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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Önemli Not: Son güne kadar üzerinde ortak çalıştığımız Microsoft Powerpoint programının sunumu kaydetmeme hatası 
dolayısıyla KTR Google platformuna taşınmış ve tablolara erişimimizi kaybetmemize, yazıların kaymasına sebep olmuştur. 
Son gün başımıza gelen bu olay neticesinde sunumun görsel yetersizliği konusunda anlayışınızı beklemekteyiz. Yaşanan bu 
hadisenin video kaydı alınmış olup istenilmesi durumunda paylaşılmaya hazırdır. 
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2018’de kurulan takımımızın amacı sadece bu yarışma ile sınırlı kalmayıp bu
alanda çalışmalara devam edip bu endüstriye yenilikçi fikirler katmaktır.
Yurtiçinde elde ettiğimiz başarılar ile yurtdışında da ülkemizi temsil ederek
katma değerli ürün geliştirmede ülkemize destek olmak istiyoruz. Marmara
Dynamics ismini seçmemizin nedeni ise sektörün önde gelen firmalarının bu
ismi kullanarak çalışmalarını önemli hissettirmesidir. Amacımız sadece
yarışmalara katılıp başarı elde etmek değil, bu sektörde milli bir marka
yaratmaktır.

Doğukan Nihat OLKUN Makine Mühendisliği Marmara Üniversitesi-3.Sınıf
Fehmi GÜLER Mekatronik Mühendisliği Marmara Üniversitesi-3.Sınıf
Muhammed YİGEN Mekatronik Mühendisliği Marmara Üniversitesi-3.Sınıf
Kadir Fehmi ÇIPLAK Makine Mühendisliği Marmara Üniversitesi-Mezun
Onur YILMAZ (-) Elektronik Teknoloji Gelişim Üniversitesi-2.sınıf
Abdullah YILDIRIM Elektronik Teknoloji Gelişim Üniversitesi-2.sınıf
Onur KAVADARLI (+) Makine Mühendisliği Marmara Üniversitesi-3.Sınıf
Barkın BAKIR Makine Mühendisliği Marmara Üni. -(Danışman)

Bunun yanı sıra 2019 Teknofest Roket Yarışması’na alçak irtifa
kategorisinden katılan takımımız roketini fırlatma hakkı
kazanmış ve uçuş gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda da 2020’de
yarışmaya orta irtifa kategorisine katılmıştır. Takımımız iki yıllık
bilgi birikimini 2021 Teknofest Roket Yarışmasında göstermek
istemektedir.

Takım Yapısı

NOT: Danşman hocamıza 
ulaşamadığımız için sistem 
üzerinden Onur YILMAZ takımdan 
çıkarılamamıştır. Onun yerine 
Onur KAVADARLI takıma 
eklenecektir. Yarışma 
komitesinden ilgili değilikliğin 
yapılmasını talep etmekteyiz. 
iletişim@teknofest adresine 
durumla ilgili mail atılmıştır.
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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 

320 Mayıs 2021 Perşembe

Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü
Boy (mm): 2190
Çap (mm): 120

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 20887
Yakıt Kütlesi (g): 4349

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2683
Faydalı Yük Ağırlığı (g): 4200

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 27919 

Ölçü
Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 93,771
Rampa Çıkış Hızı (m/s): 32,384

Stabilite (0.3 Mach için): 2,16
En büyük ivme (g): 6,8

En Yüksek Hız (m/s): 268
En Yüksek Mach Sayısı: 0,80

Tepe Noktası İrtifası (m): 3221

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : Cesaroni M2020

İkinci tercih : Cesaroni 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 Omuzluğu
180 mm

Kanatçık Kök Kenarı
230 mm

Burun Konisi 
130 mm

Faydalı Yük
120 mm

Entegrasyon 
Gövdesi
410 mm

Ana 130 
mm Yedek 130 

mm Aviyonik

Motor 974,05 mm

Kanatçık Uç 
Kenarı

100 mm
Kanatçık Uzunluğu

100 mm

Roket Çapı
120 mm
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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

Atış İrtifası 14 Faydalı yük 2000 metrede 
ayrılacaktı

Faydalı yükün 
ayrılması 1000 
metrede olacak

Takvim Değişimi 70 ÖTR`de Haziran ayında 
gözüken test tarihleri 

KTR`de Mayıs ayına 
alındı
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ÖTR - KTR Değişimler - 2
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Değişim Konusu Yeni İçerik Konusu ? KTR`deki İçerik Detayı ? KTR`de hangi 

sayfada

Kurtarma Sistemi 

Testleri

Kurtarma sistemlerinin testleri 

hakkındaki bilgiler

Test metotları, test düzenekleri ve testlerden 

alınan sonuçlar

Aviyonik Sistem 

Testleri

Aviyonik sistem testleri hakkındaki 

bilgiler

Test metotları, test düzenekleri ve testlerden 

alınan sonuçlar

Yapısal Testler Kendi ürettiğimiz karbonfiber 

malzemelerin mukavemet 

detaylarının hesaplanması

Testlerin yapılacağı metot, yer ve cihazlar 

belirtilmiştir.

CFD Analizler Roketin cfd analizlerinin yapılması Yapılan analizlerle roketin üstüne gelen basınç 

kuvvetleri ve hız vektörleri hesaplanmıştır.

Yapısal Analizler Roketin yapısal btünlüğünü sağlayan 

iç yapsal parçalarn analiz edilmesi

Yaplan ivmeye bağlı mukavemet ve basınç 

analizlerde toplam deformasyon ve akma 

dayanımı sonuçları elde edilmiştir.

Yer İstasyonu Yer istasyonu hakkında bilgi 

verilmesi

Yer istasyonunun akış diyagramı  ve çalışma 

mantığı anlatılmıştır.
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3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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TASARIM RAPORU (KTR)

: Ayrılmaları temsil 
etmektedir.
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası

Zaman(s)
İrtifa(

m)
Dikey 

Hız(m/s)

Toplam 
Hız(m/s

)

Fırlatma T 0 0 0

Rampa Tepesi T + 0,41 6,2 32,384 32,384

Burn Out T + 4,33 723,9 261,577 262,458

Tepe Noktası T + 25,82 3203,7 -0,606 12,029

Sürüklenme P. 
açılması

T + 25,87 3203,7 -1,004 17,362

Sürüklenme P. 
Sonrası

T + 39,51 2772,9 39,469 39,537

Faydalı Yük P. 
Açılması

T + 86,42 1000 -36,271 36,634

Ana P. Açılması T + 101,09 500 -34,719 34,758

Ana P. Sonrası T + 105 460 -6,661 7,726

Yere İniş T + 162,88 0 -6,661 7,612

1. Alana giriş.
2. Kayıt yapılması ve barut teslimi.
3. Aviyonik sistemlerin kalibrasyonu.
4. Atışa uygunluk etiketlerinin 

alınması.
5. Roketin entegrasyonu.
6. Motor montajı.
7. Altimetre montajı.
8. Barutların yerleştirilmesi.
9. Roketin rampaya taşınması.
10. Roketin rampaya yerleştirilmesi.
11. Aviyonik sistemlerin 

aktifleştirilmesi.
12. Aviyonik sistemlerin bağlantı 

kontrolü.
13. Fırlatma.

1. Gps’ten alınan 
veriler 
doğrultusunda 
roket ve faydalı 
yükün lokasyon 
tayini.

2. Belirlenen yerlerin 
kaydedilmesi.

3. Kaydedilen 
verilerin yetkililere 
teslimi.

4. Roketin ve faydalı 
yükün 
kurtarılmasıyla 
hakem heyetine 
teslim edilmesi.
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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TASARIM RAPORU (KTR)

İrtifa/Zaman Grafiği
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Operasyon Konsepti (CONOPS)  
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İvme/Zaman 
Grafiği 
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Mach/Zaman 
Grafiği 
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ALT SİSTEM DETAY İÇERİKLERİ

1320 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap (mm) Cidar (mm) Uzunluk (mm)

Gövde Parçaları

Burun Konisi Alüminyum Talaşlı İmalat
Burun max 120

Omuz 113
Burun Değişken

Omuz 5
310

Üst Gövde Alüminyum Talaşlı İmalat 120 3,5 690

Entegrasyon Gövdesi Fiberglass Elle Yatırma
Boyun 120
Omuz 113

Boyun 6,5
Omuz 3

390

Alt Gövde Alüminyum Talaşlı İmalat 120 3,5 1320

Motor Montaj Aparatı Alüminyum Talaşlı İmalat Max 120 Değişken 33,55

Paraşütler

Ana Paraşüt Ripstop Naylon Hazır Malzeme 113 - 13

Sürüklenme Paraşütü Ripstop Naylon Hazır Malzeme 113 - 10

Faydalı Yük Paraşütü Ripstop Naylon Hazır Malzeme 108 - 10,5

Şok Kordları Elastic Cord Hazır Malzeme 2,5 - 3100

Gövde İçi Yapısal 
Destekler

Bulkhead 1 Alüminyum Talaşlı İmalat 113 - 10

Bulkhead 2-3 Alüminyum Talaşlı İmalat 113 - 10

Bulkhead 4 Alüminyum Talaşlı İmalat 113 - 16

Center Ringler Karbon Fiber Vakum İnfizyon 113 16 10

Inner Tube Karbon Fiber Elle Yatırma 81 3 936,5
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Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap (mm) Cidar (mm) Uzunluk (mm)

Gövde İçi 
Yapısal 

Destekler

Altimetre Kutusu ABS Filament Eklemeli İmalat - 2 64

Altimetre Kutu Kapağı ABS Filament Eklemeli İmalat - 2 64

Kuru Yük Çelik Talaşlı İmalat - 6 95,22

M8 Saplama Çelik Hazır Malzeme 8 - 426,8

M6 Somun Çelik Hazır Malzeme 6 7,9

M6 Mapa Çelik Hazır Malzeme 36 - 51,20

M6 – M4 Civata Çelik Hazır Malzeme 6-4 - 16

Ana ve Yedek Barut Kapsülleri Alüminyum Talaşlı İmalat 10 - 20

Kanatçıklar Karbon Fiber Vakum İnfizyon - 3 230

Ana ve Yedek Aviyonik Sistem Kart Sabitleyici ABS Filament Eklemeli İmalat - 12 120

Faydalı Yük 
Sistemi

Faydalı Yük Çelik Talaşlı İmalat 105 15 - Değişken 125

Merkezleme Parçası ABS Filament Eklemeli İmalat 111 3 70

Aviyonik Kart Tutucu Alüminyum Hazır Malzeme 75 - 115

Aviyonik Merkezleme Parçası ABS Filament Eklemeli İmalat - 5 87
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2020 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Barut 
Kapsülü

Map
a

Bulkhea
d

Barut Tetikleme 
Kablolarının Yolu

Barut 
Sıkıştırma 
Kapsülü

Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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• Gerekli yüksekliklere ulaşılınca roketin ve burun ile faydalı
yükün kurtarılması için paraşütlerin ayrılmasını
gerçekleştiren sistemdir. Paraşüt açma işlemi barut
patlatılması ile gerçekleştirileceği için roket içerisinde
ayrıca alan ayırmaya gerek duyulmamıştır. Bir önceki
yansıda bulkhead parçası içerisine yerleştirilecek barut
alanları için örnek görülmektedir. Planlamalara ve yapılan
gözlemlere göre barutlar için ayrılan alanın, mapa
çevresinde kalan yükseklikte olması yeterli olacaktır.
Barutların yerleşimi için 20 mm yükseklik 10 mm çapta
kapsüller tasarlanıp bir önceki yansıda bulunan
görüntüde de görüldüğü gibi gerekli yerlerde mapanın
bulunduğu bulkhead içerisine yerleştirilmesi
planlanmaktadır.

