzunluğu 200 mm’dir. Burun konimiz ve omuzluğu aynı malzemeden üretilecek olup 5 mm et kalınlığına ve 
1672 gram ağırlığa sahiptir. Sürüklenme kuvvetini minimum düzeyde ve burun konisi basınç dağılımını düzenli  tutmak 
amacıyla Von Karman(LD Haack serisi) şeklinde burun konisi geometrisi seçilmiştir.

• Von Karman Haack Serisi için denklem setleri:

Transonik ve süpersonik ses 
bölgelerindeki değişik burun konisi 
şekillerine ait sürüklenme özelliklerinin 
karşılaştırılması. Sıralama değeri 
bakımından: (1)üst, (2)iyi, (3)orta, (4)alt. 
[10]

Haack Serisi Burun Konileri

𝜃 = arccos 1 −
2𝑥

𝐿
𝑦 =

𝑅 𝜃 −
sin 2𝜃
2 + 𝐶 sin3 𝜃

𝜋

Bu denklemlerde C eğrilik açısını belirler, Von Karman şekli için 
C değeri 0’dır.R taban yarıçapıdır ve L uzunluktur.
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Malzeme
Yoğunluk 
(g/cm^3)

Ağırlık
(gram)

Akma
Dayanımı 

(MPA)

Özgül Mukavemet 
değeri (Nm/g)

Young
modülü
(GPA)

Isıl Dayanım

Karbon fiber[9] 1,78 1672 1367 700 228 Yüksek

Burun konisi roketin inişi esnasında yere temas edilecek ilk noktalardan biri olması nedeniyle tekrar kullanılabilirlik açısından 
malzemenin dayanıklı ve esnek olması önemlidir, bundan dolayı dayanıklı, esnek ve aynı zamanda hafif olan karbon fiber 
malzeme seçilmiştir. Alternatif malzeme olarak alüminyum düşünülmüş, düşük maliyet ve üretim kolaylığı bakımından avantajlı 
olmasına karşın esneklik ve dayanıklılık olarak dezavantajlı olduğundan ve iletişim sinyallerini engelleyen Faraday kafesi 
oluşturduğundan tercih edilmemiştir.
Burun konisi ucuzluğu ve ulaşılabilir olması nedeniyle el yatırması yöntemi ile üretilecektir. Üretim için Epol Design firmasıyla 
anlaşılmıştır. Öncelikle firmanın atölyesindeki  CNC makinelerde ahşap kalıp oluşturulacaktır. Oluşturulan kalıplar üzerine 
karbonfiber el yatırması yapılacaktır. İkincil üretim yöntemi olarak Prepreg yöntemi düşünülmüştür ancak üretim maliyetinin 
yüksek olması ve bu yöntem ile üretim yapan firma bulmakta zorlanıldığı için üretim yöntemi olarak tercih edilmemiştir.

Burun konimiz içerisinde uç kısmına bir plaka ve ona montajı gerçekleştirilmiş bir saplama bulunacaktır. Bu saplama üzerine 
ağırlık merkezi kaymalarını engellemek için denge yükü konulacaktır. Saplamaya montajlanacak olan huş marin kontrplaklar ile 
ayrılma esnasında burun konisi içerisine herhangi bir  geçme durumu engellenecektir. Saplama üzerinde ikinci olarak daha iç 
kısımda bulunan kontrplak ile saplamanın merkezlenmesi sağlanacaktır.
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Roket üzerinde 2 adet 
kanatçık merkezleme
halkası kullanılacaktır. 
Detaylı ölçüler yan 
tarafta verilmiştir.

Kanatçık detaylı 
ölçüleri yan tarafta 
verilmiştir.
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Malzeme Malzeme Özellikleri

Aluminium Alloy 
1050 [5]

Yoğunluk (g/cm^3) Akma Dayanımı(Mpa)
Elastikiyet 

Modulü(Gpa)
Proof

Stress(Mpa)
Poisson oranı

Erime 
Noktası(°C)

Öz ısı  
Kapasitesi(J/

g-°C)

2.71 105-145 71 85 0.33 650 0.900

Kanatçık tipi olarak  Trapezoidal ve airfoil yapıları düşünülmüş bunlardan kanatçık  tipi olarak Trapezoidal seçilmiştir. Kanatçık 
tipleri seçiminde en önemli kriter sürüklenme kuvvetidir. Sürüklenme kuvvetinin en az olduğu kesit airfoil kesittir. Ancak airfoil
kesitin üretimi oldukça zordur çünkü damlacık yapısını pürüzsüz bir şekilde üretmek oldukça zordur. Trapezoidal kesitte 
sürüklenme kuvveti airfoil kesittekine göre fazladır. Trapezoidal kesitte sürüklenme kuvvetini azaltmak için leading ve trailing
edgeler de zımparalanarak yuvarlatılacaktır. Bu yuvarlatma ölçüsünü belirlemek için OpenRocket programında farklı ölçüler 
denenerek en optimum ölçü belirlenmiştir. Böylece sürüklenme kuvveti azaltılarak akış yumuşatılmıştır. Böylece kanatçığa 
zımpara ile yuvarlatma yapılarak hem sürüklenme kuvveti düşürülmüş hem de  üretimde kolaylık sağlanmıştır. Trapezoidal
geometri seçildikten sonra tasarım aşamasında uca doğru daralan bir tasarım tercih edilerek roketin uçuşu esnasında oluşacak 
olan vorteksler dolayı irtifa kaybı en aza indirilmeye çalışılmıştır. Kanakçıklar özel olarak olarak üretilecek merkezleme halkalarına  
dışarıda montajlanacaktır. Bu halkalar motor bloğuna sabitlenmiş saplamalara sabitlenecektir. Bu sayede kanatçık montajı için
dışarıdan ekstra bir cıvata veya yapıştırma olmadan kanatçık montajı tamamlanacaktır. Ayrıca inner tube bu halkalara montajdan 
önce epoxi kullanılarak yapıştırılacaktır. Bu sayede kanatçık merkezleme halkaları çok işlevli bir yapı haline gelecektir.
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Özellik Parça Adı Kapsam

Malzeme Bilgileri

Kanatçık:

Kanatçık malzemesi olarak Aluminium 1050 ile Karbon fiber malzemeleri düşünülmüş bu malzemelerden 
Aluminium 1050 malzemesinin seçilmesi karar verilmiştir. Aluminium 1050 malzemesinin seçilmesinin en 
büyük nedeni alüminium alaşımları arasında piyasada çok kolay temin edelebilen alüminyum alaşımı 
olmasıdır. Korozyona karşı çok dayanıklıdır. Dekoratif kaplamalar için uygundur. Karbon fiber malzemesine 
göre çok kolay şekil alabilmektedir.

Kanatçık Merkezleme 
Halkası:

Kanatçık merkezleme halkası malzemesi olarak Aluminium 1050 ile yapısal çelik malzemeleri düşünülmüş 
bu malzemelerden Aluminium 1050 malzemesinin seçilmesi karar verilmiştir. Aluminium malzemesinin 
seçilmesinin sebebi kolay şekil verilebilir olması ve ağırlığının yapısal çeliğe göre daha az olmasıdır. Yapılan 
analizlerde alüminyum malzemesi kullanıldığında oluşacak gerilmelerde dayandığı ortaya çıkmıştır. 
Korozyona karşı dayanıklıdır. Aluminium 1050 yapısal çeliğe göre daha kolay şekil alabilmektedir. 

Üretim Yöntemleri

Kanatçık:

Her iki parça için üretim yöntemi olarak lazer kesim ile talaşlı imalat düşünülmüş bu üretim yöntemleri 
arasından lazer kesim yöntemi kullanılacaktır. Bu üretim yöntemini seçmemizin sebebi talaşlı imalata göre 
üretimden kaynaklanacak olan hata oranlarını en küçük değerde tutmaktadır. Çünkü kanatçık ve kanatçık 
merkezleme halkaları  roketin uçuş boyunca  önemli rol oynar. Nihai tasarımlar solidworks programında 
kararlaştırılan kanatçık teknik resmi ve kanatçık merkezleme halkaları teknik resmi alınarak sponsor 
firmamız olan Tekniksat firmasına verilerek üretimi gerçekleştirilecektir. Kanatçık merkezleme halkalarına 
lazer kesimin ardından talaşlı imalat yöntemi ile gerekli şekiller verilecektir. Bu şekiller saplama montajı için 
kullanılacak olan delikler ve kanatçık montajı için kullanılacak olun kanallardır.

Kanatçık Merkezleme 
Halkası:
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Alt Gövde Teknik Resmi

Üst Gövde Teknik Resmi

Kırmızı kutu içindeki delikler 
basınç deliklerinin 
konumlarını göstermektedir.

Üst Gövde Alt Gövde
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İç Entegrasyon Gövdesi

Orta Gövde

Entegrasyon gövdesinin toplam uzunluğu 27 cm’dir bunun  24 cm 
lik kısmı 12 cm üst 12cm alt olmak üzere gövdelerin içerisine 
girecektir. 3cmlik kısım ise dış gövde görevin de olacaktır. Bu kısım 
iki gövde arasında bulunacak ve gövdelerin direkt olarak birbirlerine 
kesme kuvveti uygulamalarını engelleyecek bu sayede gövdelerin 
birbirine zarar vermesi engellenecektir, ayrıca montaj kolaylığı da 
sağlayacaktır.

Üst gövde de AltimeterTwo montajı içir bir kapak açılacak 
ve Atış günü eltimetre montajı için açılarak altımetre two
Altimetre için hazırlanan kaba buradan montajlanacaktır. 
Bu montaj yapılırken aerodinamik etkileri minimuma 
indirmek için kapak mümkün olduğunca küçük yapılmaya 
çalışılmış ve tek cıvata ile montajlanacaktır. Cıvatayı iç 
kısımdan somun ile sabitlenecektir.Bu kapak gövde ile aynı 
malzemeden olup fiberglass malzemeden üretilecektir.