• Yapılan hesaplar sonucu patlamalar için gerekli olan barut
miktarı her kapsül için 55. yansıda hesaplanmıştır.

2020 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

• Faydalı yük-burun ve roketin geri kalanının, tepe
noktasına ulaşma anından sonraki serbest düşüşte yere
kontrollü ve hasarsız bir şekilde inmesini sağlayan
elemanlardır.

• Paraşüt alanları için roket içerisinde silindirik alanlar
ayrılmıştır. Yukarıdaki görselde soldan sağa sürüklenme,
ana ve faydalı yük paraşütü için ayrılan alanların temsili
görülmektedir.

• Paraşütlerin 1.1 oz ripstop naylon kumaştan üretilmesi
planlanmaktadır.

• Roket içerisinde kapladığı alanlar ve çapları şu şekildedir:
Sürüklenme Paraşütü: 108 mm çap - 100 mm uzunlukta
alan içerisine 450 mm çapında
Ana Paraşüt: 113 mm çap - 130 mm uzunlukta alan içerisine
200cm çapında
Faydalı Yük Paraşütü: 113 mm çap – 105 mm uzunlukta
alan içerisine 120cm çapında

Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 

(ÖTR)

Apogee’ den hemen sonra 
yaşanan ilk patlamayla kısmi 
ayrılan burun konisi ve açılan 

sürüklenme paraşütü

1000 metre irtifada yaşanan 2. 
patlamayla tamamen ayrılan ve 

paraşüt açan faydalı yük ile kısmi 
ayrılan üst ve entegrasyon gövdeleri

500 metre irtifada yaşanan 3. patlamayla 
kısmi ayrılan alt ve entegrasyon gövdeleri 

ile açılan ana paraşüt, bağımsız inişe 
devam eden faydalı yük ve paraşütü

1
.

2
.

3
.
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 
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(ÖTR)

• Kurtarma sistemi için takımımızca yapılan detaylı araştırmalar dahilinde pek çok sistem göz önünde bulundurulmuş ve
bunlardan ikisi uygulanabilir bulunmuştur. Bu sistemlerin ikisi de ani basınç değişikliği sağlayıcılarının roket gövdelerini
birbirinden ayırması mantığıyla çalışmaktadır. Bahsi geçen ilk sistem kara barutun yanmasıyla basınç üretirken, ikinci
sistem basınçlı CO2 tüplerinin delinmesiyle basınç üretmektedir. Tartışılan sistemler arasından kara barutlu ayrılma
sisteminin kullanılması kararlaştırılmıştır.

• Barutlu kurtarma sistemi: Barutlu kurtarma sistemi, sıcak gaz üreteci olan barutun yanması sonucu ortaya çıkan ani
basınçtan faydalanarak sıkı geçme olan roket gövdelerini birbirinden ayırma görevini üstlenen sistemdir. Sistem, “FFFFg”
tipi kara barutun roket içerisine tarafımızca tasarlanan ve üretilecek olan alüminyum barut kundaklarına yerleştirilmesi ve
aviyonik sistem tarafından istenilen irtifada fitilin ateşlenmesiyle kara barutu yakacak ve ani basınç üreterek sıkı geçme
gövdeleri birbirinden ayıracaktır. Bu sistemde patlamaya maruz kalacak tüm hassas parçalar yüksek ısıya dayanıklı yanmaz
kumaşlarla muhafaza edilip patlamalara dayanıklı hale getirilecektir.

• CO2‘ li kurtarma sistemi: CO2‘ li kurtarma sistemi, ticari basınçlı kap olan CO2 tüplerinin yaylı bir iğne mekanizmasıyla
patlaması sonucu ortaya çıkan ani basınçtan faydalanarak sıkı geçme olan roket gövdelerini birbirinden ayırma görevini
üstlenen sistemdir. Sistem, basınçlı CO2 tüplerinin tarafımızca tasarlanan ve üretilecek olan alüminyum tüp yuvalarına
oturtulması ve aviyonik sistem tarafından istenilen irtifada servo motor tarafından tutulan yaylı iğne mekanizmasının
serbest bırakılmasıyla CO2 tüpleri delecek ve içindeki basıncı ortama bırakarak sıkı geçme roket gövdelerini birbirinden
ayıracaktır.
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 

1920 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 

(ÖTR)

Barutlu kurtarma sisteminde 3 adet ana barut kundağı, 3 adet yedek barut kundağı bulunmaktadır. Bu barut kundakları 1
ana ve 1 yedek olmak üzere 2’ şerli olarak belirli bulkheadlerin üzerine açılan dişli deliklere sabitlenecektir. Bunlardan ilki üst
gövdeye sabitlenen bulkhead 1’ dir. Bulkhead 1’ deki barut kundağı apogee noktasına gelinmesi ve toplam ivmenin
500 m∕s^2 nin altında olmasıyla birlikte aviyonik sistem barut kundağına giden fitili ateşleyerek barutu yakacak ve üretilen
ani basınçla burun konisi ile üst gövde kısmen birbirinden ayrılacaktır. Bu kısmi ayrılma sonucu bir ucu burun konisindeki M6
mapaya, diğer ucu üst gövdedeki bulkhead 1’ e shock cord ile bağlı olan sürüklenme paraşütü serbest kalacaktır. 2. barut
kundağı ikilisi ise üst gövdede bulunan bulkhead 1’ in entegrasyon gövdesine bakan yüzündedir. Bu bulkhead’ e açılan dişli
deliğe sabitlenecek barut kundağına giden fitilin 1000 metre irtifada ve toplam ivmenin 50 m∕s^2 nin altındayken
ateşlenmesiyle barut yanacak ve üretilen ani basınçla birbirine shock cord ile bağlı olan üst gövde ile entegrasyon gövdesi
kısmen birbirinden ayrılacaktır. Bu kısmi ayrılma sonucu faydalı yük(faydalı yük aviyoniği dahil) ve bağlı olduğu faydalı yük
paraşütü roketten tamamen ayrılarak paraşüt açacak ve bağımsız olarak güvenle iniş yapacaktır.

Kurtarma Sistemi Avantajlar

Barutlu Kurtarma Sisteminin CO2`li
Kurtarma Sistemine Göre Artıları

• Daha az yer kaplar
• Mekanik bir sistem bulundurmadığından ayrılma esnasında daha güvenilir olması
• Kullanılacak kara barutun envanterimizde bulunması

CO2`li Kurtarma Sisteminin Barutlu
Kurtarma Sistemine Göre Artıları

• Yanıcı gaz bulundurmadığı için paraşüt, shock cord gibi ısıdan etkilen hassas parçalar için daha güvenli
olması

• Taşınması ve depolanması barut sistemine göre daha güvenilir olması
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Paraşüt Çıkarma Sistemi 
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(ÖTR)

∙ Son barut kundağı ikilisi entegrasyon gövdesinin alt gövdeye bakan kısmında bulunan bulkhead 3’ e açılan dişli deliklere
sabitlenecektir. Barut kundağına giden fitilin 500 metre irtifada ve toplam ivme 50 m/s2 nin altındayken ateşlenmesiyle
barut yanacak ve üretilen ani basınçla entegrasyon gövdesi ile alt gövde kısmen birbirinden ayrılacaktır. Bu kısmi ayrılma
sonucu bir ucu entegrasyon gövdesindeki bulkhead 3’ teki m6 mapaya, diğer ucu alt gövdedeki bulkhead 4’ teki m6
mapaya shock cord ile bağlı olan ana paraşüt serbest kalarak açılacak ve roketin gövdesini faydalı yükten bağımsız olarak
güvenle indirecektir.

∙ Yere iniş yapan roket gövdesi ve faydalı yük üzerlerindeki takip sistemiyle koordinatlarını yer istasyonuna bildirecek ve
Roketsan ekipleri tarafından alınmayı bekleyecektir.

∙ Yapılan hesaplamalara göre burnu üst gövdeden ayıracak birinci patlama için 0.91 g, üst gövdeyi entegrasyon
gövdesinden ayıracak patlama 1.43 g, entegrasyon gövdesini alt gövdeden ayıracak patlama 0.91 g kara baruta ihtiyaç
duymaktadır. Bu değerler yapılacak ayrılma testlerine göre güncellenecektir.

∙ Kurtarma sisteminin aktivasyonunu yapacak olan ana ve yedek sistemlerin ikisi de BMP280 basınç sensörüyle MPU6050
ivme sensörü kullanacaktır. Bu sensörlerden alınan veri STM32F103C8T6 ve Atmega368p mikro kontrolcülerinde
işlenerek ateşleme sağlanacaktır. Ateşleme mikro kontrolcünün ateşleme fitiline bağlı olan mosfeti tetiklemesiyle
gerçekleşecektir.

∙ CO2‘ li kurtarma sisteminde yerleştirmeler barutlu kurtarma sistemiyle tamamen aynıdır. Barut kundakları yerine CO2
tüp yuvası, yaylı iğne mekanizması ve CO2 tüpleri barındırmaktadır.
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• Paraşütler 1.1 oz ripstop nylon kumaşın yüksek dayanım polyester iplik kullanılarak zikzak
şeklinde, dikiş makinesinde üretilmiştir. Bu sayede üretilen paraşütlerin ayrılma anında oluşan
kuvvetlere dayanımı sağlanacaktır. Öncesinde dikiş makinesi ayarları kumaş özelliğine bağlı olarak
yapılmıştır. Bu işlem Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği bölümü
hocalarımızdan Doç. Dr. Erhan Sancak Tarafından fakülte atölyelerinde gerçekleşmiştir.

• Şekilleri sürüklenme paraşütü için eliptik, ana ve yük paraşütleri için toroidal olan paraşütler,
stabiliteyi arttırmak amacıyla tepelerinde çaplarıyla %20 oranında deliklerle üretilmiştir.

• Paraşüt sistemlerinden kullanılacak shock cordlar 2,5 mm çapında yüksek mukavemetli Uhmwpe
spectra fiber shock cordlardır. Her paraşüt için shock cord boyu roketin boyunun 1.5 katı olan 3
metre 10 cm olarak ayarlanmıştır.

• Paraşütlerin, kara barut kullanılarak roket içerisinde yaratılan patlamalar sayesinde her bölme için
hesaplanmış olan barut miktarlarının oluşturduğu basınçla birlikte roketin bölmelerinin
birbirinden ayrılması ile roket dışına çıkması planlanmaktadır. Bu patlamalar, üretilecek barut
kapsüllerinin ateşleme devresi tarafından, roketin belirlenen irtifalara ulaşması sonucunda
ateşlenmesiyle yapılacaktır. Paraşüt sarım teknikleriyle katlanan ve yanmaz kumaşla kaplanan
paraşütlerin açılması, paraşütler serbest kaldığında rahatlıkla gerçekleşecektir.
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Kullanılacağı Yer Malzeme Tercih Nedeni Teknik Özellikleri

Paraşüt kumaşı 1.1 oz ripstop naylon 
kumaş

Ripstop kumaşlar hava geçirmeyen yüksek 
mukavemetli ve sık dokunmuş kumaşlardır. Paraşüt 
üretiminde sıklıkla kullanılmakla birlikte hafifliğiyle 
fayda sağlamaktadır.

1.1 oz, %100 naylon, 67 g/m^2

Paraşüt dikim 
ipliği

Polyester iplik Polyester iplikler sıradan ipliklere göre yüksek 
dayanım sağlar. Su tutmaması, don olayında 
minimum hasar görmesini sağlar. 

%100 polyester, 0.2 g/m^2

Shock cord Uhmwpe spectra fiber 
shock cord

Hafifliği, yüksek mukavemeti ve UV direnciyle shock 
cord tercihinde öne çıkan uhmwpe spectra fiber 
shock cord gücünü ultra yüksek moleküler ağırlıklı 
polietilen’den almaktadır.

Uhmwpe, D=2.5 mm

Bağlantı 
elemanları

St37 genel yapı çeliği Maksimum fayda minimum maliyet ilkesi göz önünde 
bulundurularak tercih edilmiştir.

Yield Strength : 235 MPa, Tensile Strenght : 360-510 
MPa

• Ana aviyonik sistem düşüş sonrası lokasyon tayini için işlemci olarak STM32F103C8T6, basınç sensörü olarak BMP280,
Jiroskop ve ivme sensörü olarak MPU6050, GPS olarak NEO-M8N, telemetri sistemi için XBEE PRO S2C kullanacaktır.

• Roketten ayrı düşen faydalı yükte bulunan aviyonik sistem lokasyon tayini için işlemci olarak Atmega328P, telemetri
sistemi olarak XBEE PRO S2C, GPS olarak ise Neo M8N kullanacaktır.

Malzeme Tablosu
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ÖZELLİKLER \ PARAŞÜTLER SÜRÜKLENME PARAŞÜTÜ FAYDALI YÜK PARAŞÜTÜ ANA PARAŞÜT

RENK Pembe rengindedir Sarı ve pembe renklerdedir Sarı ve pembe renklerdedir

GEOMETRİ
45cm çapında eliptik 

geometridedir
120cm çapında toroidal 

geometridedir
200cm çapında toroidal geometridedir

BULUNDUĞU BÖLGE
Burun konisi ile üst gövde 

arasında bulunacaktır
Üst gövdede bulunacaktır Alt gövdede bulunacaktır

Cd KATSAYISI 1.6 2.2 2.2

KÜTLE
Toplam Kütle – Yakıt Kütlesi:

23671 g
Faydalı Yük Kütlesi:

4200 g

Toplam Kütle-Yakıt Kütlesi- Faydalı Yük Toplam 
Kütlesi:
19171 g

YER ÇEKİMİ İVMESİ 38.4o N ENLEMİ İÇİN 9.80028 m/s2

HAVANIN ÖZ KÜTLESİ 1.225 g/m3

DÜŞME ANINDAKİ DİKEY HIZLAR 38.57982 m/s 5.19700 m/s 6.66196 m/s

Sürüklenme, faydalı yük ve ana paraşütler için sırasıyla 45 cm, 120 cm ve 200 cm’ lik paraşütler

kullanılacaktır.

Belirtilen paraşüt çaplarını ve Cd değerlerini , ağırlıklarını ve havanın öz kütlesini sol tarafta verilen formülde yerine

konulmasıyla hızlar Vsürüklenme =38,57982 m/s ,Vfaydalı yük =5,19700 m/s ,Vana =6,66196 m/s şeklinde hesaplanmıştır.

Roket İniş Hızı Hesaplamaları Tablosu
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KURTARMA SİSTEMİ TESTLERİ

Test Paraşüt Açılma Testi Paraşüt Açma Testi

Amaç
Roket içerisinden çıkan paraşütün açılma süresini, içerisine
hava dolup dolmadığını ve iplerin karışıp karışmadığının test
edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu test yönteminde gerekli ayrılmaların gerçekleşip paraşütlerin roket dışına 
çıkmasının test edilmesi amaçlanmaktadır.

Test 
Yöntemi

Uygun katlama teknikleriyle katlanacak olan faydalı yük
paraşütünü yanmaz kumaş kaplayıp 4.2 kg ağırlıkla beraber
uygun yükseklikten aşağıya bırakılarak ayn anda
kronometre başlatılmasyla beraber açılma süresi
ölçülecektir. Bir diğer yöntem olarak hareket halindeki
arabanın bagajından dışarı çıkarıLan paraşütün içerisine
hava dolması test edilecektir.

Geçen sene imal ettiğimiz fiberglass gövde içinde gerçekleştirilecek olan bu testte
hesaplanan barut miktarına göre barut odacıkları doldurulup belirlenen yerlere
yerleştirilecektir. Ardından paraşütler yerlerine konulacak, üst gövde ile burun
konisi sıkı geçme yöntemiyle bütünleştirilecektir. Aviyonik ekipmanlar ise vakum
makinesi içerisine yerleştirilip gerekli basınç elde edilecektir. Sabit duran ve
dolayısıyla ivme koşulunu sağlayan sistem gerekli basıncın elde edilmesi
sonucunda barometrik basıncı algılayacak 3000 metrede olduğunu simüle ederek
yazmış olduğumuz algoritmaya göre fitil yardımıyla barutları ateşleyecek ve
planlanan ayrılmaların gerçekleşip gerçekleşmediği gözlemlenecektir.

Kurtarma Testleri Marmara 
Üniversitesi Göztepe 

Kampüsü`nde yapılacaktır.
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KURTARMA SİSTEMİ TESTLERİ

Test 
Düzeneği

Faydalı Yük Paraşütü – Sürüklenme Paraşütü – Kronometre –
Ağırlık – Dinamometre - Fırdöndü

Vakum Makinesi – Üst Gövde – Alt Gövde - Burun Konisi – Bulkhead- Barut Odası –
Roketin Yerleştirileceği Test Standı – Yanmaz Kumaş – Paraşüt – Uçuş Bilgisayarı

Sonuç

Yapılan testin sonucunda paraşüt açılmaz ise veya açılma
süresi tehlikeli bir duruma sebebiyet verecek kadar uzun ise
test başarısız kabul edilecektir. Paraşüt açılır ve süre tatmin
edici ise test başarılı kabul edilir. Yaygın katlama tekniği ile
katlanan paraşütün tamamen açılması, iplerin birbirine
karışmaması beklenecektir. Bunların yanında paraşütlerin
dikişlerinde herhangi bir deformasyon görülürse dikişler
tekrar kuvvetlendirilecektir.

Test sonucunda ayrılması istenen kısmın yani alt gövde ve üst gövdedeki ilgili
alanların ayrılması gerçekleşmiyorsa test başarısız kabul edilecek, ayrılma
gerçekleşiyorsa test başarılı kabul edilecektir. Planlanan ayrılmanın gerekli
patlamalar sonucunda gerçekleşmemesi durumunda barut miktarı güvenli miktara
kadar arttırılacaktır. Bu testin yazılımsal kaynaklı sorunlarının çözümleri aviyonik
yansısında detaylı olarak belirtilmiştir.

Pandemi dolayısıyla testler geçen sene ürettiğimiz gövde malzemeleri üzerinden yapılmıştır. Malzemeler tedarik edildiği en 
kısa sürede testler tekrar yapılacak AHR raporuna kadar herhangi bir eksiklik kalmaması planlanmaktadır. Paraşütler ise 
geçen sene temin ettiğimiz fazla kumaşın dikilmesiyle yeniden üretilmiş ve üretilmektedir. 



Herkese Açık | Public

Faydalı Yük - Detay

2620 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 

(ÖTR)

• Herhangi bir bilimsel amaç gütmeyen bu kütle uçuş sonrası kurtarılması istenen roket elemanıdır.
• 10,5 cm çapında, 12.5 cm yüksekliğinde olan faydalı yükün yoğunluğu 7.9 g/cm^3 olan AISI1020 Çelik malzemesinden

üretilip içinin boşaltılarak 4.2 kilograma ulaştırılması planlanmaktadır. Boşaltılan iç kısma ise faydalı yükün aviyonik
sisteminin yerleştirileceği kesinleştirilmiştir.

• Üst gövdede yer alan ve 4.2 kg ağırlığında olan faydalı yük, üzerinde bir mapa bulunduracaktır. Roket 1000 metre irtifada
toplam ivme 50 m/s^2 nin altındayken bulkhead-1` in üst gövdeye bakan tarafından ateşlenen barutun etkisiyle sıkı
geçmeyle üst gövdeye bağlı olan entegrasyon gövdesinin üst gövdeden kısmi ayrılması ve faydalı yükün, faydalı yük
paraşütüyle birlikte açılan bölümden bağımsız bir şekilde dışarı çıkması hedeflenmektedir.

Aviyonik Sistem 
Tutucusu

Faydalı YükM6 Mapa

Aviyonik 
Kart

Merkezleme 
Parçası

M4 CıvataKart Sabitleyici
Aviyonik Sistem 

Aktifleştirme Deliği
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• Açılan paraşüt, faydalı yüke, faydalı yükün üzerinde bulunan mapa yardımıyla bağlanacaktır. Faydalı yükün ayrılmasıyla
beraber üst gövdenin entegrasyon gövdesiyle bağlantısı, iki noktada bulunan bulkheadlerin bağlı olduğu shock cord
yardımıyla sağlanacaktır. Faydalı yükün Ayhan Demir Çelikten temin edilip Baleks Mühendislikte talaşlı imalat ile
üretilmesi planlanmaktadır. İçerisinde bulunan merkezleme halkası ve aviyonik tutucu ise 3b yazıcıdan üretilecektir.

• Faydalı yükün bulunmasında faydalı yük aviyoniği dahilinde Atmega328P tarafından kontrol edilen Neo m8n GPS modülü
anlık olarak saat, konum ve yükseklik bilgilerini verecektir. Alınan bu veriler işlemcide ayrıştırılarak XBEE PRO S2C
tarafından yer istasyonuna yine anlık olarak gönderilecektir. Roketsan yetkililerinin verdikleri izin doğrultusunda
kurtarma ekibimiz ile yer istasyonu arasında telsiz kullanarak yer istasyonunun kurtarma ekibini yönlendirmesi
hedeflenmektedir. 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 

(ÖTR)

Faydalı Yük Ayrılması 
Gerçekleştikten Sonraki Görünüm

İlk Ayrılmayı 
Gerçekleştiren 
Barut Sistemi

İkinci Ayrılmayı 
Gerçekleştirecek 

Barut Sistemi

Mapa-2

Faydalı Yük 
Sistemi

Bulkhead-1

Mapa-3

Mapa-4

Mapa-5

Faydalı Yük 
Paraşütü

Bulkhead-2

Faydalı Yük Ayrılması 
Gerçekleşmeden Önceki Görünüm
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Analiz Adı Roketin CFD Analizi

Analiz Uygulanacak Parça Roketin dış gövdesi bütün halinde analiz edilecektir.
Analizin Yapılacağı Program Ansys 2020 R2 - Fluent

Model Detayları

Mesh Detayları incelendiğinde 3793728 eleman 832375 node oluştuğu gözlemlenmiştir. Mesh atılırken hataların yoğun 
olduğu kanatçıklara ve motor montaj aparatatının kenarlarına edge sizeing verilmiştir. Ayrıca ınflutaion verilerek 
roketin yüzeyinde tabaka oluşması sağlanmıştır. İnput hız girdisi component olarak x yönünde open rocket 
programından elde edilen 268 m/s`dir Duvarlar adyabatik olmakla beraber ideal gaz modellemesi yapılmamıştır. 
Yüksek reynold sayısına sahip bir analiz olduğundan K – Omega SST Turbulence modelinde Couple teorisinde 2.dereden 
denklemler kullanılarak çözüm yapılmıştır. 500 iterasyonda yaklaşım sağlanmakla beraber analiz sonucunun 
doğruluğunu teyit etmek için input ve output arasındaki mass flow rate hesaplanması yapılmış 0.0015 değeri 
okunmuştur.