Altimeter Two kapağı
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Gövde üretiminde Flament winding seçilmesindeki ana neden daha pürüzsüz ve istenilen kalınlıkta üretim yapmanın daha kolay 
oluşudur. Buna ek olarak flament winding de doğru sarım açısı ve reçine kullanıldığı zaman dayanımın istenilen değerlerde 
sağlanabileceği gözlemlenmiştir. El yatırması yönteminde istenilen kalınlık ve dayanımda üretmek flament winding yöntemine 
göre daha zordur. Gövdeler üzerinde çeşitli noktalarda basınç delikleri ve cıvata delikleri bulunacaktır ayrıca kanatçık montajı için 
alt gövdede kanal açılacaktır. Gövdeler ve İç Entegrasyon gövdesi üzerin de basınç delikleri bulunacaktır bu delikler üst gövde için 
konum olarak  burun konisi hemen altın da 1 adet Faydalı yük bulunduğu nokta da 1 adet ve entegrasyon aviyonik kısmın da 2 adet 
bulunacaktır Alt gövde için Entegrasyon gövdesi birleşimin de 1 adet ve motorun hemen bitimin de 1 adet olacaktır. Bu deliklerin 
Roket içi basınç yönetimini sağlaması planlanmaktadır. Entegrasyon gövdesi üst gövdeye 4 adet  M5 top başlı cıvata ile 
montajlanacaktır alt gövdeye ise 4 adet M2 plastik(poliamid shear pin) Cıvata ile montajlanacaktır. Bu delik ve kanallar okulumuzda 
bulunan CNC atölyesinde açılacaktır. Deliklerde ve kanallarda oluşacak olası bir kayma montajı imkansız hale getireceği için roket 
gövdeleri en kritik üretim malzemelerinden birisi konumundadır. Gövdelere istenilen pürüzsüzlüğü verebilmek için sanayide oto
boyacısında önce ince zımpara ve macun çekilecek ardından fırınlı boya ile boyanacak pasta cila atılarak istenilen pürüzsüzlüğe 
ulaşılacaktır. Boyama işlemleri yapılırken kalınlığa özellikle dikkat edilecek pürüzsüzlükten önce kalınlık ilk önem verilen nokta 
olacaktır. Gövdelere dışarıdan montaj yapılacak cıvatalar için ahşap somunları küçük huş plakalara çakılacak ardından sıcak su ile 
yumuşatılarak dairesel bir şekil alması sağlanacaktır kuruduktan sonra kuvvetli yapıştırıcılar ile gövdeye yapışacak olan bu 
somunlar dışarıdan cıvata sıkılmasını kolaylaştıracak ayrıca ray butonlarının montajını sabitlenmesini güçlendirecektir. Bu 
somunların yapıştırılmasına ekstra özen gösterilecek ve üretim esnasında sağlamlığı test edilecektir. Alt gövde üzerinde bulunan
kanallarda  kanatçık montajı sonrası oluşacak boşluklar bant ile kapatılacak aerodinamik etkileri minimize edilmeye çalışılacaktır.
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Parça Adı Malzeme Bilgisi Teknik Detay Kullanım Amacı Üretim Yöntemi

Üst Gövde
Cam Elyaf
Kompozit (Fiberglass)

Üst gövde uzunluğu 940 
mm'dir.  Dış çapı 129 mm iç 
çap 125 mm’dir.

İçerisinde faydalı yük ,roket sürüklenme 
paraşütü ve ayrılma sistemi 
bulunacaktır. Burun konisi ve 
entegrasyon gövdesine montajlanarak 
bütünlüğü sağlayacaktır. Üst gövde 
roket üst taraftan 1 adet  m2 polyamid
civata ile burun konisine 
montajlanacaktır. Alt taraftan ise 
entegrasyon gövdesine 4 adet m4 
cıvata ile montajı yapılacaktır.

Üretim yöntemi olarak elyaf sarma 
(filament winding) yöntemi seçilmiştir. 
Bunun için Epol firması ile 
görüşülmüştür. Üretimi bu firma 
aracılığıyla yapılacaktır.

Alt Gövde
Cam Elyaf
Kompozit (Fiberglass)

Alt gövde uzunluğu olarak 
1080mm olarak 
belirlenmiştir. Dış çapı 129 
mm iç çapı 125 mm'dir.

İçerisinde motor bölümü, motor , roket 
ana paraşütünü , ayrılma sistemini ve 
Kanatçıkları bulunduracaktır. 
Entegrasyon gövdesine 4 adet m2 
poliamid cıvata ile montajlanarak roket 
bütünlüğünü sağlayacaktır.

Üretim yöntemi olarak elyaf sarma 
(filament winding) yöntemi seçilmiştir. 
Bunun için Epol firması ile 
görüşülmüştür. Üretimi bu firma 
aracılığıyla yapılacaktır.
Kanatçıkların montajının yapılacağı  
bölgeler gerekli ölçülerde alt gövdeden 
talaşlı üretimle üretilecektir.
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Parça Adı Malzeme Bilgisi Teknik Detay Kullanım Amacı Üretim Yöntemi

Entegrasyon Gövdesi Cam Elyaf Kompozit(Fiberglass)
İç entegrasyon gövdesi 

uzunluğu 270 mm'dir. Dış çap 
125 mm iç çap 120 mm'dir.

İç entegrasyon gövdesi alt 
gövde ile üst gövde arasındaki 

bağlantıyı sağlamaktadır. 
Entegrasyon gövdesi üst bölge 

ile 4 adet m4 cıvata ile 
bağlantısı sağlanacaktır. Alt 

gövde ile bağlantısı ise 3 adet 
m2 polyamid cıvata ile 

sağlanacaktır. Entegrasyon 
gövdesi içerisinde roketin 

aviyonik sistemi yer almaktadır.

Üretim yöntemi olarak elyaf
sarma (filament winding) 

yöntemi seçilmiştir. Bunun için 
Epol firması ile görüşülmüştür. 

Üretimi bu firma aracılığıyla 
yapılacaktır.

Yoğunluk 
(g/cm³)

Ağırlık
(gram)

Akma Dayanımı 
(MPA)

Özgül 
Mukavemet 
değeri (Nm/g)

Young modülü
(MPA)

Isıl
Dayanım

Karbon fiber 1,8 g/cm³ 311 g 1367 700 Nm/g 22800 Yüksek

Fiberglass 1,9 g/cm³ 323 g 1260 620 Nm/g 21000 Yüksek 

Kullanılması planlanan 
malzemelerin özellikleri 
karşılaştırılmış ve seçilen 
malzeme yeşil renk ile 
gösterilmiştir.
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Entegrasyon Gövdesi

Motor  Bloğu

Inner Tube

Kanatçık Merkezleme Halkası
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Burun Diski

Faydalı Yük Tüpü

Burun Denge Yükü

Ayrılma Pistonu
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3/8 16 Inc Motor montaj cıvatası

M5 Radyal Cıvata

Mapa

Motor Kapağı
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M5 Somun

Huş Kapak

Merkezleme Halkası

Saplama
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M3 Vida

Burun Konisi Kapağı

Köşebent

Motor Denge Yükü
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M4 Vida

Altimetertwo kabı Entegrasyon gövdesi üst kapağı

Alt kısmın kalınlığı 3mm’dir.

M2 Vida
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Parça Adı Malzeme Bilgisi Teknik Detay Kullanım Amacı Üretim Yöntemi

Entegrasyon Gövdesi Cam elyaf (Fiberglas) İç entegrasyon gövdesi 
uzunluğu 270 mm'dir.Dış  çap 
125 mm iç çap 120 mm'dir.

Entegrasyon gövdesi alt gövde ile 
üst  gövdenin montajında kullanılır 
iç entegrasyon gövdesi içinde 
aviyonik sistem bulunmaktadır.

İç entegrasyon gövdesi üretimi
firma  aracılığıyla elyaf sarma 
makinesinde  üretilecektir.

Merkezlenme Halkası Alüminyum1050 Dış çap 125 mm iç çap 75 
mm'dir. Kalınlık7mm'dir.

Kanatçıkların gövdeye montajında 
ve motorun  sabitlenmesinde 
kullanılacaktır.

Lazer Kesim

İç Entegrasyon Gövdesi 
Kapakları

Huş ağacı (Kontraplak) Çapı 125 mm'dir. Kalınlık 6
mm'dir.

Coupler tube alt ve üst taraflarının  
kapatılmasında kullanılacaktır.

Lazer Kesim

Motor Bloğu Alüminyum7075 Çapı 125 mm'dir. Kalınlık 10 mm
olarak  belirlenmiştir.

Motorun alt gövdeye saplamalar
yardımıyla  montajında
kullanılacaktır.

Talaşlı imalat yöntemiyle
üretilecektir.(CNC torna,freze).

Motor Kapağı Alüminyum1050 Dış çap 125mm iç çap 75mm’dir. 
Kalınlık 3mm’dir. Motorun alt gövdeye

sabitlenmesinde  kullanılacaktır.
Lazer Kesim

Motor Kundağı(Inner tube) Fiberglass Uzunluk: 530mm İç Çap: 76mm 
Dış Çap: 79mm. Motorun montajı esnasında 

merkezleme sorunu oluşmaması 
ve motorun tutulması

El yatırması yöntemi ile 
üretilecektir.
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Parça Adı Malzeme Bilgisi Teknik Detay Kullanım Amacı Üretim Yöntemi

Kanatçık Merkezleme Halkası Alüminyum1050 Dış çap 125mm
iç çap 75 mm'dir

Kanatçıkların montajının yapılması ve 
merkezlenmesi ve inner tube montajı için 
kullanılacaktır.

Talaşlı imalat yöntemiyle
üretilecektir.(CNC torna,freze)

Radyal Cıvata Yapısal Çelik 316 M5 

Motor bloğunun montajı ve üst gövdenin 
entegrasyon gövdesine montajında 
kullanılacaktır.

Ticari olarak temin edilecektir.

Cıvata
Yapısal Çelik 316 M3

Faydalı yük ve Roket aviyonik kartlarının 
üzerinde bulunacağı huş plakaları 
kapaklara montajlamak amacıyla 
köşebentlerde kullanılacaktır

Ticari olarak temin edilecektir

3/8 16 Inc Cıvata Yapıbal Çelik 316 3/8 16 ınch
Motorun motor bloğuna sabitlenmesinde
kullanılacaktır.

Ticari olarak temin edilecektir.

Plastik Cıvata(Spear pin) Poliamid M2
Burun ve Alt gövdenin montajı ve ayrılma
esnasında koparak ayrılmaya izin vermek
amacıyla kullanılacaktır.

Ticari olarak temin edilecektir.

Saplamalar Yapısal Çelik 316 M6
Entegrasyon gövdesi kapakları ile
merkezleme halkası kullanılacaktır.

Ticari olarak temin edilecektir.

Mapa Tek Parça Dövülmüş Çelik M6
Paraşütler ile Roket parçalarının

birbirine bağlanması.
Ticari olarak temin edilecektir.

Fırdöndü Yapısal Çelik 316 10mm
Panaşütlerin mapa ilemontajlanması

Ticari olarak temin edilecektir.

Somun
Yapısal Çelik 316 Cıvataların montajlanması Ticari olarak tamin edilecektir
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Parça Adı Malzeme Bilgisi Teknik Detay Kullanım Amacı Üretim Yöntemi

Köşebent Alüminyum1050
15*15*0,81 boyutlarında ve 
üzerinde M3 delikler 
bulunacaktır. L şeklindedir

Aviyonik sistemlerin üzerinde konumlandırılacağı 
huş plakaların kapaklara sabitlenmesi. Sabitleme 
işlemi yapılırken M3 civatalar kullanılacaktır

Ticari olarak temin 
edilecektir.

Burun Konisi Kapağı Huş Kontraplak
114,8 mm çapında 6 mm 
kalınlığında 

Burun konisine ayrılma esnasında herhangi bir 
parçanın sıkışmasının engellenmesi ve ayrılma 
esnasında oluşan itkinin burun konisine iletilmesi Lazer Kesim

Motor Denge Yükü Yapısal Çelik 316
Dış çap:125mm İç 
çap:79mm Kalınlık:23mm 

Roketin uçuşunun stabil olması amacıyla denge 
yükü görevinde kullanılacaktır olası ağırlık merkezi 
kaymalarında saplamalar üzerinde yukarı aşağı 
hareket edebileceği için ağırlık merkezinin 
konumun ayarlanmasında kullanılacaktır.Buna ek 
olarak merkezleme halkası görevi görecektir.

Talaşlı imalat yöntemiyle
üretilecektir.(CNC 

torna,freze)

Burun konisi disk
Alüminyum 1050 Dış çap:57,46mm İç 

çap:6mm kalınlık:4mm

Burun konisi ucuuna reçine ile yapıştırılacak olan 
disk içerisinde montajlanacak saplama ile burun 
konisi kapaklarının ve burun denge yükünün 
montajlanmasını ve sabit kalması için 
kullanılacaktır. Saplama montajı için diş açılacaktır.

Talaşlı İmalat



Herkese Açık | Public

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

7420 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Parça Adı Malzeme Bilgisi Teknik Detay Kullanım Amacı Üretim Yöntemi

Burun Konisi Denge yükü Yapısal Çelik 316
Dış çap:45mm İç 
çap:6mm Kalınlık:45mm

Ağırlık merkezinin dengelenmesi.
Talaşlı imalat yöntemiyle

üretilecektir.(CNC torna,freze)

Faydalı Yük tüpü Cam Elyaf (Fiberglass)
Dış Çap:115mm İç 
çap:111 uzunluk:250mm

Faydalı yük aviyonikleri ve faydalı yük 
içerisine montajlanacaktır. Bu sayede 
ayrılmalarda veya iniş esnasinda
gaydalı yük üzerinde oluşacak 
deformasyonlar minimuma 
indirilecektir.

Takım arkadaşlarımız 
tarafından atölyemizde el 

yatırması yöntemi ile 
üretilecektir.

Ayrılma Pistonu Huş Ağacı(Kontraplak) Çap:125 Kalınlık:6mm

Üzerine montajlanacak saplamalar ile 
paraşütlerin ezilmesi engellenecek ve 
ayrılma esnasında itkinin düzgün 
iletimi sağlanacaktır. Ayrıca barut 
patlaması esnasında paraşütlerin 
yalıtımına da fayda 
sağlayacaktır.Üzirende açılan kanallar 
ile içerisinden halat geçirilecek ve 
roket ile bütünleşik şekilde 
kurtarılacaktır

Lazer Kesim
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Parça Adı Malzeme Bilgisi Teknik Detay Kullanım Amacı Üretim Yöntemi

Cıvata Polyamid M2
Roketin burun konisi ile üst gövde arasında bir 

adet ve alt gövde ile entegrasyon gövdesi 
arasında ise 4 adet bulunmaktadır.

Ticari olarak temin 
edilecektir.

Cıvata Yapısal Çelik 316 M4
Entegrasyon gövdesi ile üst gövde arasında 4 adet 
bulunacaktır. Böylece entegrasyon gövdesi ile üst 

gövde birbirine sabitlenecektir.

Ticari olarak temin 
edilecektir.

Altimetertwo Kabı PLA
Uzunuk: 52mm; yükseklik: 

24 kalınlık ise 3 mm’dir.

Roket içerisinde bulunacak olan altimetertwo
içerisine konulacaktır. Üzerinde bulunan M2 

delikler ile  entegrasyon gövdesi üst kapağına 
sabitlenecektir. Böylece altimetertwo’nun

gövdeye montajı sağlanacaktır.

Eklemeli İmalat 
Yöntemiyle Ultimaker 2+ 
printer’da üretilecektir.

Entegrasyon Gövdesi 
Üst Kapağı

Huş ağacı (Kontraplak) Çapı 125 mm'dir. Kalınlık 6
mm'dir.

Coupler tube üst tarafının  kapatılmasında
kullanılacaktır.

Lazer Kesim

Burun Konisi Denge 
yükü

Yapısal Çelik 316
Dış çap:45mm İç çap:6mm 
Kalınlık:45mm

Ağırlık merkezinin dengelenmesi.
Talaşlı imalat yöntemiyle

üretilecektir.(CNC 
torna,freze)
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Malzeme Adı 

Malzeme Özellikleri

Yoğunluk (g/cm^3) Akma Dayanımı(Mpa)
Elastikiyet 

Modulü(Gpa)
Poisson oranı Erime Noktası(°C)

Özgül Isı(J/kgK)

Aluminium Alloy 
1050 [5]

2.71 105-145 71 0.33 650
900

Alluminium Alloy
7075 T6[6]

2.81 572 71.7 0.33 477 714.8

Yapısal Çelik 316 [9] 8.00 500-700 193 0.265 1400 434

Huş Ağacı 
(Kontraplak ) [9]

0.748 38.1-56.1 6.320 0.245 150-290 1680

Polyamid[9] 1.13 37.5 2.4 0.21 223 1646

Yapısal – Gövde/Gövde İçi yapısal destekler de  kullanılacak malzemeler ve özellikleri tabloda verilmiştir. Malzeme seçimi 
yapılırken birincil seçim kriteri olarak dayanım ve yoğunluk ön planda tutulmuştur.
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İç entegrasyon  gövde uzunluğunun gövde çapının en az 1,5 katı olacak şekilde tasarımı yapılmıştır. Gövdeler ve İç Entegrasyon 

gövdesi üzerin de basınç delikleri bulunacaktır bu delikler üst gövde için konum olarak  burun konisi hemen altın da 1 adet 

Faydalı yük bulunduğu nokta da 1 adet ve entegrasyon aviyonik kısmın da 2 adet bulunacaktır Alt gövde için Entegrasyon 

gövdesi birleşimin de 1 adet ve motorun hemen bitiminde 1 adet olacaktır. Bu deliklerin Roket içi basınç yönetimini sağlaması 

planlanmaktadır. Bu delikler ayrıca aviyonik sistem aktivasyonu içinde kullanılacaktır.  Entegrasyon gövdesi üst gövdeye 4 adet  

M5 top başlı cıvata ile montajlanacaktır alt gövdeye ise 4 adet M2 plastik(poliamid shear pin) Cıvata ile montajlanacaktır. 

Entegrasyon gövdesi ,Faydalı yük ve Burun konisinin kapakları huş ağacından üretilecektir. Huş ağacı diğer malzemeler ile 

kıyaslandığın da daha hafif ve dayanımı yüksek bir malzemedir. Bu kapaklar tüpün alt ve üst taraflarını kapatmak için 

kullanılacaktır. Üzerinde bulunan deliklere saplamalar  yerleştirilerek montajı tamamlanacaktır. Aynı zaman da bazı kapakların 

üzerine barut kabı yapıştırılacak ve mapalar bağlanacaktır huş ağacı bu bağlantılar için gerekli dayanıma sahiptir  örnekleri 

incelendiğin de huş plakaların bu gibi görevler de başarılı olduğu açıkça görülmektedir. Huş ağacı toplu olarak plakalar halin de 

temin edilecek olup üretimleri lazer kesim ile gerçekleştirilecektir.



Herkese Açık | Public

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

7820 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Motor bloğu roketin en önemli parçalarından biridir çünkü motordan aldığı itkiyi alt gövdeye ileterek roketin ivme kazanmasını 

sağlayacaktır. Dayanımı sağlaması için motor  bloğu malzemesi olarak alüminyum seçilmiştir. Alüminyumun malzemesinin 

dayanımı yüksektir. Kalınlık olarak 10 mm verilmiştir. Motor bloğu M5 vidalar ile gövdeye sabitlenecektir. Motor  kapağı Torna da 

işlenerek gerekli şekil verilecek ve delikler CNC freze delinecektir. Motor kapağı malzemesi olarak alüminyum seçilmiştir. 

Alüminyum malzemesini seçmemizin sebebi hem  dayanıklı olması hem de üretiminin kolay olmasıdır. Kalınlığı ise 3mm verilmiştir. 

Gerekli ölçülerde alüminyum plaka alınarak tornada işlenecektir. Merkezlenme halkaları motorun alt gövdeye  sabitlenmesinde 

kullanılır. Üzerinde saplamaların geçeceği boşluklar bulunur. Merkezlenme halkası malzemesi olarak alüminyum malzemesi 

seçilmiştir. Alüminyum malzemesi seçmemizin sebebi üretiminin kolay olması ve ağırlığının düşük olmasıdır. Seçeceğimiz motora 

göre merkezleme halkası sayısı artırılacaktır. Talaşlı üretimle üretilmesi planlanmaktadır. Talaşlı üretimin  seçilmesinin sebebi 

istenilen ölçülerde tolerans sağlamasından dolayıdır. Saplamalar standart ölçülerde M6 çapa sahip çelik malzemeden üretilecektir. 