Analizden Elde Edilen Veriler

Roketin etrafındaki hız vektörleri ve değerleri elde edilmiştir. Bunların yanında roketin yüzeyinde ve etrafında meydana 
gelen basınçlar bulunmuştur. Ayrıca Cd,Cl ve Cm hesaplanlamaları yapılır 3-DOF serbestlik derecesi için katsayılar 
bulunmuştur. Bunların yanında analiz 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ve 0.8 mach number sayıları için koşturulmuş farklı 
Cd değerleri bulunması hedeflenmiştir. Bulunan değerler tablo yapılarak 3-DOF denklemlerinde kullanılmıştır.

Verilerin Yorumlanması
Analizden elde ettiğimiz roketin gövdesinde gelen basınçlar burun konisinin ve kanatçığın statik analizinde 
kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre roketin burun konisinde ve kanatçığında herhangi bir deformasyon meydana 
gelmemektedir. CFD Analiz 

Tablosu
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Othonogonal Quality Skewness

Min 0.150113 4.5312e-005
Max 0.9971 0.84987

Average 0.76214 0.23623

First Layer Thickness

Firs Layer Heıght 0.1 

Max Layers 4

Growrth Rate 1.2

CFD Analiz Mesh Detayları
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Ana Aviyonik Sitemi Yedek Aviyonik Sistemi



Herkese Açık | Public

Aviyonik – Özet

3220 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Kullanılmış herhangi bir hazır ticari sistem yoktur. Devre kartımız ve sistemimiz tarafımızca tasarlanmış, 
yazılımı ve kurtarma algoritması yine tarafımızca oluşturulmuştur.

Kurtarma Sistemi Tetikleyiciler

Ana aviyonik 🡺 Basınç + ivme
Yedek aviyonik 🡺 Basınç + açı
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Barometre BMP280 Deniz seviyesinden +9km ve –0.5km üretici tarafından 
yapılmış çalışma testleri. Dahili sıcaklık sensörü olması.

İrtifa ölçümü ve ortam sıcaklığı 
ölçüm amacıyla kullanılmaktadır.

GPS Modülü NEO-M8N Sinyal yenileme oranı ve diğer GPS modüllerine göre 
piyasa şartlarında ulaşılabilirlik ve performans olarak 
daha üstün olup bazı izleme-takip hizmeti veren 
firmalar tarafından da tercih edilmiştir.

Fırlatma, kurtarma sırasında ve operasyonu 
sonlandırmak için anlık konum bilgisini almak 
için kullanılmaktadır.

32BIT Mikrodenetleyici STM32F103c8t6 32 bit'lik bir ARM mimarisine sahip olup, 72Mhz kadar 
çalışma hızına sahiptir. 3 adet UART, 2 adet I2C kanalı 
ve 37 adet I/O portu blulunmaktadır. STM firmasının 
sunduğu TrueSTUDIO programı ile programlanacaktır.

Tüm kurtarma algoritması ve sensörlerden gelen 
değerleri işlemek için yazılımın fiziksel bir aracısı 
olarak kullanılmaktadır.

İvme ve Açı Sensörü MPU6050 I2C bağlantısı, kullanım kolaylığı ve hassasiyeti 
açısından diğer muadillerine göre piyasada daha 
bulunabilir olması nedeni ile tercih edilmiştir.

Açı ve ivme bilgilerini yer istasyonuna bilgi 
vermesi ve roketin ayrılma aşamalarından yere 
temasına kadarki sürecininin bilgisini almak 
amaçlı kullanılmaktadır.

Haberleşme Modülü Xbee S5pro UART protokolü ile kullanımı, düşük güç tüketimi ile 
zigbee topolojisi kullanılması ve uzun menzil seçeneği 
nedeni ile tercih edilmiştir.

Sensörlerden gelen veriyi işleyip diğer tüm 
sistemi işleten mikrodenetleyicinin yer 
istasyonuna denetim için tüm datayı yollamak 
için kullanılmıştır.
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Kart Tasarımı Şematik: 
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Kart Tasarımı PCB: 
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TASARIM RAPORU (KTR)

Kart Tasarımı PCB: 

Üretim Detayları Sırayla ;
● PCB gerber dosyalarının oluşturulması.
● Üretim için pcbway firmasında  sipariş 

verilmesi.
● Komponentlerin mouser, digikey ve özdisan 

dan sipariş edilmesi.
● Sipariş süreci bittikten sonra lehimleme-

montaj ve testler.
● Kartın rokete montajı. 
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Algoritma : 
Ana aviyonik kartının öngörülen algoritması üzerinde bazı 
iyileştirmeler yapılmıştır. Aviyonik kartının uçuş boyunca 
durumlara uyum sağlaması için algoritma üzerinde uçuş 
bölümleri oluşturulmuştur. Bunlar:
Sistem denetimi ve hata arama
Kalkış öncesi
Uçuş
Düşüş
İniş
olup her durumda aviyonik kartı farklı davranacaktır. 
Kullandığımız işlemci sayesinde yüksek işlem gücü ve yüksek 
işlem hızına ulaşmaktayız. Bu sayede sensörlerden alınan veri 
örneği artacaktır. Türlü etkiler sonucu sensör verilerinin 
sapmaması için sensörler filtre algoritması ile okunacaktır. 
Öngörülen algoritmada açılış koşulu irtifaya bağlı olup bu irtifa 
verisi BMP280 basınç sensörü üzerinden alınacaktır. Yedek uçuş 
kartı ile fiziksel bir bağlantısı bulunmayan bu uçuş kartının, 
bağımsız olarak uçuşu yönetmesi beklenmektedir.
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Ana Aviyonik – Detay/3

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Veri Filtreleme Detayları : 

İvme, açı ve basınç sensörümüzden gelen
veriler anlık olarak sensörlerin kendi
yapısı içerisindeki kanallardan sensörün
kendi çalışma algoritmaları verileri
herhangi bir filtre uygulamadan veriyor.
Kalman filtreleme yöntemi ile anlık gelen
verileri daha okunabilir ve gelen verileri
kurtarma algoritmasında kullanmak için
öngörülmeyen değerleri sönümler.
Verinin değer artış-azalışlarını öngürülen
oranlarda veriye yansıtır. Örneğimizde
ivme ve açı sensörümüzden gelen verileri
filtreleyerek ve ham hali ile grafik
ekranına yansıttık.

Kurulan algoritmaya Kalman 
filtrelemesi 

uygulandığında arduino seri 
çiziciden aldığımız grafik



Herkese Açık | Public

3920 Mayıs 2021 Perşembe
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Veri Filtreleme Detayları : 

Genel olarak kodumuzu sadece bir main dosyası
ile kısıtlamadan modüler bir şekilde yazıyoruz.
Kalman filtresi için de ekran görüntüsünde
görüldüğü gibi ayrı .h ve .c dosyasında filtreleme
işlemi yapıyoruz.
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Yedek Aviyonik – Detay/1
Devre Elemanları: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Barometre BMP280 Deniz seviyesinden +9km ve –0.5km üretici tarafından 
yapılmış çalışma testleri. Dahili sıcaklık sensörü olması.

İrtifa ölçümü ve ortam sıcaklığı 
ölçüm amacıyla kullanılmaktadır.

GPS Modülü NEO-M8N Sinyal yenileme oranı ve diğer GPS modüllerine göre 
piyasa şartlarında ulaşılabilirlik ve performans olarak 
daha üstün olup bazı izleme-takip hizmeti veren 
firmalar tarafından da tercih edilmiştir.

Fırlatma, kurtarma sırasında ve operasyonu 
sonlandırmak için anlık konum bilgisini almak 
için kullanılmaktadır.

8BIT Mikrodenetleyici Atmega 328p 8 bit'lik bir AVR mimarisine sahip olup, 20Mhz kadar 
çalışma hızına sahiptir. 1 adet UART, 1 adet I2C kanalı 
ve 22 adet I/O portu blulunmaktadır. ARDUINO 
firmasının sunduğu ARDUINO IDE programı ile 
programlanacaktır.

Tüm kurtarma algoritması ve sensörlerden gelen 
değerleri işlemek için yazılımın fiziksel bir aracısı 
olarak kullanılmaktadır.

İvme ve Açı Sensörü MPU6050 I2C bağlantısı, kullanım kolaylığı ve hassasiyeti 
açısından diğer muadillerine göre piyasada daha 
bulunabilir olması nedeni ile tercih edilmiştir.

Açı ve ivme bilgilerini yer istasyonuna bilgi 
vermesi ve roketin ayrılma aşamalarından yere 
temasına kadarki sürecininin bilgisini almak 
amaçlı kullanılmaktadır.

Haberleşme Modülü Xbee S2C UART protokolü ile kullanımı, düşük güç tüketimi ile 
zigbee topolojisi kullanılması ve uzun menzil seçeneği 
nedeni ile tercih edilmiştir.

Sensörlerden gelen veriyi işleyip diğer tüm 
sistemi işleten mikrodenetleyicinin yer 
istasyonuna denetim için tüm datayı yollamak 
için kullanılmıştır.
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Kart Tasarımı Şematik: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2
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Kart Tasarımı PCB: 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2
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Algoritma : 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3

Yedek aviyonik kartının öngörülen algoritması üzerinde de bazı 
iyileştirmeler yapılmıştır. Aviyonik kartının uçuş boyunca 
durumlara uyum sağlaması için algoritma üzerinde uçuş bölümleri 
oluşturulmuştur. Bunlar:
Sistem denetimi ve hata arama

olup her durumda aviyonik kartı farklı davranacaktır. Kullandığımız 
işlemci sayesinde yüksek işlem gücü ve yüksek işlem hızına 
ulaşmaktayız. Bu sayede sensörlerden alınan veri örneği artacaktır. 
Türlü etkiler sonucu sensör verilerinin sapmaması için sensörler 
filtre algoritması ile okunacaktır. Öngörülen algoritmada açılış 
koşulu irtifaya bağlı olacaktır. MPU6050 İvmeölçer sensöründen 
gelen ivme verisinin roketin uçuş durumlarına benzetilmesi yoluyla 
ayrılmalar gerçekleştirilecektir. Ana uçuş kartı ile fiziksel bir 
bağlantısı bulunmayan bu uçuş kartının, bağımsız olarak uçuşu 
yönetmesi beklenmektedir.
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Yedek Aviyonik – Detay/3
Veri Filtreleme Detayları : 