Vida ve somunlar çelik ile plastik malzemeden üretilecektir. Cıvata ve somunlar M5,M2 seçilmiştir. Cıvata ve somunlar gövdelerin 

birbiri ile bağlantısında kullanılacaktır. Gerekli ölçülere sahip vida ve somunlar hazır alınacaktır.  Motor bloğunun gövdeye montajı 

için kullanılacak olan cıvataların aerodinamik yapıya olan zararını en aza indirmek için top başlı cıvatalar tercih edilecektir. M2 

plastik cıvatalar için ise böyle bir  gereksinim bulunmamaktadır zira plastik cıvatalar yeterince küçük yapıda oldukları için etkileri 

M5 cıvataya göre çok daha az olacağı öngörülmektedir.
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1. Motor bölümünün montajına saplamaların motor bloğuna sabitlenmesi ile başlanacaktır ardından bu bloğa merkezleme
halkaları, denge yükü , inner tube ve kanatçıklar montajlanacaktır.(Inner tube kanatçık merkezleme halkalarına yapışık olacaktır)

2. 3/8 16 inch cıvata motor bloğuna üstten geçirilecek ve alt tarafından sabitleme görevi gören pul ile sabitlenecektir

3. Birbirine montajlanmış motor bölümü sistemi gövdeye sürülecek ve motor bloğu top başlı M5 civata ile gövdeye sabitlenecektir.

4. Motor inner tüpten içeri sürülecek ve cıvataya dayanacaktır ardından döndürülerek inch cıvata ile motor bloğuna montajlanacaktır.

5. Cıvata sıkma işleminden sonra motorun kapağı takılacaktır. Motor kapağı saplamalara geçirilecek ve M6 fiberli somunlar ile 
sabitlenecektir.

1 2 4 53
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Roketimizin motor bölümünde 2 adet merkezleme halkası ,Denge yükü ve 53 cm inner tube bulunmaktadır, buna ek olarak 2
adet kanatçık montaj halkası da merkezleme halkası görevi görmektedir. İnner tube el yatırması yöntemi ile okulumuzda
atölyede üretilecek olup ,bütün alüminyum malzemeler sanayide sponsorumuza ürettirilecektir. Kullanılacak malzemelere
karar verirken diğer bölümlerde olduğu gibi dayanıklılık ve üretim kolaylığına dikkat edilmiştir. Motor bölümünde Fiberli
somunlar kullanılacaktır.

Mapa

Motor Bloğu
Merkezleme 

Halkası

İnner Tüp

Kanatçık Montaj 
Halkası

Motor 
KapağıDenge yükü

SaplamaM5
Cıvata

M6 Somun M6 somun
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Değişiklik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik

Kanatçıklar
Kanatçık sayısı 3 yerine 4 

olmuştur

Alt Gövde
Gövde uzunluğu 108 cm 
yerine 120 cm olmuştur

Motor bölümü Denge Yükü
Denge yükü ağırlığı 1331gr 

yerine 4571gr olmuştur.

Entegrasyon Gövdesi Ölü Yük Entegrasyon Gövdesine

Motor Bloğu
Motor bloğu kalınlığı 1 cm 

yerine 1,5 cm olmuştur

Değişken Birincil Motor İkincil Motor

Kalkış itki/Ağırlık Oranı : 9,39 9.36

Rampa çıkış hızı(m/s) 32,1 31,9

En Büyük İvme(g) 9,299 9,64

En yüksek Hız(m/s) 264 263

En Yüksek Mach Sayısı 0,79 0,79

Tepe Noktası İrtifası(m) 2962 3037
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1. Aviyonik sistem içerisinde bulunan kartlar ve piller huş plaka  üzerine 
montajlanır.

2. Huş alt kapak üzerine mapa ve saplamalar M6 somun ile sabitlenir 
montajlanır

3. Huş plaka saplamalar arasına yerleştirilir ve köşe bentler ile kapağa sabitlenir 
4. Plakanın montajını sağlamlaştırmak için plastik kelepçeler ile plaka 

saplamalara bağlanır.
5. Sabitlenen sistem entegrasyon gövdesi içine sürülür 
6. Üst kapak saplamalara geçirilir ve M6 somular ile sabitlenir

M6 
somun

Üst Kapak M6 Saplama
Aviyonik
Sistem

Entegrasyon Gövdesi Tüpü

Alt 
Kapak

M6 Mapa Faydalı yük

Faydalı yük montajı çoupler
montajıyla aynı stratejiyle 
ilerleyecektir, sadece ek 
olarak ölü yük son aşamada 
saplamalara 
montajlanacaktır. Ayrıca ölü 
yük titreşim oluşmaması için 
alt ve üst taraftan somunlar 
ile sıkılacaktır.

Ölü Yük
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1. Burun konisi ucuna reçine sürülerek  disk burun konisinin uç 
kısmına sabitlenecektir.

2. Daha sonra M6 saplama diske montajlanacaktır.
3. Burun omuzu kapağı saplamadan geçirilecek ve diskten 300 

mm uzaklıkta 2 adet m6 fiberli somun ile alt ve üst taraftan 
sıkılarak sabitlenecektir.

4. Aynı şekilde Denge yükü de somunlar ile sabitlenecektir
5. Burun konisi kapağı, üzerinde mapa montajlanmış şekilde 

saplamalara geçirilecek  ve fiberli somunlar montajlanacaktır

Burun Konisi
Disk M6 saplama

Huş kapak
Denge yükü

Roketimizde 2 adet barut haznesi bulunmaktadır. Kara barut 
montajın son aşamasın da konulacağı  için  barut hazneleri 
gövde montaj noktalarında, yani montajın tamamlanmadan 
hemen önceki yer de konumlandırılmıştır.
Üst Gövde barut haznesi entegrasyon gövdesinin hemen 
üzerinde bulunmaktadır ve üst gövde dizilimi tamamlandıktan 
sonra entegrasyon gövdesi ile montajı tamamlanmadan önce 
barut yerleştirilecektir .Alt gövde Barut haznesi entegrasyon 
gövdesinin alt kısmında motor bloğu üzerinde 
konumlandırılmıştır alt gövde için kritik olan motor bölümü 
montajı(Motor Takılmadan)tamamlandıktan sonra Barut 
haznesi sabitlenmiş olacaktır. Entegrasyon gövdesi ile montaj 
yapılmadan önce barut, hazneye kolaylıkla yerleştirilebilecektir.

Entegrasyon Gövdesi

Barut Haznesi Barut Haznesi

Barut montajı

Mapa
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Motor 
Kapağı

Kanatçık 
Merkezleme
Halkaları

İnner Tüp

Motor 
Denge Yükü

Kanatçık
M6 Saplama

Motor 
Merkezleme
Halkası

Motor 
Bloğu

M5 cıvata

Barut Kabı

M6 
Mapa

M6 somun

1. M6 saplamalar motor bloğundan geçirilecek alt ve üst 
taraftan m6 somun ile sıkılarak sabitlenecektir.

2. Sırasıyla motor merkezleme halkaları, motor denge yükü 
M6 saplamaya geçirilerek her biri alt ve üst taraftan m6 
somun ile saplamaya sabitlenecektir.

3. Kanatçık merkezleme halkalarına kanatçıklar monte edilip 
M5 cıvatalar ile sıkılarak montajı yapılacaktır.

4. Kanatçık merkezleme halkaları içerisinde inner tube yapışık 
halde aralarında 130 mm mesafe olacak şekilde m6 
somunlar ile alt ve üst taraftan sıkılarak saplamaya 
sabitlenecektir.

5. Bütün sistem gövde içine sürülecek ve motor bloğu 4 adet 
M5 cıvata ile alt gövdeye sabitlenecektir. 

Motor Montajı Son aşamada Yapılacaktır
1. Motor inner tüp içine sürülecektir ve 3/8 16 inch cıvataya 

döndürülerek sıkılacaktır.
2. Motor cıvata ile  sabitlendikten sonra motor kapağı 

saplamalara  M6 fiberli somunlar ile montajlanacaktır.

Motor Bölümü ve Kanatçık Montajı 

M5 cıvata

3/8 16 
inch cıvata
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Kritik montaj elemanı-motor bloğu radyal civata 

dayanım hesabı
Roket için en fazla motor itkisi yedek motor ile 2611N’dur. 

Kullanılan M5 civatanın en düşük çekme dayanımı 310MPa’dır. 

Kesme dayanımı ise 310 ∗ 0.577=179MPa’dır.

Civatanın nominal alanı 14.2 mm2′dır.

Civatanın kesme dayanımı 179 ∗ 14.2 = 2539N’dur.

Roket için 4 tane kullanılacaktır, 2539𝑁 ∗ 4 = 10159N

Sonuç olarak  güvenlik katsayısı = 
10159N

2611N
= 3,89’dur.

Diğer civatalarımızın riski bu civataya göre azdır. Sonuç olarak 
roketin dayanımının sağlandığı analiz edilmiştir.

Altimetertwo Montajı :Coupler üzerinde bir adet 3D printer 
ile basılmış altimeterTwo kabı bulunacaktır. Bu kaba 
erişebilmek için gövdeye bir kapak açılacaktır ve bu kapak 
cıvata ile gövdeye montajlanabilir yapıda olacaktır. Atış günü 
montajı tamamlanmış roketin üzerinde bulunan bu kapak 
açılacak ve kaba altimetetrTwo yerleştirilecektir.

Altimetertwo kabı

Altimetertwo
Erişim kapağı
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Üst Gövde İç Dizilimi ve montajı : Dışarıda, burun tarafından motor tarafına sırasıyla: Sürüklenme paraşütü ,faydalı yük (Ölü yük
yukarıda), faydalı yük paraşütü ve piston hazırlanıp gövde içine sürülecektir. Daha sonra gövde kapanmadan hemen önce barut
kabı hazırlanıp coupler üzerinde bulunan barut haznesi kapağına sabitlenecektir. Üst gövde ve coupler 4xM5 cıvatalarla
sabitlenecektir. Cıvatalar iç kısma yapıştırılmış ahşap somunları ile sabitlenecektir. Ahşap somunları kesilecek küçük huş plakalara
çakılacak ve sıcak su ile yumuşatılarak dairesel form elde edilecektir ardından yapıştırma işlemi gerçekleştirilecektir. Burun üst
gövdeye 1 adet plastik poliamid cıvata ile sabitlenecek. Plastik cıvata ayrılma esnasın da kırılacağı için yüksek dayanım
beklenmemektedir.
Alt Gövde İç Dizilimi ve montajı : Önce motor bölümü ve kanatçık montajı tamamlanır ardından bir bütün olarak alt sürülür ve
motor bloğu 4 adet M5 top başlı cıvata ile alt gövdeye sabitlenir. Coupler alt kapağından ateşleyici kablosu motor bloğuna uzatılıp
barut kabına yapıştırılacaktır. Daha sonra dışarıda hazırlanmış piston ve roket ana paraşütü alt gövde içerisine koyulacaktır. Alt
gövde coupler’ a sürülerek 4xM2 plastik cıvata(shear pin) ile montajlanacaktır. Shear pin sayısının 4 tane olmasının nedeni ana alt
gövdenin iniş esnasında oluşacak kuvvete dayanması ancak 500m de gerçekleşecek olan ayrılma esnasın da ayrılmasını
sağlamaktır. Bu sebeple gerekli hesaplamalar yapıldığın da 4 adet shear pin uygun görülmüştür. Son aşama olarak motor
montajlanır ve roket uçuşa hazır hale gelecektir.
Gövdelerin montajı: Yukarıdan aşağıya sırasıyla Burun konisi 1 adet shear pin ile üst gövdeye, üst gövde entegrasyon gövdesine 4
adet M5 cıvata ile ve son olarak alt gövde entegrasyon gövdesine 4 adet Plastik cıvata ile montajlanacaktır
Ray butonları Yarışma alanında montajlanacak olup gövde içinden ahşap somunları ile sabitlenecektir.
Youtube Roket bütünleştirme Simülasyonu Linki :https://youtu.be/NB-TY0MlSKk
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Program olarak ANSYS WORKBENCH programı kullanılacaktır.  Modül olarak ise 
STATİC STRUCTUAL kullanılacaktır. Motor bloğu üzerine gelen kuvvetler motor itki 
kuvveti ve G kuvvetleridir. Bu kuvvetler ansys içerisinde girilmiştir. M5 cıvatanın 
gireceği noktaların alt kısımlarından motor bloğu sabitlenmiştir. Mesh yöntemi 
olarak TETRAHEDRONS mesh yapısı kullanılmıştır. Analiz için 1 cm kalınlığında 
Alüminyum 7075 T6 ve Plywood Beech malzemeleri için çözüm alınmıştır.  Çözüm 
sonucunda plywood beech malzemesi için max gerilme 213 MPA emniyet katsayısı 
ise 0.17 olarak bulunmuştur. Alüminyum için max gerilme 202 MPa emniyet katsayısı 
ise 2.46 olarak bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre motor bloğu malzemesi olarak 
Alüminyum 7075 T6 seçilmesine karar verilmiştir. Aluminium malzemesi için ANSYS 
sonuçları aşağıda verilmiştir. Daha sonra motor bloğu kalınlığına karar verebilmek 
için 1 ila 1.5 cm kalınlığında ANSYS de motor bloğu yapısal analizleri sonuçları 
karşılaştırılmıştır. 1.5 cm kalınlık için max gerilme 159 MPA emniyet katsayısı ise 3.13 
olarak bulunmuştur. 1cm kalınlık için Emniyet katsayısı yeterli olup 1.5 cm kalınlık ile 
arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. 1.5 cm kalınlığın roketimize 
yükleyeceği ekstra ağırlık göz önünde bulundurulduğunda M1675 motor için motor 
bloğu kalınlığı için 1 cm uygun görülmüştür. Analizler maksimum itkiyi simüle etmek 
için yedek motor olan M2150 motorunun maksimum itkisine göre analiz edilmiştir.

Motor Bloğu Yapısal Analizi
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Entegrasyon Gövdesi Kapağı Yapısal Analizi
Bu analizde barutun patlaması sonucu oluşan itki kuvvetinin entegrasyon gövdesinde oluşturmuş olduğu deformasyonlar ve 
gerilmeler incelenecektir.  Program olarak ANSYS WORKBENCH programı kullanılacaktır.  Modül olarak ise STATİC STRUCTUAL 
kullanılacaktır. Entegrasyon gövdesi kapağı üzerine gelen kuvvetler barutun patlaması sonucu oluşacak olan basınç kuvveti ve G 
kuvvetleridir. Basınç kuvvetini barut haznesi çapında yani 3cm çapında bir dairesel yüzey çizilerek basınç bu bölgeden etki 
ettirilmiştir. Basınç kuvvetini ise Matlab Simulink programında barut miktarı hesabı yapılmış enerjini korunumundan etki edecek bu 
basınç 0.11 Mpa olarak bulunmuştur.  M6 saplamanın gireceği yerlerden gövdeye Fix support verilerek  sabitlenmiştir. Mesh 
yöntemi olarak TETRAHEDRONS mesh yapısı kullanılmıştır.  Basınç kuvvetinin etki ettiği alanlarda ve sabitlenen kısımlarda daha sık 
mesh atılarak bu bölgelerde daha detaylı incelenmiştir.  Malzeme olarak Pylwood beech malzemesi Ansys kütüphanesinden  
seçilmiştir ve analiz çözümlenmiştir. Seçilen bu malzemenin barutun patlaması sonucu oluşacak olan gerilmelere dayanımı 
incelenmiştir. Analiz sonucunda max gerilme kuvveti 11,37 Mpa emniyet katsayısı ise 3,33 olarak bulunmuştur. Maksimum 
gerilmelerin yoğunlaştığı bölgeler  M6 saplamaların entegrasyon gövdesi kapağına sabitlendiği bölgelerdedir.  Analiz sonucunda 
seçilen malzemenin barutun patlaması sonucu oluşacak olan kuvvetlere dayandığı anlaşılmıştır.



Herkese Açık | Public

Yapısal Analizler  

8920 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Burun Konisi Çarpma Analizi
Roket burun konisinin yere 7,98 m/s hız ile çarpması analiz edilmiştir. Burun konisinin yer ile arasındaki açının bir çok durumu vardır. 
Bu analizde burun konisi ile yer arasındaki açını 90 derece olması modellenmiştir çünkü en fazla gerilme bu açıda oluşmaktadır. 
Program olarak Ansys ve yöntem olarak Explicit Dynamics yöntemi kullanılacaktır. Geometri Spaceclaim içerisine import edilmiş ve  
burada zemin yüzey modellenmiştir. Spaceclaim içerisinde  burun konisi uç kısmından 40 mm uzaklıkta yüzey ile kesilerek iki parçaya 
ayrılmıştır çünkü burun konisinin yere çarpması sonucu burun ucunda stres yığılmaları oluşmaktadır. Bu bölglere daha sık mesh 
atılarak bu bölgeler daha iyi çözümlenmiştir. Mesh metodu olarak üst bölgelerde Sweep ve  uç kısımda Tetrahedrons kullanılmıştır. 
Yer olarak modellenen yüzey sabitlenmiştir. Yer için Ansys kütüphanesinden concrete malzemesi seçilmiştir ve burun konisi 
malzemesi için ise ansys kütüphanesinden explicit özel malzemeler arasından karbonfiber seçilmiştir. Analiz süresi 0,0005 s olarak 
girilmiş ve analiz çözülmüştür. Analiz sonucunda burun konisi ucunda bir miktar gerilmeler oluşmaktadır. Ama karbonfiber
malzemesinin dayanımı çok yüksek olduğundan burun konisinde deformasyon beklenmemektedir.. Analiz sonucunda karbonfiber
burun konisinin yere 7,98 m/s hız ile çarpması sonucu dayandığı anlaşılmıştır.  
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Gerçekleşen

Testler
Üretimler
Planlanan
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Gövde Mekanik Testleri : Farklı yöntemlerle (El yatırması ,Sürekli sarım) prototip olarak roket gövdeleri ve fiberglas ve karbon 
fiber çekme numuneleri üretilecektir. Fiberglas ve karbon fiber Numunelere çekme ve 3 nokta eğme  testleri uygulanacaktır 
testler uygulanırken numuneler deformasyona uğrayana kadar veya makine maksimum noktaya ulaşana kadar devam edecektir. 
Test sonucuna göre roket gövdesi  burun konisi ve faydalı yük tüpü  dayanımı kontrol edilecektir. Sonuçlar ışığında doğru üretim
yöntemi ve et kalınlığına karar verilerek üretim tamamlanacaktır. Üretilen prototip gövdelere hidrolik pres ile basma testi 
uygulanacaktır, test prototip deformasyona uğrayana kadar devam edecektir. uygulanacak olan basma ve çekme testleri sonucun 
da gövdelerin uçuş anında ve sonrasın da maruz kalacağı yüklere dayanımı kontrol edilecektir. Dayanım uygun görülmez ise 
üretim yöntemi değiştirilmesi veya et kalınlığı arttırılması gibi çözümler üretilecektir. Testler okulumuz da bulunan  Mekanik 
Testler Laboratuvarların da gerçekleşecektir. Laboratuvarlarda SHIMADZU ve DEVOTRANS marka Basma Çekme Cihazları vardır.
Shear Pin Çekme Testleri :Roketimizde  kullanacağımız shear pinlerin dayanımını kontrol etmek amacıyla 5 adet numune, shear
pin çekme testine sokulacaktır. Ayı ayrı teste maruz kalacak Shear pinlerin dayanımı kontrol edilecektir. Kontroller sonucun da 
pinlerin ortalama dayanımı bulunacak ve kullanmamız gereken shear pin sayısına karar verilecektir. Testler okulumuz da Mekanik 
Testler Laboratuvarların da bulunan SHIMADZU ve DEVOTRANS marka Basma Çekme Cihazlarında yapılacaktır.  
Halat Çekme Testleri : Roketimiz de kullanacağımız bütün halatların birer numunesi çekme testine tabii tutularak dayanımı 
ölçülecektir. Test sonucunda kullanılacak olan halatların dayanımı gözlemlenecektir. Test sonuçlarına göre uygun görülen halatlar 
rokette kullanılacaktır. Uygun görülmez ise farklı üreticiler ile görüşülecektir. 
Paraşüt ipi Çekme Testi : Kullanılacak olan  paraşüt iplerine çekme testi uygulanacak ve hesaplanan yüklere dayanımı kontrol 
edilecektir. Uygun görülmez ise farklı üreticiler ile görüşülecektir. 
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Gerçekleşen