Yedek aviyonik de, ana aviyonik ile aynı mantıkta veri
filtrelemek için kalman filtresi kullanılmıştır. Tek fark yedek
aviyoniğin arduino üzerinde yazılımının yazılması farklı mat.
kütüphaneleri kullanmak zorunda olmasıdır. Kodun ekran
görüntüsünde görüldüğü gibi ana aviyonik de kullanılan
kullanılan fonksiyonların farklıdır.
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Ana – Yedek Aviyonik

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)

Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 

Yedek aviyonik kartımızda bulunan dijital giriş-çıkış pinleri ateşleme fitillerini bağlıdır. Ana aviyonik kurtarma
algoritmasına bağlı kalarak sensörlerden gelen veriler ile ateşleme pinlerine çıktı verir. Aynı anda yedek aviyonik
kurtarma algoritmasını kendi sensörleri üzerinden gelen veriler ile kontrol eder. Ateşleme fitilleri atşeşleme
uygulanmadan önce iki pini arasındaki iç direnç sıfırdır, eğer yedek aviyonik kurtarma algoritmasındaki ateşleme
aşamalarında herhangi bir farklılık görürse 7.2sn(STM32 72Mhz yani 72000000 cycle bekler) içerisinde
devresinde devreye girecektir ve ateşlemeleri gerçekleştirecektir. Algoritmanın ateşleme dışındaki tüm
görevlerinde (Sensör değerlerinin yer istasyonuna gönderilmesi gibi.) yedek aviyonik yine çalışmaktadır.
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İletişim:

Ana aviyonikte Xbee S5 pro modeli , yedek aviyonikte Xbee s2c modeli kullanılmaktadır. Xbee S5 pro modeli 868Mhz
frekansı (UHF) bandında, Xbee s2c ise 2.4Ghz(S) bandındadır. Her iki modülde UART yolu ile mikrodenetleyiciye UTF-8
ASCII karekterlerle veriyi iletmektedir. S5 modülü 40km açık alan menzili, 24Kpbs haberleşme hızına sahip ve RPSMA
anten bağlantısına sahiptir. S2C modü 3km açık alan menziline,24Kpbs haberleşme hızına sahip ve RPSMA anten
bağlantısına sahiptir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)
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Yer İstasyonu:
Program başlatıldığında bağlı antenlerin portlarını, baudrate leri
bağlantıyı kolay bir şekilde oluşturabilmek için bir listeye kaydeder.
Diğer elemanların varsayılan değerlerini ayarlar (çekilecek verilerin
telemetry data da belirmesi, haritanın varsayılan bir noktada
başlatılması vs). Form uygulaması başarılı bir şekilde açıldıktan sonra
port ve baudrate seçilip bağlantıyı başlatılınca telemetri verileri bağlantı
olduğu sürece uygulamada görünecek, yarım saniyede bir haritadaki
konum da güncellenecek ve bütün telemetri verisini excel dosyasına
kaydedecektir. Program kullanıcı isteği ile herhangi bir zamanda
bağlantıyı sonlandırabilir ve kapatılabilir. Anten seçimleri 25dB Rp SMA
standardında, ana aviyonik 868Mhz ve 2.4Ghz anten seçilmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 
TASARIM RAPORU (KTR)
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TASARIM RAPORU (KTR)

Specification Xbee-PRO Zigbee S2C

RF data rate 250,000 b/s

Receiver sensitivity -101 dBm 

Outdoor RF line-of-sight range Up to 3200 m (2 mi) 

Transmit power output (maximum) 63 mW (+18 dBm) 

Komponent Gerilim(V) Akım(mA) Güç Tüketimi 

(mW)

Kaynak

Xbee-PRO S2C 3.3 19 63 Data Sheet

BME 280 3.3 100 330 Data Sheet

NEO-M8N 3.6 50 180 Data Sheet

SD Kart+Modülü 3.3 50 165 Tahmini

MPU6050 3.46 3.9 13.5 Data Sheet

STM32F103C8T6 3.3 300 990 Data Sheet

Ateşleme Sistemi 9 2 18 Tahmini

Toplam Tüketilen 29.26 524.9 

mAh

1759.5 mWh

Batarya Gerilimi 3.7V

Tüketilen Toplam Güç 1759.5 mWh

Bataryanın Toplam 

Akımı

7800 mAh

Batarya Toplam Süresi 28860 mWh / 1759.5 

mWh =16.4 h
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Aviyonik Test Takvimi

Aviyonik 
Testler başlığı 

altında 
kullanılan 

görseller 2020 
yılı için 
üretilen 

sistemin test 
görüntüleridir.
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AVİYONİK TESTLER

Test Algoritma Testleri

Amaç
Bu yapılan testte aviyonik kart üzerinde koşması hedeflenen yazılımın bütün sensörler ile veri
transferinin eksiksiz bir şekilde yapıldığının ve sıralı kod akışının uçuşa uygun olarak hazırlanıp
yüklenmesinin doğruluğu test edilmesi amaçlanmaktadır.

Test Yöntemi

Kodlar Arduino IDE üzerinde yazılacak, derlenecek ve yüklenecektir. Bütün sensörler işlemciye bağlı
iken, işlemci vakum odasına konulacak motor yardımıyla barometrik sensör üzerindeki basınç ile
düşürülecektir. Doğru basınçta kartın ayrılma komutu vermesi beklenecektir. Aynı şekilde IMU için de
ivme artırılıp kademeli olarak düşürülecektir. IMU’nun ters ivmelenmeyle beraber ayrılma komutu
vermesi beklenecektir.

Test Düzeneği
STM32 - MPU6050 – BMP280 – GPS Modülü - Aktif ve Pasif Devre Elemanları – Vakum Odası – Kablo –
Güç Kaynakları – Drone (Jiroskop ve Basınç sensörü testlerinde hava aracı üzerindeki sensörlerden
faydalanıp doğruluk testinin yapılması için kullanılacaktır. Atölyemizde mevcuttur.)

Sonuç

• Test sonucunda bütün sistemlerin ve kod akışının hava aracına, uçuş yönetimine ve uçuş 
koşullarına uygun olması beklenmektedir.

• Test sonucunda bütün donanımlardan veri eksiksiz olarak alınıyorsa ve sıralı kodun uçuşa (ayrılma,
algılama gibi) uygun olduğu doğrulanır ise test başarılı kabul edilecektir. Bu şartlardan herhangi
birinin eksik veya hatalı olması durumunda test başarısız sayılacaktır.

• Testler sırasında veya testlerin sonunda karşılaşılacak olumsuz durumlar veya başarısızlıkların
gerçekleşmesi halinde sorunun türüne bağlı olarak gerek kodda gerek iletim hatlarında gerekse
donanımların değişmesi yönünde aksiyon alınacaktır.
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AVİYONİK TESTLER

Test Kart Fonksiyonellik Testleri

Amaç
Bu testlerde aviyonik kart üzerinde kullanılacak bütün sensörlerin ve elemanların çalışması, iletişim denemeleri, işlemci ile uyumu
ve kullanım koşulları test edilecektir.

Test Yöntemi

İlk olarak elemanlar teker teker test edilecek, bu aşamada sorun tespit edilmeyen komponentler bread board üzerine
yerleştirilecek ve çoklu çalışmaları kontrol edilecektir. İlk aşamada bread board üzerinde yapılan bu testler en yakın zamanda
Çin’den tedarik edeceğimiz aviyonik kartlar üzerinde gerçekleştirilecektir. Çoklu sensörlerin olduğu bu test ise gerek vakum
odasının içine aviyonik sistemimiz konularak gerekse yüksek bir binaya çıkılarak yapılacaktır.

Test Düzeneği
BMP280 – Aktif ve Pasif Devre Elemanları – MPU6050 – NEOM8N – STM32F103CBT6 - Güç Kaynakları – Vakum Odası – Hava
Araçları

Sonuç
Her bir sensör bireysel testi başarılı bir şekilde geçerek çoklu teste alınmıştır. Çoklu testler de başarılı bir şekilde tamamlanmış ve

aviyoniksistemlerin düzgün çalıştığı kanıtlanmıştır.
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AVİYONİK TESTLER

Test İletişim Testleri

Amaç
Bu testlerde iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesinin ve roket içerisindeki anlık verilerin doğru bir şekilde yer bilgisayarına iletilip
iletilmediğinin test edilmesini amaçlanmaktadır

Test Yöntemi

Ana aviyonik kart içerisinde kullanacağımız Xbee Pro S2C telemetri modülleri birbirleri ile konfigüre edilerek haberleşme protokolü doğru ve 
eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır. Haberleşme testinde bir modül diğerine sürekli konum bilgisi basacaktır. Diğer tarafta konum bilgisini alan 
yer istasyonu kendi konumunu kullanarak aradaki mesafeyi bulacaktır. Haberleşmenin kesildiği noktada son hesaplanan uzaklık bize modülün 
menzilini verecektir. Bu test yapılırken bir kişi Kadıköy iskelesinde kalacak diğer kişi aviyonik sistemi fiberglass entegrasyon tüpüne yerleştirip 
vapurla karaköy iskelesine seyahat edecektir. Bunun yanında geçen sene imal etmiş olduğumuz alüminyum burun konisi içine aviyonik sistem 
yerleştirilecek burun konisi arka tarafından bulkhead ile kapatılacaktır ve aviyonik sistemin iletişimi kopana kadar yer istasyonundan 
uzaklaştırılacaktır. Bu sayede aviyonik sistemin alüminyum gövde içerisindeki durumuda simüle edilmiş olacaktır.

Test Düzeneği Entegrasyon Gövdesi - XBEE PRO S2C- GPS NEO M8N – Maple Mini - Arduino IDE: PuTT Yarayüzü - XCTU - Vakum Odası – Burun Konisi

Sonuç

• Haberleşme sistemi adına amaçladığımız tüm verilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yer bilgisayarına iletilmesi, master ve slave olan
modüllerin birbiri ile doğru bir şekilde konfigüre edilerek haberleşmenin sağlanması modül ve test adına başarının sağlanması demektir.

• Aksi durumlar olan; haberleşme sırasında verilerin gönderilememesi, verilerin eksik gönderilmesi veya master ve slave olan modüllerin
birbirleri ile haberleşmemesi durumu sistem için başarısız durum olarak nitelendirilecektir.

• Testlerin başarı ile sonuçlanmaması durumunda yazmış olduğumuz kod satır satır incelenecek ve bir eksiklik fark edildiği taktirde
düzeltilecektir. Ayrıca telemetri sistemlerinde oluşan hatalar genellikle yazılımsal sebeplerden ziyade donanımsal etkenlerden ötürü
gerçekleşmekte olduğundan Baud Rate ayarları, şifreleme ayarları tekrar konfigüre edilecektir. En kötü senaryo düşünülecek olursa
modüller bozulduğu taktirde; var olan bazı malzeme tedariklerimize yardımcı olan şirketler ile görüşülerek yeni malzemelerin temin
edilmesi sağlanacaktır.
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Alüminyum 6063 T6 malzeme seçilmiştir ve bu malzemenin seçilmesindeki nedenler;
• Burun konisi materyali seçiminde cam elyaf, karbon fiber ve alüminyum gibi

malzemeler göz önünde bulundurulmuştur. Bunların arasından nispeten daha
dayanıksız ve daha ağır olmasına karşın üretim kolaylığı ve istenilen şeklin temininde
yüksek tutarlılık sağlayan alüminyum öne çıkmaktadır.