Testler
Üretimler
Planlanan
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Kütle Bütçesi , Kütle bütçesi.xlsx isminde excel dosyası olarak sistemi yüklenmiştir
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri
Optimizasyon Kriteri-1 Optimizasyon 

Kriteri-2
Optimizasyon 

Kriteri-3 Sonuç Ve Tasarıma Etkisi

Gövde 
Malzemesi 

Seçimi

Cam Elyaf 
Kompozit/Alüminyum 

Gövde Parçası 
Dayanımı (300-400 

Mpa)

Kütle (1200-
1800 gram)

Sinyal 
Geçirgenliği

Gövde parçası üzerinde birden fazla bağlantı elemanı bulunmaktadır. Uçuş 
esnasında gövde üzerine motorun itki kuvveti ve roketin ağırlığından dolayı bir 
çok kuvvet etki edecektir. Cam elyaf kompozit malzemesinin akma dayanımı 
(3600 MPa)  alüminyum malzemesine(18 MPa)  oranla çok yüksektir. G 
övdenin Open Rocket’te ağırlığı 1425 gr olarak hesaplanmıştır. Bu sebeple 
Gövde malzemesi olarak cam elyaf takviyeli kompozit malzemesi seçilmiştir. 
Roket gövdesi içinde bulunan aviyonik sistemin uçuş anında yerde bulunan 
haberleşme cihazları ile olan iletişimin sorunsuz bir şekilde olması istenir. Cam 
elyaf takviyeli kompozit malzemesinin sinyal geçirgenliği alüminyum 
malzemesine göre çok yüksektir.

Burun Konisi 
Malzeme 

Seçimi

Karbon 
Fiber/Alüminyum

Burun Konisi  
Dayanımı (600-900 

Mpa)

Kütle (1500-
2000 gram)

Burun Konisi roketin en önemli parçalarından biridir. Burun konisinin 
ağırlığının istenilenden fazla olması roketin istenilen apogee noktasının 
azalmasına sebep olacaktır. Burun konisi malzemesi  için Karbon fiber (1605 
gram) malzemesi Alüminyum (2434 gram) malzemesine göre daha hafiftir. 
Karbon fiberin (3450 MPa) dayanımı alüminyum ( 500MPA)  göre çok 
yüksektir. Uçuşun son anlarında burun konisinin yaklaşık olarak 8 m/s hızla 
yere çarpması beklenmektedir. Geçen sene ansys üzerinde yapılan analizlerde  
burun konisinin farklı açılarda yere çarpması test edilmiştir. Bu analizler 
sonucunda burun konisinin malzemesinin yüksek mukavemet 
gerektireceğinden dolayı karbon fiber seçilmiştir.
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Motor Bloğu 
Malzeme Seçimi

Alüminyum 
Alaşımı/Huşağac

ı(Kontraplak) 

Motor Bloğu 
Dayanımı (300-400 

Mpa)

Kütle (200-400 
gram)

Motor bloğu motorun itkisini rokete taşıyacak olan parçadır. Bu sebeple üzerine çok fazla 
yük etki etmektedir. Alüminyum (331 gram) Huş ağacına (77 gram) göre daha ağırdır. 
Alüminyum malzemesi (500 MPa) dayanımı huş ağacına (150MPa) göre daha fazladır. 
Motor bloğu malzemesi seçiminde  Alüminyum malzemesi seçilmiştir.

Paraşüt Açma 
Sistemi

M3/M5
Paraşüt Açma Sistemi 
Kesme Dayanımı (30-

50 Mpa)

Titreşimin 
Engellenmesi 

Roketin uçuşu esnasında roket belirli bir yüksekliğe geldiğinde ateşleme sistemi devreye 
girerek barutu ateşleyecek ateşlenen barut sayesinde oluşan bu itki kuvveti sayesinde bir 
kesme kuvveti oluşacaktır. Oluşan bu etki kuvveti belirlenen polyamid cıvatanın kesme 
dayanımından yüksek olursa ayrılma sistemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olunur. M5 
polyamid cıvatanın (80 MPa) kesme dayanımı M3'e  (48MPa) göre yüksektir. Paraşüt açma 
sisteminde barutun oluşturacağı kesme kuvveti yaklaşık olarak 45 MPa'dır. Ayrıca az sayıda 
cıvata kullanılması oluşacak titreşimi engelleyemeyeceği için M3 cıvata seçilmiştir.

Merkezleme
Halkaları

Alüminyum/Huş
ağacı(Kontraplak

)

Merkezleme Halkaları 
Dayanımı (200-

300MPa)

Kütle (150-300 
gram)

Merkezleme halkaları kanatçıkların gövdeye montajında ve motorun sabitlenmesinde 
kullanılmaktadır. Roketin maksimum hız ve ivmede kanatçıklar tarafından bir miktar kuvvet 
merkezleme halkalarına iletilecektir. Motor tarafından bir miktar kuvvet merkezleme
halkalarına iletilecektir. Bu iletilen kuvvetler nedeniyle merkezleme halkalarında 
oluşabilecek deformasyonlar en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Alüminyum (500MPa) 
malzemesinin dayanımı Huş ağacı (150MPa) malzemesi dayanımına göre çok yüksektir. 
Malzeme olarak alüminyum malzemesi seçilmiştir. Çünkü kanatçık tarafından etki eden 
kuvvetler ve motor tarafından etki eden kuvvetlerin merkezleme halkalarında 
oluşturabileceği deformasyon alüminyum malzemesinin dayanımının çok altındadır. 
Montaj aşamasında birçok kolaylık sağlar.
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Burun Konisi 
aerodinamik yapısı

LD Hack serisi 
( Von karman) 

/Ogive
İrtifa 300-3100 m

Aerodinamik etkisi 
(İyi/Kötü)

Von Karman aerodinamik olarak avantajlı konumdadır detaylar Sunum sayfa 17 
içerisinde belirtilmektedir.

Kanatçık
aerodinamik Yapısı 

Airfoil/ Trapezoidal Üretilebilirliği (Kolay/Zor)
Aerodinamik etkisi 

(İyi/Kötü)
Trapezodial yapı seçilmiştir, detaylar Sunum sayfa 19 içerisinde 

belirtilmektedir.

Kanatçık 
Malzemesi Seçimi

Karbon 
Fiber/Alüminyum

Kanatçık Malzemesi 
Dayanımı (300-500Mpa)

Kütle (200-500 
gram)

Sunum sayfa 18 içerisinde belirtilmektedir.



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi 

9720 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

No Gereksinim  
Madde No.

Gereksinim Karşılama
Durumu

KTR Slayt
No

Açıklama

1 3.1.11 Takımlar en az dört (4) en fazla altı (6) kişiden oluşmalıdır Slayt 2 Takım 6 kişiden oluşmaktadır.

2 3.1.13 Her takımın yarışmaya bir (1) danışmanla katılması zorunludur. Takım 
danışmanı ile ilgili özellikler 3.1.26 no’lu maddede yer almaktadır. 

Slayt 2 Referans slaytta gerekli bilgi 
verilmiştir.

3 3.1.21 Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli Personel 
Listesi  (Takım Danışmanı dâhil olacak şekilde) hazırlamalıdır

Slayt
2,121-
122

4 3.1.23. Yarışma boyunca görev alacak takım üyeleri ve takım danışmanı
listelenmelidir.

Slayt 2

5 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.

Slayt 3
Slayt 81

Birincil motor M1675, İkincil
motor M2150
Slayt 27 ‘de ikincil 
motorun  sisteme nasıl 
uyarlanacağı  
anlatılmaktadır.

6 3.2.1.14. Araçta bağımsız olarak kurtarılacak her kısmın (faydalı yük dâhil) 
üzerinde GPS veya radyo sinyali ile konum belirleyen bir sistem yer 
almalıdır.

Slayt 22
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No Gereksinim
Madde No.

Gereksinim Karşılama
Durumu

KTR Slayt
No

Açıklama

7 3.2.1.16. Takımların Şekil 1’de verilen “Open Rocket Simulation” kılavuzuna 
uygun  olarak yörünge benzetimlerini gerçekleştirmesi zorunludur.

Slayt 12 Gönderilecek openrocket
dosyası içerisinde  
bulunmaktadır.

8 3.2.1.18. Takımlar faydalı yüklerini “Unspecified Mass” ismiyle giremezler. Faydalı 
yük  “PAYLOAD” ismi ile adlandırılıp, kütlesi en az 4000 gram olarak 
girilecektir.  Şekil 1 ile verilen “Fırlatma SimülasyonuLaunch Simulation” 
ekranında yer alan  değerler simülasyona girilmelidir. Bu değerler ile 
benzetim yapmamış olan takımlar elenecektir.

Slayt 28 OpenRocket dosyasın da 
gönderilmiştir

9 3.2.1.19. Lise kategorisindeki takımlar hariç tüm takımlar üç (3) serbestlik dereceli 
uçuş benzetim ve modellemesini kendileri yapacak şekilde bir kod (açık 
kaynak kodları kullanılarak) geliştirecek ve ilgili tasarım raporlarında bu 
kod ve kodun çıktılarını (Tasarım Raporları şablonlarında hangi çıktıların 
isteneceği takımlara iletilecektir) TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine 
sunulacaktır. 

Slayt 6

-
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Gereksinim Karşılama
Durumu

KTR Slayt
No

Açıklama

10 3.2.1.20. Oluşturulan benzetim ve modellemeyle ilgili olarak matematiksel ve 
fiziksel modeller ilgili tasarım raporlarında ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. 
İstenilen bilgiler ilgili rapor şablonlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

Slayt 6 3 serbestlik dereceli uçuş 
benzetimi ayrı bir dosya olarak 
gönderilecektir.