• Roketler için, 0.8 Mach’ in altında, burun basınç sürüklenmesi esasen tüm şekiller için
sıfır kabul edilir. En önemli faktör olan yüzey sürtünme sürüklenmesi, büyük ölçüde
şekildeki yüzeyin düzgünlüğüne ve yüzey kusurlarının varlığına bağlıdır. Bunun yanı
sıra geçtiğimiz yıllardan gelen deneyimlerimiz ve üretimde yaşadığımız biçim sorunları,
roketin aerodinamiğini doğrudan etkileyecek yerlerden ilki olan burun konisinde
üretimin ve üretim kalitesinin öneminin anlaşılmasında yol gösterici olmuştur. Üretim,
dayanım ve ağırlık gibi değişkenler göz önünde bulundurularak alüminyum en iyi
seçenek olarak belirlenmiştir.

Burun konisinin üretilmesi talaşlı imalat yöntemi ile yapılacaktır.
• CNK Havacılık tarafından yapılacak olan üretimde alüminyum blok şeklinde sipariş

verilen burun konisinin hazırlanan CAM programı dahilinde ilk olarak iç tarafı cnc
tornada boşaltılacaktır. Daha sonra ise burun konisinin eğrisi tornalacaktır.

Alüminyum 6063 T6 
Malzemenin Teknik 

Özellikleri
Değerler

Lif Çapı 5-8 μm

Germe Modülü 220-240 Gpa

Germa Dayanımı
3450-4850 

Mpa

• Burun konisi üretimi hassas
talaşlı imalat kapasitesiyle
CNK Havacılık firması
tarafından 25 – 30 Mayıs
2021 tarihinde üretilmesi
planlanmaktadır.
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Burun Konisi – Detay 

5520 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Parabolik seri geometrisine sahip burun konisi seçilmiştir bu tipin seçilmesinin nedenleri
ise şu şekildedir;
• Akademik makaleler incelendiğinde roketimiz ses hızının altında kaldığı için burun

konisinin roketimizin aerodinamiğine çok fazla bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Aynı
şekilde yaptığımız analizlerde ve open rockette bu sonuçlar eşleştirilmiştir. Bu
sebepten dolayı burun konisi seçilirken üretilebilirliği en hızlı ve en mümkün olan
seçilmiştir.

• Ayrıca Parabolik seri geometrisine sahip burun konisi şekil 1’ deki görselde verilen
formül için K=1 alınarak tasarlanmıştır. 130 mm uzunluğunda ve 120 mm çapındadır.
Et kalınlığı 5 mm olan burun konisi, 6063 serisi alüminyumdan üretilmesi
planlanmaktadır.

• Burun konisinin omuz kısmının boyu 180 mm, dış çapı 113 mm, et kalınlığı ise 5 mm
uzunluğundadır. İçi kısmi boşaltılmış burun konisinin ağırlığı 2566 g olarak
hesaplanmıştır.*

• *Motor seçimine göre değişen ağırlık dengesi göz önünde bulundurularak ikincil
motor seçeneği tasarımında burun konisinin içini boşaltmak vesilesiyle ağırlığı 1266 g’
a kadar indirilecektir.

Burun konisi şekillerinin 
mach number sayılarına 
göre tablolandırılması
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Kanatçık Mekanik Görünüm

5620 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)



Herkese Açık | Public

Kanatçık – Detay 

5720 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Alüminyum tercihinin sebepleri ise şu şekildedir; 

● Takım üyelerimiz geçtiğimiz yıllarda pek çok kez çeşitli amaçlarla  karbon fiber levhalar 

üretmiştir. Fakat levhalar yüksek yüzey pürüzlülüğünde olup doğrudan aerodinamiği 

etkilediği için ek olarak yüzey düzeltme işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Karbon 

fiber üretim aşamasının zahmetli ve istenileni tam olarak vermemesi  nedeniyle 

takımımız alüminyumda karar kılmıştır. 

● Kanatçık montajı, kanatçık eteğinin iki adet centering ringle sıkıştırılıp yüksek dayanımlı 

epoksi macun ile yapıştırılmasıyla yapılacaktır. Bu montaj sırasında kanatçıkların 90’ar 

derece ile sabit kalması için 3d printerdan çıkartacağımız referans aparatı kullanılacaktır.

● Kanatçıkların 27 Mayıs – 01 Haziran 2021 tarihlerinde üretilmesi planlanmaktadır.



Herkese Açık | Public

Kanatçık – Detay 

5820 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Alüminyun 6063 
T6 Malzemenin 

Teknik Özellikleri
Değerler

Kütle Yoğunluğu 
(kg/m^3)

2700

Çekme 

Mukavemeti 

(N/mm^2)
90

Isıl Dayanım Yüksek

Tokluk
İyi

•Kanatçık roket stabilitesini doğrudan etkileyen en önemli parçalardan

biridir. Aynı zamanda hücum kenarı olarak adlandırılan kenar, hava ile

doğrudan temas edecek ve roketin aerodinamiğini direkt olarak

etkileyecektir. Bu gibi detaylar göz önüne alınarak tasarlanan kanatçıklar

hava akışına düşük direnç göstermesi için pozitif yönde 48,01 derece ile

yükselerek roket yüzeyinden 100 mm’ e kadar uzanmaktadır. Kanatçığın

mukavemet gereksinimleri doğrultusunda negatif yönde 68,2 derece

açıyla roket yüzeyine inmektedir. Roketin dışında kalan kısmı, bir yamuk

geometrik modelinde tasvir edildiğinde; kanatçığın üst kenarı 100 mm,

alt kenarı 230 mm’ dir . Roketin içinde kalan kanatçığın etek kısmı ise eni

230 mm, boyu 19,5 mm olan bir dikdörtgen biçimindedir. 3 mm

kalınlığında olan kanatçıklar 90 derece arayla 4’ er adet yerleştirilecektir.
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm

5920 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)
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Yapısal – Gövde Parçaları

6020 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Launch 
Log-3

Mapa-2

Shock 
Cord

Üst Gövde
Faydalı Yük 

Paraşütü

Mapa-4

Faydalı Yük ve 
Aviyoniği

Barut Ateşleme 
Kablolarının Yolu

Barut 
Kundakları

Mapa-3

Burun 
Konisi

Entegrasyo
n
Gövdesi
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Yapısal – Gövde Parçaları

6120 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)
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Yapısal – Gövde Parçaları

6220 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

• Üst gövde 120 mm çapında 690 mm uzunluğunda ve 3,5 mm et kalınlığına sahiptir.
Gövde üzerinde burun konisiyle bağlantı sağlanan yerden 10 mm uzaklıkta 3 mm
çapında basıncı dengelemek için gerekli olan bir delik yer alacaktır. Aynı konumdan
190 mm uzaklıkta ise bulkheadleri gövdeye sabitlemek için gövdenin çevresinde 4
adet M6 delik bulunacaktır.

• Mukavemet tablosunda verilen özellikler incelendiğinde Karbon Fiber ve Fiberglass
malzemelerin gerilme ve akma mukavemeti gibi teknik özellikleri birbirlerine çok
yakındır. Bu yüzden bizim için malzemelerin temin edebilme kolaylığı ve maliyeti
ön plana çıkmaktadır. Bu etkileri düşündüğümüzde en mantıklı seçim Alüminyum
6063 malzeme olmaktadır.

• Üst gövde roket üzerinde hem burun konisiyle hem de entegrasyon gövdesiyle
fiziksel bağlantısı olacaktır. Bu 2 bağlantıda sıkı geçme şeklinde olacaktır.
Patlamanın ardından ise birbirine bağlantılı olan 3 parça shock cord ile bağlantılı
kalmaya devam edecektir.

• Seçilen malzemenin temini ise Efor Metal`den sağlanacaktır. Temini sağlanan
malzeme Baleks Mühendisliğe götürülecek ardından talaşlı imalatla hassas bir
şekilde freze tezgahında üzerindeki delikler açılacaktır.

Mukavemet 
Tablosu

Aluminyum 6063 T6

Kütle Yoğunluğu 
[kg/m^3]

2700

Gerilme 
Mukavemeti 

[N/mm^2]

205-245

Akma 
Mukavemeti 

[N/mm^2]

170-210

Elastikiyet 
Modülü 

[N/mm^2]

69000

Temin Edebilme 
Kolaylığı

Kolay

Maliyet Uygun
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Yapısal – Gövde Parçaları

6320 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Kanatçıklar

Center 
Ringler

Bulkhead-4 Mapa-6

Launch Lug -
3

İnner Tube

Launch Lug - 2

Barut 
Kundakları

Alt Gövde

Altimetre 
Kutusu ve 

Kapağı

Motor Montaj Aparatı

Entegrasyo
n

Gövdesi
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Yapısal – Gövde Parçaları

6420 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)
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Yapısal – Gövde Parçaları

6520 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

• Alt gövde 12 cm çapında, 132 cm uzunluğunda ve 3.5 mm et kalınlığına sahip olmakla
birlikte 1200 gramdır. Alt gövdenin entegrasyon gövdesiyle birleştiği noktadan 375.5
mm uzaklıkta ise bulkheadleri gövdeye sabitlemek için gövdenin çevresinde 4 adet 18
mm derinliğinde M6 delik bulunacaktır. Alt gövdenin motor montaj aparatı ile
birleşeceği yerden 6 mm uzaklıkta ise motor montaj aparatını sabitlemek için M6 4
adet delik açılacaktır. Yine aynı noktadan 50 mm uzaklıkta ise kanatçıkların yer alması
için 230 mm uzunluğunda 3mm kalınlığında gövdenin çevresinde 4 adet olmak üzere
kanatçık giriş yeri açılacaktır.

• Mukavemet tablosunda verilen özellikler incelendiğinde karbon fiber ve fiber glass
gerilme ve akma mukavemeti gibi teknik özellikleri birbirlerine çok yakındır. Bu yüzden
bizim için malzemelerin temin edebilme kolaylığı ve maliyeti ön plana çıkmaktadır. Bu
etkileri düşündüğümüzde en mantıklı seçim alüminyum 6063 malzemedir. Bu yüzden
alt gövdede alüminyum 6063 T6 malzeme seçilmiştir.

• Alt gövdenin Efor Metal’ den alınması planlanmaktadır. Üzerindeki deliklerin ve
kanatçıkların giriş yerlerinin hassas bir şekilde açılması için Baleks Mühendislikte
işlenmesi planlanmaktadır. Burada temin edilen malzeme freze tezgahına bağlanacak
ardından sıfırlamaları yapılarak kanatçık yerleri ve delikleri hassas bir şekilde açılacaktır.