11 3.2.1.21. Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe noktasına kadar 
yapılacaktır. 

Slayt 7-8

-

12 3.2.2.1. Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. Slayt 15-
20

-

3 adet paraşüt kullanılacaktır.

13 3.2.2.4. Kurtarma sistemi için kullanılacak paraşütler kademeli olarak 
tasarlanmalıdır. Birincil, ikincil vs. gibi kurtarılmak istenen alt bileşenlere 
ve sayısına göre birden fazla paraşüt kullanılabilir.

Slayt 19-
20

1. Sürüklenme paraşütü
2. Faydalı yük paraşütü 
3. Roket ana paraşütü
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Durumu
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Açıklama

14 3.2.2.5. Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Birincil 
paraşüt azamî irtifadan hemen sonra (eğik atışın tepe noktasında) 
açılacaktır.

Slayt 7-8

-

Azami irtifada ilk olarak 

sürüklenme paraşütü açılacaktır 

15 3.2.2.6. Birincil paraşüt ile roketin takla atması önlenmelidir. Bu paraşüt ile 
roketin  düşüş hızı azaltılmalıdır; ancak düşüş hızı 20 m/s’den daha yavaş 
olmamalıdır.  (Düşüş hızı 20 m/s’den daha yavaş olursa roket rüzgâr
tarafından sürüklenebilir. Rüzgâr hızının etkisi dikkate alınarak bu değerin 
20-40 m/s aralığında olması tavsiye edilmektedir).

Slayt 21 M1675 için sürüklenme hızı
31.320 m/s ve M2150 için
sürüklenme hızı 36.028 
m/s’dir.  Open roket tasarımı 
degıstı .

16 3.2.2.7. Birincil paraşütün bu hız aralığında çalışabileceğine dair gerekli analizler, 
simülasyonlar ve testler önceden yapılmalıdır. 

Slayt 23

-26

17 3.2.2.8. Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek bir paraşüt sistemi 
ile  kurtarılmalıdır.

Slayt 17-
19

Referans slaytta gerekli bilgi
verilmiştir.
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18 3.2.2.9. Faydalı yük, roketin parçalarına herhangi bir bağlantısı 
olmadan (hiçbir noktaya şok kordonu vb. herhangi bir 
ekipman ile bağlanmadan) tek başına kendi paraşütü ile 
“bağımsız” olarak indirilmelidir.

Slayt 7 Referans slaytta gerekli bilgi  
verilmiştir.

19 3.2.2.10. İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana paraşüt 
en erken yere  600 m ve en geç 400 m kala açılmalıdır.

Slayt 8 Ana paraşütün kaç metrede  
açılamasının planlandığı
referans  slayttaki tabloda
belirtilmiştir.

20 3.2.2.11. Roketin ve parçaların hasar görmemesi için ana paraşütle taşınan 
yüklerin hızı  azami 9 m/s, asgari ise 5 m/s olmalıdır.

Slayt 21

-

M1675 için 7.635 m/s ve
M2150  için 8.716 m/s’dir. 
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21 3.2.2.12. Roket, tepe noktasına ulaşmadan önce herhangi bir ayrılma 
gerçekleştiremez (Faydalı Yük bırakma, paraşüt açma vb.). 

Slayt 30 Referans slaytta gerekli bilgi 
verilmiştir.

22 3.2.2.13. Kurtarma sisteminde (paraşüt) ayırma işlemi için kimyasal sıcak 
gaz üreteçlerinin (kara barut vb.) kullanımına izin verilmektedir.

Slayt 29

-

Kara barut  kullanılacaktır.

23 3.2.2.15. Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak olan kara barut vb. 
malzemeler yarışmacıların kendileri tarafından tedarik 
edilecek olup, tedarikçiden alınacak sertifikayla (barut tipini 
ve miktarı gösteren) yarışma alanına getirilecektir. 

Slayt 61
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24 3.2.2.20. Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve sürekli konum
verisi
paylaşacaktır.

Slayt 51 Slayt 51’teki görselde
belirtilmiştir.

25 3.2.2.21. Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde hızın 
ölçülebilmesine  yönelik bir sistem olacaktır.

Slayt 22 Slayt 22’te görsel 
olarak  aktarılmıştır.

26 3.2.2.22. Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı aktarılacaktır 
(Roketin düşüş hızı  bu sistem vasıtası ile tespit edilebilecektir).

Slayt 51

27 3.2.2.23. Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle 
uzaktan rahat  görülebilmesi için) olacaktır.

Slayt 20 Roket ana paraşütü 
kırmızı,  sürüklenme
paraşütü
kahverengi, faydalı yük
paraşütü  turuncu renkte
olacaktır.

28 3.2.2.24. Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraşütlerin 
kesinlikle beyaz ve mavi renklerde veya bu renklerin farklı 
tonlarında olmaması gerekmektedir.

Slayt 20

-

Referans slaytta gerekli 
bilgi verilmiştir.
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29 3.2.3.1. Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır. Slayt 29-
28

Faydalı yük kütlesi 4419 g’dir

30 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.

Slayt 27

-29

31 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. 

Slayt 28 Faydalı yük kütlesi 4419 g’dir

32 3.2.3.11. Burun konisinde herhangi bir faydalı yük veya aviyonik sistem
konumlandırılmayacaktır.

Slayt 58

33 3.2.3.12. Faydalı yük, roketin çıkacağı tepe noktasına erişmesinden hemen 
sonra birinci  paraşüt açıldıktan sonra ikinci paraşüt açılmadan 
önceki zaman diliminde  serbest bırakılacaktır (Şekil 2 ile
gösterilmiştir).

Slayt 7-
17-19

Faydalı yük ayrılma ve 
kurtarma  bölümünde
açıklanmıştır.



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi 

10520 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

No Gereksinim  
Madde No.

Gereksinim Karşılama
Durumu

KTR Slayt
No

Açıklama

34 3.2.3.15. Burun ile roketin geri kalanı (gövdesi) birbirine bağlı olarak 
indirileceğinden  faydalı yük, roket ve burun ile herhangi bir 
bağlantısı olmadan (hiçbir noktaya  şok kordonu vb. herhangi 
bir ekipman ile bağlanmadan) tek başına kendi  paraşütü ile 
“bağımsız” olarak inecektir.

Slayt 8

-

35 3.2.4.1 Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak 
roketlerin ses altı  hızlarda uçması gerekmektedir

Slayt 4 Maksimum hız 264 m/s(0.79
mach)

36 3.2.4.3 Roketin tüm parçalarının azamî dış çapları aynı değerde olmalıdır 
(Kademelerin farklı çaplara sahip olması ve kademeler arasında 
çap değişimine izin verilmemektedir). 

Slayt 4-
12-13-14

Azami dış çap 12.9 cm

37 3.2.4.4. Uçuş kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. Aktif kontrol yapılmayacaktır. Slayt 3

38 3.2.4.5. Roketlerin uçuş boyunca statik marjini kararlı olmalıdır. Slayt 3

39 3.2.4.7. Rampa çıkış hızı; Lise Kategorisi için 15 m/s, Orta İrtifa 
Kategorisi için 25 m/s,  Yüksek İrtifa Kategorisi için 30 m/s ve 
Zorlu Görev Kategorisi için 20 m/s’dir.

Slayt 3 Slayttaki görselde değerler
mevcuttur.
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40 3.2.4.8. Rampa çıkış hızı; Lise Kategorisi için 15 m/s, Orta İrtifa Kategorisi 
için 25 m/s,  Yüksek İrtifa Kategorisi için 30 m/s ve Zorlu Görev 
Kategorisi için 20 m/s’dir.

Slayt 3-8

41 3.2.4.5. Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach hızındaki stabilite değeri 
1.5 ile 2.5  arasında olmalıdır

Slayt 4 Slayttaki görselde
belirtilmiştir.

42 3.2.4.6. Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 Mach için 
stabilite değeri  hesaplanmakta olup, takımlar bu değeri 
dikkate almalıdırlar.

Slayt 4

43 3.2.5.1. Roket içi basınç yönetimi sağlanarak roket içerisinde ortaya 
çıkabilecek aşırı  basınçlanma problemini önlemeye yönelik basınç 
sensörlerinden sağlıklı veri  alınması sağlanmalı ve burundan 
hemen önceki gövde bitim alanında, aviyonik  sistemlerin 
bulunduğu gövde parçasında ve motorun hemen bitimindeki  
alanda 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip toplamda asgari üç (3)
deliğin bulunması gerekmektedir. Bu üç (3) delik haricinde açılacak 
olan ilave delikler  ve onların ilgili tasarımsal uygunluğu tamamen
yarışmacılarınsorumluluğundadır.

Slayt 60-
62-65

Basınç delikleri görselde
mevcuttur.
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44 3.2.5.2. Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere 
hem de  taşıma/rampaya yerleştirme esnasında maruz 
kalacağı yüklere dayanıklı  olmalıdır.

Slayt 87-
92

Slaty 87 ve 92 arasında 
analiz ve  testler
anlatılmaktadır.

45 3.2.5.3. Roket gövdesi olarak PVC ve benzeri herhangi bir polimer 
malzeme, sıkıştırılmış kağıt/kraft kullanılamaz.

Slayt 76 76. slaytta malzeme bilgisi
verilmiştir.

46 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

Slayt
72

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  Şekil 3 ile verilen burun–
gövde entegrasyonu (iç entegrasyon gövdesi/burun  omuzluğu 
hariç) farklı bir yöntemle yapılacaksa bu sistemin tüm yapısal 
yük  analizlerinde şartnamede belirtilen şok değerlerini 
karşıladığı ve bükülme  (bending) testlerini geçmiş olması
gerekir.

Slayt 64-
65-71



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi 

10820 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

No Gereksinim  
Madde No.

Gereksinim Karşılama
Durumu

KTR Slayt
No

Açıklama

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.

Slayt 4 Roket kesit alanında 
çıkıntı  yaratan bir
parça
bulunmamaktadır.

49 3.2.6.1. Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak 
şekilde iki (2) adet,  birbirinden farklı uçuş bilgisayarı
bulunmalıdır.

Slayt 35-
36

50 3.2.6.2. İki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler) içermelidir. Slayt 36

51 3.2.6.3. İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak 
eyleyiciye/eyleyicilere  bağlı olmalıdır.

Slayt 40-
46
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52 3.2.6.4. Uçuş bilgisayarları ve/veya bağlı oldukları sistemlerden biri 
kısmen veya  tamamen bozulsa bile diğeri roketin kurtarma 
işlevlerini aksaksız ve  durmaksızın yerine getirmelidir.

Slayt 48 Slayt 48’de bütün geçiş
yöntemlerinden
bahsedilmiştir.

53 3.2.6.5. Ana ve yedek uçuş bilgisayarları özgün veya ticarî sistem olabilir Slayt 36 Ana ve ilk yedek sistem 
özgün  sistemdir. İkincil 
yedek sistem ise  ticaridir.

54 3.2.6.6. Uçuş bilgisayarları (ana ve yedek) kullanılarak gerçekleşecek 
ayrılmalarda farklı çalışma prensipleri yer almalıdır (Ayrılmayı 
gerçekleştirecek sensörün/sensörlerin birbirinden farklı olması 
gerekmektedir. Bu durum uçuş bilgisayarlarında kullanılan 
kontrolcülerin hem aynı olması durumunda hem de farklı olması 
durumunda geçerlidir.). (Belirtilen kriter ön tasarım raporu 
aşamasından sonra geçerli olacaktır).

Slayt 40-
46

Slayt 40-46’da bahsedilmiştir.

55 3.2.6.8. Eğer eyleyici tek ise, ana ve yedek uçuş bilgisayarı tarafından
kontrol
edilmelidir. Bu eyleyici sistemler kontrolsüz bir şekilde 
çalışmamalıdır (Örneğin  sistemin açılışı ve kurulumu) ve istemsiz 
olarak kurtarma sisteminin aktive
edilmediğinden emin olunmalıdır.

Slayt 40-
46

Alt başlık altında
incelenmiştir.
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56 3.2.6.9. Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma gelmemelidir. Slayt 41-
47

Slayt 41-47’de bu 
konuya  
değinilmiştir.

57 3.2.6.10. Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere düşeceği göz 
önüne alınmalı ve alıcı- verici antenlerin menzili roketlerin uçuş 
yörüngesi dikkate alınacak şekilde seçilmelidir.

Slayt 50 Slayt 50’de gerekli 
bilgi  verilmiştir.

58 3.2.6.11. RF modülüne giden güç ölçülerek link bütçesinin yapılması 
gerekmekte ve ilgili  tasarım raporlarında sunulmalıdır.

Slayt 49 Slayt 49’de açıklanmıştır.

59 3.2.6.12. Roket üzerindeki aviyonik alt sistemler ve sensörler uçuş 
esnasında maruz kalacakları titreşim, basınç ve şok gibi etkiler 
altında görevlerini rahatlıkla yerine getirmelidir. Bu kapsamda 
gerekli koruyucu önlemler alınmalı, tasarım doğrulama 
aşamasında ilgili testler gerçekleştirilmeli ve sonuçları ilgili 
tasarım raporlarında sunulmalıdır.

Slayt 41-
42

60 3.2.6.14. Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarına dışarıdan erişilebilir (Örneğin
gövde
üzerinden erişilebilir anahtar bulunmalıdır) bir şekilde güç 
verilebilecek şekilde  tasarım ve üretim yapılmalıdır.

Slayt 40-
46

Slayt 40’-46’da açıklanmıştır.
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61 3.2.6.16. Faydalı yük içerisindeki elektronik devrelere de roket gövdesi 
üzerinde yer  alacak uygun anahtarlarla güç verilebilecek 
şekilde tasarım ve üretim
yapılmalıdır.

Slayt 29

62 3.2.6.17. Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların “Li-Po Safe Bag”
kullanmaları
gerekmektedir.

Slayt 36 Safe bag kullanılmıştır.

63 3.2.6.18. Kullanılacak pilin güvenliğinden takım sorumludur.

64 3.2.6.19. Kullanılan pillerin roketin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve 
yeterince dolu olmalıdır.

Slayt-50 Hesaplamalar yapılarak 
anlatılmıştır

65 3.2.6.20. Uçuş algoritmalarında ayrılma sekanslarını tetikleyecek asgari iki
kriter
belirlenmelidir

Slayt 40-
46

Slayt 40-46’ta bahsedilmiştir.

66 3.2.6.22. Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veri(ler) esas 
olmalıdır.

Slayt 36-
40-46
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67 3.2.6.23. Takımların geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve
modelleme yazılımlarından ortaya çıkacak verilerden istifade edilerek 
uçuş algoritmalarında karar vermeyi tetikleyecek kriterler ve
gerçekleştirilecek işlemler ilgili tasarım raporlarında akış diyagramları 
şeklinde  sunulmalıdır.

Slayt 6

68 3.2.6.24. Sensörlerden okunan veriler doğrudan kullanılmamalı ve herhangi bir 
hatalı okuma ya da sensör hatası durumu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu gibi durumlar için alınacak önlemler (filtreleme 
vs.) ilgili tasarım raporlarında detaylı anlatılmalıdır. 

Slayt 41-47

69 3.2.7.3. Tasarım, üretim ve test süreçleri için planlamalar ve risk azaltma çalışmaları  
yapılmalı ve ilgili tasarım raporlarında bu çalışmaların yapıldığı
kanıtlanmalıdır.

Slayt 114

70 3.2.6.24. Sensörlerden okunan veriler doğrudan kullanılmamalı ve herhangi bir hatalı
okuma ya da sensör hatası durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gibi 
durumlar için  alınacak önlemler (filtreleme vs.) ilgili tasarım raporlarında 
detaylı anlatılmalıdır.

Slayt 41-47
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71 4.1.3. Sistem ve alt sistem seviyesinde, kıyaslamaya/karşılaştırmaya tabi tasarım, 
üretim ve malzeme gibi tüm gereksinimler arasından seçim kriteri ulaşılmak 
istenen sonuç yani hedeflenen irtifa olan tüm gereksinimlerin optimizasyon 
kriterleri ve sonuçları paylaşılmalıdır.

Slayt 94-
95-96

72 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.

Slayt 6

73 4.2.8. Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin nerede, nasıl ve hangi 
malzemeler ile üretileceğinin bilgisi detaylı olarak verilmelidir.

Slayt 55-
56-58
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1 GPS
sensörü

Roketin
uçuş
anındaki
ve
sonrasında
ki konumu
belirlemek

Sensöre güç
verilememesi

Sensör
bağlantıları
nın
doğru bir
şekilde  
yapılmaması

Uçuş
öncesi

Roketin
konumunun  
belirleneme
mesi

Roketin konumu  
belirlenmediği için  
kurtarmanın
gerçekleşememesi

Telemetre
verileri

Gps
algoritması
nın
kontrolü ve 
hata  
durumunda 
yedek  
sistemdeki 
verileri  
okuması

Uçuş
öncesi yer 
testleri

GPS verilerinin 
alınamaması  
durumunda yedek  
sistemdeki GPS
sensöründen 
verilerin  
alınması

4

3 BMP18
0 basınç  
sensörü

Roketin uçuş  
anındaki  
basıncını
ölçerek  ilk
paraşütü
açmak

Sensöre güç
verilememesi

Sensör
bağlantıları
nın
doğru bir
şekilde  
yapılmaması

Uçuş
öncesi

Roketin
basıncının  
ölçülememesi

Basınç
ölçülemediği için  
kurtarma sistemini  
aktif edememesi

Telemetre
verileri

Basınç
algoritmasını
n  kontrolü ve 
hata  
durumunda 
yedek  
sistemdeki 
verileri  
okuması

Uçuş
öncesi yer 

testleri

Basınç verilerinin
alınamaması
durumunda
yedek sisteme 
geçiş yaparak  
kurtarma sistemini 
aktif  etmesi

10

Hata Türleri ve etkileri analizi geniş hali excel dosyası olarak ek’te gönderilmiştir.
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Gerçekleşen

Testler
Üretimler
Planlanan
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Komponent ismi Malzeme Adet Fiyat (TL)

1 Burun konisi Karbon Fiber 1 600

2 Yapıştırma elemanları Epoksi ,silikon vb. 1 100

3 Faydalı yük Çelik 3.5Kg 130

4 Huş Kontraplak Huş ağacı 1 207

5 Gövde Fiberglass 2 4000

6 Faydalı yük tüpü Fiberglass 25cm 350

7 Coupler Fiberglass 27cm 350

8 Paraşüt Ripstop nylon 3 2500

9 Şok kordonu Naylon-kauçuk 20 m 50

10 Motor tüpü Fiberglass 53cm 40

11 Merkezleme halkaları Alüminyum 5 300

12 Motor kapağı Alüminyum 1 20

13 Denge merkezleme Halkası Çelik 1 50

14 Motor itki plakası Alüminyum 1 50

15 Alüminyum sac 2mm Alüminyum 1 280

16 Karabarut Barut 60 gr 100

17 Mapa Dövülmüş çelik 4 15

Toplam bütçe 11071 TL olarak hesaplanmış olup, 
tahmini bir değer  ifade etmektedir. Fiyatlar 
yazılırken piyasa araştırılması yapılmış ve  
tahmini üretim maliyetleri eklenmiştir. Üretim 
aşamasında imkanlar  doğrultusunda fiyatlarda 
ufak farklılıklar olması muhtemel bir  durumdur.
Sadece üretimde imalat ve işleme konularında 
sponsorlar bulunmuş olup imalat maliyetleri 0 tl
olarak  girilmiştir.



Herkese Açık | Public

Bütçe

12220 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

18 Civata somun paketi Çelik 1 30

19 Saplamalar Çelik 7 40

20 ESP 32 Lora 3 390

21 BMP180 basınçölçer 3 30

22 BNO055 IMU sensör 3 660

23 NEO6M GPS modül 3 90

24 Yüksek kazançlı anten-1 2 80

25 Yüksek kazançlı anten-2 1 37

26 Lipo pil ve Safe bag 3 500

27 9 volt pil 6 72

28 Talaşlı imalat, lazer kesim ve 3d printing 0

Toplam 11071
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