Mukavemet 
Tablosu

Alüminyum 6063 
T6

Kütle Yoğunluğu 
[kg/m^3]

2700

Gerilme 
Mukavemeti 

[N/mm^2]

205-245

Akma 
Mukavemeti 

[N/mm^2]

170-210

Elastikiyet Modülü 
[N/mm^2]

69000

Temin Edebilme 
Kolaylığı

Kolay

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

6620 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Mapa-6

Bulkhead-3SwitchlerKuru Yük

Ana Aviyonik 
SistemiMapa-5

Bulkhead-2

Yedek Aviyonik 
Sistemi

M8 Saplama

M8 Somun
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 

6720 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

• Gövde entegrasyon malzemesi roket çapı ile aynı çapa sahip orta kısımdan ve iki taraftan uzatılan
omuzlardan oluşmaktadır. Omuzlar sıkı geçme ile roket alt ve roket üst gövdelerine sabitlenecektir.
Ayrıca şekil 1`de gösterildiği gibi entegrasyon gövdesi 2 adet patlamaya maruz kalacaktır bunlardan
bir tanesi bulkhead 1`in üzerinde barutun patlatılmasıyla beraber üst gövdeden entegrasyon gövdesi
ayrılacaktır ayrılan gövde shock cord ile üst gövdeye bağlı bir şekilde inecektir. İkinci patlama ise alt
gövde üzerinde bulunan barutun patlatılmasıyla oluşacaktır. Bu patlama neticesinde alt gövde ile
entegrayon gövdesi birbirinden ayrılacak ve ana paraşüt ortaya çıkacaktır. Ayrılan entegrasyon
gövdesi alt gövdeye de shock cord vasıtasıyla bağlantılı olacaktır.

• Entegrasyon gövdesinin omuz kısımları 1m3 cm çapında, 180 mm uzunluğunda ve 3 mm et
kalınlığından oluşmaktadır. Entegrasyon gövdesinin bel kısmı ise 120 mm çapında, 30 mm
uzunluğunda ve 6,5 mm kalınlığındadır. Ayrıca bel kısmının tam ortasında 120 derece açıyla
yerleştirilmiş 3 adet 3 mm delik bulunmaktadır. Bu deliklerin ilkinin amacı iç basıncı dengelemek iken
ikincinin aviyonik sistemde kullanacağımız olan antenin çıkışını sağlamak, sonuncu ise aviyonik
sistemleri çalıştırmada kullanılacak switchlere erişim yolu açmaktır.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 

6820 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

• Öngörülen malzemelerin teknik özellikleri incelendiğinde 3 seçeneğin de mekanik
açıdan isteklerimizi karşıladıkları görülmüştür. Fakat entegrasyon parçasının içinde
ana ve yedek aviyonik sistemleri bulunmaktadır ve bu sebeple ayrı bir parametreyi
daha göz önünde bulundurmak durumundayız. Aviyonik sistemin yerle
haberleşmesini sağlamak için Faraday etkisinin önüne geçmeli ve iyi bir iletken olan
alüminyumdan vazgeçmeliyiz. Karbon fiber malzeme ve fiber glass malzeme geçen
yıllarda elde ettiğimiz tecrübelerde karbon fiber malzemenin Faraday etkisi
yaratarak elektronik haberleşmemizi etkilediği görülmüştür. Bu bağlamda
entegrasyon gövdesinin fiber glass malzemeden üretilmesine karar verilmiştir.

• Cam elyafa geçilmesiyle oluşan düşük mukavemet sorunu ise roketin et kalınlığını 
geçtiğimiz yıla oranla arttırılmasıyla çözümlenmesi hedeflenmiştir.

• 3d yazıcıdan üreteceğimiz kalıp üzerine serilecek fiber glass kumaş parçaları katman
katman sarılıp epoksi sürülecektir. İstenilen kalınlıkta hazırlanan epoksili kumaşlar
bant yardımıyla sıkılaştırılarak kurumaya bırakılacaktır. Bu işlem için Marmara
Üniversitesi malzeme atölyesi uygun görülmüştür.

Fiber Glass 
Malzemenin Teknik 

Özellikleri
Değerler

Lif Çapı 5-8 μm

Germe Modülü 220-240 Gpa

Germa Dayanımı
3450-4850 

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

6920 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

• 113 mm dış çapına, 20 mm duvar kalınlığına sahip
540g ağırlığında olup alüminyum 6063 T6
malzemeden üretilecektir.

• Karşılaştırılan alümiyum ve çelik malzemeler bütün
bulkhead parçaları için düşünülen malzemelerdir.
Gerekli karşılaştırmalar ve analizler yapıldıktan
sonra maliyet ve işlenebilirlik açısından en uygun
malzemenin Alümiyum 6063 T6 olduğu karar
verilmiştir. Mukavemet Tablosu

Alüminyum 
6063 T6

Kütle Yoğunluğu 
(kg/m^3)

2700

Akma 
Dayanımı(Mpa)

170-210

Çekme 
Dayanımı(Mpa)

205-245

Termal İletkenlik Yüksek

• Bulkhead`in üretiminin 10-15 Haziran arasında Baleks Mühendislikte üretileceği
planlanmaktadır. Buradaki üretim modeli ise talaşlı imalat olacaktır.

• Öncelikle CNC Tornada yüzey temizliği yapılacak ardından parça gerekilen çapa
düşürülecek. Bu işlemlerin ardında parça dik işleme merkezine alınarak yatay olarak
düzleme sabitlenip yüzeyindeki delikler açılacak bu işlemin ardından da parça 4
eksene dikey işleme merkezine bağlanarak çaptaki delikler açılacak. Ardından
kılavuzlarla uygun çapa göre diş çekilecek.

BULKHEAD 1
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 

Takım 
Logosu

7020 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

• 113 mm dış çapına, 10 mm duvar kalınlığına sahip 270g
ağırlığında olup alüminyum 6063 T6 malzemeden
üretilecektir.

• Karşılaştırılan alümiyum ve çelik malzemeler bütün
bulkhead parçaları için düşünülen malzemelerdir. Gerekli
karşılaştırmalar ve analizler yapıldıktan sonra maliyet ve
işlenebilirlik açısından en uygun malzemenin Alümiyum
6063 T6 olduğu karar verilmiştir. Mukavemet Tablosu

Alüminyum 
6063 T6

Kütle Yoğunluğu 
(kg/m^3)

2700

Akma 
Dayanımı(Mpa)

170-210

Çekme 
Dayanımı(Mpa)

205-245

Termal İletkenlik Yüksek

• Bulkhead`in üretiminin 10-15 Haziran arasında Baleks Mühendislikte üretileceği
planlanmaktadır. Buradaki üretim modeli ise talaşlı imalat olacaktır.

• Öncelikle CNC Tornada yüzey temizliği yapılacak ardından parça gerekilen çapa
düşürülecek. Bu işlemlerin ardında parça dik işleme merkezine alınarak yatay olarak
düzleme sabitlenip yüzeyindeki delikler açılacak bu işlemin ardından da parça 4
eksene dikey işleme merkezine bağlanarak çaptaki delikler açılacak. Ardından
kılavuzlarla uygun çapa göre diş çekilecek.

BULKHEAD 2-3
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 

7120 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

• 113 mm dış çapına, 16 mm duvar kalınlığına sahip
430g ağırlığında olup alüminyum 6063 T6
malzemeden üretilecektir.

• Karşılaştırılan alümiyum ve çelik malzemeler bütün
bulkhead parçaları için düşünülen malzemelerdir.
Gerekli karşılaştırmalar ve analizler yapıldıktan sonra
maliyet ve işlenebilirlik açısından en uygun
malzemenin Alümiyum 6063 T6 olduğu karar
verilmiştir.

Mukavemet Tablosu
Alüminyum 
6063 T6

Kütle Yoğunluğu 
(kg/m^3)

2700

Akma 
Dayanımı(Mpa)

170-210

Çekme 
Dayanımı(Mpa)

205-245

Termal İletkenlik Yüksek

• Bulkhead`in üretiminin 10-15 Haziran arasında Baleks Mühendislikte üretileceği
planlanmaktadır. Buradaki üretim modeli ise talaşlı imalat olacaktır.

• Öncelikle CNC Tornada yüzey temizliği yapılacak ardından parça gerekilen çapa
düşürülecek. Bu işlemlerin ardında parça dik işleme merkezine alınarak yatay olarak
düzleme sabitlenip yüzeyindeki delikler açılacak bu işlemin ardından da parça 4
eksene dikey işleme merkezine bağlanarak çaptaki delikler açılacak. Ardından
kılavuzlarla uygun çapa göre diş çekilecek.

BULKHEAD 4
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Center Ring
Inner Tube
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 

7320 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Dış çapı 113 mm iç çapı 81 mm olan 10 mm kalınlığındaki center ring 100 g gelmektedir.
Dış çapı 81 mm iç çapı 75 mm uzunluğu 936.5 mm olan inner tube ise 500 g gelmektedir.
Center ringlerin üretilmesi için seçilen malzeme Karbon Fiberdir ve bu malzemeyi
seçmemizdeki nedenleri şu şekildedir;
• Düşük yoğunluk (1,78 g/cm³), düşük lif çapı (5-8 µm), korozyona karşı dayanımı ve ,

yüksek germe-çekme dayanımı (germe modülü; 220-240 GPa germe dayanımı; 3450-
4850 Mpa) gibi mekanik özelliklerinden dolayı karbon fiber birçok konuda bizim için
avantajlıdır.

• Parça uyumluğu açısından tümünün karbon fiber olması kolaylık sağlayacaktır.
• Tedarik etme açısından kolay ulaşılabilir ve üretimi kolaydır. Bu nedenle bu yapısallar

bizim tarafımızdan üretilecektir.
• Ekibimizde karbon fiber ve üretimi hakkında bilgi ve tecrübesi olan insanlar bulunması

üretim sürecimizi kolaylaştırmaktadır.
Centering ring’ ler geçtiğimiz yıllarda da üretip kullandığımız karbon fiber kumaştan düz
plakalar olarak imal edilecektir. Edindiğimiz tecrübe nedeniyle ekip üyelerimiz
tarafından üretilecek parçalar için vakum infüzyon yöntemi kullanılacaktır.

Karbon Fiber 
Malzemenin Teknik 

Özellikleri
Değerler

Lif Çapı 5-8 μm

Germe Modülü 220-240 Gpa

Germa Dayanımı
3450-4850 

Mpa
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• Bu üretim modelinde düz bir zemin üzerine ayırma filesi serilir ardından
üretilecek parçanın kalınlığına ulaşana kadar kat kat karbon fiber kumaş,
ayırma filesinin üzerine dizilir. Bu işlemlerin ardından önce ayırma kumaşı
ardından vakum torbası kat kat kumaşın üzerine serilir ve zemin ile
birleştiği noktalara macun uygulanarak hava giriş çıkışı tamamen
engellenir. Vakum torbası iki uç noktadan delinir bu deliklerden iki hortum
çıkartıldıktan sonra hortum ile vakum torbası arasına macun uygulanır.

• Bu hortumlardan biri epoksi ve reçine karışımının olduğu kaba daldırılır
diğeri ise vakum motoruna takılır bu sayede vakum motoru epoksiyi kabın
içerisinden çekerek kumaşın epoksiyi yemesini sağlar ve epoksinin fazlasını
motor içerisinde bir kaba aktarır. Böylece parça fazla epoksi ile
ağırlaştırılmamış olur. Kürlenme süresi kadar beklenir ve plaka çıkartılır.
Çıkartılan plaka su jeti center ring geometrisi gözetilerek kesilir.

• Inner tube ise yüksek mukavemet ve hafiflik sağladığı için geçtiğimiz yıl
oldukça memnun kaldığımız karbon elyaf kumaşından dişi kalıp etrafına
sararak vakum infüzyon yöntemi kullanılarak üretilecektir.
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• Teknik resmi verilen motor montaj parçası 1200 gram olmakla beraber alüminyum 6063 T6 malzemeden üretilecektir.
• Motor montaj parçasının malzemesine karar verilirken çelik ve alüminyum malzemeler karşılaştırılmış. Teknik verilerde iki

malzemenin de ihtiyacımız olan gerilme değerlerini karşıladığı görülmüştür. Çelik malzeme alüminyum malzemeye göre
daha yoğun olacağından roketimizi ağırlaştırmaktadır. Bu yüzden de irtifamızda çok ciddi kayıp gözlemlenmektedir. Bu
sebepten dolayı Alüminyum 6063 malzemede karar kılınmıştır.

• Efor Metalden blok halinde temin edilecek olan Alüminyum malzeme USEL Makine aracılığıyla talaşlı imalatla ilk olarak
cnc tornada içi boşaltılacak ardından dış kısımları yapılacaktır. Finish ölçülere getirilen motor montaj parçası cnc dikey
işleme merkezine alınacak delikleri ve dişleri açılacaktır.

Mukavemet Tablosu Alüminyum 6063 T6

Kütle Yoğunluğu 
(kg/m^3)

2700

Akma Dayanımı(Mpa) 170-210

Çekme Dayanımı(Mpa) 205-245

Termal İletkenlik Yüksek

Motor Montaj Parçası
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• Altimetre kutusu 60mm uzunluğuna ve 22 mm genişliğe
sahip olmakla birlikte 50 gram ağırlığındadır.

• Altimetre kutusunun kapağı ise 64 mm uzunluğuna sahip
olmakla birlikte 30.72 mm genişliğindedir ve 20 gram
ağırlığındadır.

• Altimetre kutusu ve kapağının malzeme tercihleri
noktasında ABS ve PLA filament arasında kalınmıştır.
Yapılan analizler ve alandan elde edilen tecrübelerimize
dayanarak ABS filament kullanılmasında karar kılınmıştır.
Çünkü PLA filament atışın yapılacağı alandaki
sıcaklıklarda yumuşayabilmekte ve deforme
olabilmektedir.

• Üretim Anycubic Mega Zero 3d yazıcı tarafından
yapılacak olup öngörülen basım süresi 6 saattir. Parçalar
%40 cubic infill değerlerinde basılacaktır.

Yumuşama Sıcaklığı 
(oC)

Üretim Yöntemi

ABS Filament 100 Eklemeli İmalat
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• Entegrasyon gövdesinin
ortasında saplamalara bağlı
konumlanacak kuru yük sistem
dengesini sağlamak için yalnızca
ana motor seçeneği olan M2020
motorunda kullanılacaktır.

• Malzeme olarak yüksek
yoğunluğuyla az yer kaplayan
çelik seçilen kuru yük, Marmara
Üniversitesi talaşlı imalat
atölyesinde cnc freze ile
üretilecektir.

Mukavemet 
Tablosu

Çelik St-37

Kütle 
Yoğunluğu 
(kg/m^3)

7700

Akma 
Dayanımı(Mpa

)
225-235

Çekme 
Dayanımı(Mpa

)
360

Termal 
İletkenlik

Yüksek
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Ana ve Yedek Aviyonik Kart Görünümü ve 
Boyutları

Faydalı Yük Aviyonik Kart Görünümü ve 
Boyutları

• Üretim Yöntemi Olarak;
Yerli PCB prototip
üreticilerinden destek ve
sponsorluk sağlanıp
tasarımlarımızı Türkiye` de
ürettireceğiz.

Aviyonik Sistemi Aktif 
Edecek Switch ve 

Yatağı

• Switch ve yatağı 8x8x5 mm
boyutlarındadır.

• Switch yatağı abs
filamentten 3b yazıcıda
basılacak olmakla beraber ön
görülen basım süresi 20
dakikadır.

• Switch ise hazır alınmakla
beraber yurt içinden temin
edilecektir.
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M8 Saplama

M6 Somun

M6 Mapa

M6 Civata

M4 Civata

• Sistemde kullanılan mapalar yekpare döküm çelik ve M6 standartlarındadır.
• Sistemde kullanılan saplamalar M8 standardındadır.
• Sistemde M4 ve M6 civatalar kullanılmıştır. Bu civatalar çelikten üretilmiştir.
• Sistemde M6 ve M8 somunlar kullanılmıştır. Bu somunlar çelikten üretilmiştir.
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Alt Gövde

Merkezleme 
Halkaları

Motor Montaj 
Aparatı

M4 CivataMapa-4 Inner Tube

M6 Civata

M2020 
Motor

Bulkhead-5
Altimetre 

Kutusu

Altimetre 
Kutu 

Kapağı

Barut Patlatma 
Sistemi
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• Motorun bölümünün montajlanmasına merkezleme halkalarının inner tube üzerine sıkı
geçme yapıldıktan sonra epoksi ile yapıştırılmasıyla başlanır. Merkezleme halkalarının
görevi motoru eksenel olarak rijitlemektedir. Montajlanan inner tube roketin alt
gövdesine bulkhead-5in olduğu yere kadar merkezleme halkalarının sıkı geçmesiyle
montajlanır. Ardından kanatçıklar epoksi ile yerlerine yapıştırılır. Kanatçıkların da alt
gövde ve merkezleme halkalarının ayrıca ınner tube üzerinede montajlanmasıyla birlikte
inner tube ın bir eksende daha rijitlenmesi sağlanmıştır. Bu şekilde alana getirilecek olan
alt gövdemiz motorun verilmesiyle birlikte bir üst aşamaya geçecektir. Bu aşamada motor
case`i sıkı geçme bir şekilde ınner tube içine oturtulacaktır.

• Oturtulan motor case`inin genelinden daha büyük çapa sahip çıkıntısı inner tube
çapından daha büyük olduğu için inner tube içerisine girmeyecektir. Bu çıkıntı inner tube
ile motor montaj parçasının arasında kalarak dikey eksende motoru tamamen rijitlemiş
olacaktır. Motor montaj parçasının da alt gövdeye 4 adet 90`lik açılarla M4 cıvata ile
sabitlenektir.
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Değişiklik Yapılan 
Parça

Yapılan Değişiklik

Kanatçıklar

Kanatçık geometrisinde genel olarak bir değişik
olmuştur. Bu değişiklik teknik resim olarak verilmesi
daha uygun görülmüştür.
Ayrıca kanatçıklar alüminyum malzeme yerine karbon
fiber malzemeden üretilecektir.

Burun Konisi Burun konisinin içi boşaltılmıştır.

Kuru Ağırlık
Entegrasyon sisteminin tam ortasında bulunan kuru 
ağırlık M2150 motorunda kaldırılacaktır.

Değişken Birincil Motor İkinci Motor

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı:

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 32,3 31,8

Stabilite (0.3 Mach için): 2,16 2,39

En Büyük İvme (g): 86,8 96

En Yüksek Hız (m/s): 268 267

En Yüksek Mach Sayısı: 0,80

Tepe Noktası İrtifası (m): 3203,7 2959
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1. Burun Konisinin iç tarafına açılan diş yardımıyla M6 döküm mapa montajlanacaktır (Mapa-1). Montajlanan mapa
sürüklenme paraşütüne ve üst gövdede bulanan bulkhead-1 üzerindeki mapa-2 ye shock cord ile bağlanacaktır. Mapa-
1`e bağlanan sürüklenme paraşütü yanmaz kumaşa sarılıp uygun katlama teknikleriyle burun konisinin içine
yerleştirilecektir.

2. Üst Gövdenin montajlanmasına ise bulkhead-1`in üzerine 4 adet barut kundağının ve 2 adet M6 döküm mapanın açılan
dişler vasıtasıyla sabitlenmesiyle başlanacaktır. Üzerindeki tüm bileşenler sabitlenen bulkhead-1 üst gövdeye 4 adet M6
cıvata ile sabitlenecektir. Sabitlenen bulkhead-1 üzerindeki Mapa-2ye burun konisi üzerinden gelen shock cord
bağlanacaktır. Bulkhead-1`in arka yüzeyindeki Mapa-3`e ise entegrasyon gövdesi üzerinde bulunan bulkhead-
3`deki Mapa-4`e bağlanacaktır.

3. Bu aşamada barut patlamasıyla oluşabilecek darbe ve yüksek ısıdan korunan faydalı yük aviyoniği faydalı yük içinde
açılan kısma yerleştirilecek, anten kablo gibi bütün çıkıntılar faydalı yük üzerinde bulunan aviyonik odasının içerisinde
muhafaza edilecektir. Daha sonra ise faydalı yükün üzerinde açılan kısma mapa-4 ve faydalı yükün üzerinde sıkı geçme
ve epoksi ile 3d yazıcıdan bastığımız faydalı yükün roket içerisinde merkezlenmesini sağlayan faydalı yük merkezleme
halkası montajlanacaktır.

4. Hazır hale getirilen faydalı yük sistemi tatlı sıkı bir şekilde üst gövdenin içine yerleştirilecektir. Bu sayede faydalı yük
patlamanın etkisiyle dışarıya rahat bir şekilde çıkacak hem de roket takatli haldeyken hareket edemediğinden ağırlık
merkezi değişmeyecektir. Faydalı yükte yerleştirildikten sonra faydalı yük paraşütü yanmaz kumaşla sarılarak roketi içine
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1. Paraşütlerinde yerleştirilmesinin ardından burun konisi üst gövdeye sıkı geçme yöntemi ile montajlanacaktır. Burun
konisinin omuz uzunluğu çap uzunluğunun 1.5 katı olması sebebiyle roketin uçuşu sırasında herhangi bir olumsuz
durumun yaşanmaması planlanmaktadır.

2. Üst gövdenin burunla birleştirilmesinin ardında alt entegrasyon tüpünün montajlanmasına geçilecektir. İlk olarak
bulkhead-2`den geçirilen saplamalar somunlarla sıkılacaktır bu esnada M6 döküm mapa yerine takılacaktır. Aviyonik
kartımız 4 adet M4 cıvata yardımıyla aviyonik kart tutucumuza yerleştirilecektir. Hazırlanan aviyonik sistemler
saplamalardan geçirilerek somunlar vasıtasıyla ölçülü bir şekilde yerlerine yerleştirilecektir. Aynı işlem kuru yük içinde
yapılacaktır. Kuru yük üzerinde bulunan switchler ise switch yatağına, switch yatağı ise kuru yük üzerine epoksi
yardımıyla yapıştırılacaktır.

3. Kuru yük ve aviyonik sistemleri somunlar yardımıyla yerlerine yerleştirildikten sonra saplamadan biraz daha geniş çapa
sahip olan bulkhead-5 entegrasyon gövdesinin sonuna yerleştirilir ve M8 somunlar ile sıkıştırılır. Montajlanan
entegrasyon gövdesi roket üst gövdesiyle birleştirilir. Alt gövdenin montajlanmasına ise bulkhead-4`ün bileşenlerinin
montajlanmasıyla başlanır. Bulkhead-4 üzerine 1 adet M6 döküm mapa-5 ve 2 adet barut kundağı montajlanır. Hazır hale
getirilen bulkhead-4, 4 adet M6 Cıvata ile alt gövdeye sabitlenir. Ardından entegrasyon tüpünde bulunan mapa-3 ile alt
gövdede bulunan mapa-4 shock cord yardımıyla birbirine bağlanır. Bu işlemin hemen ardından ana paraşüt alt gövdeye
yerleştirilir.
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1. Center ringlerin inner tube üzerine yapıştırılmasıyla . Sağlamlığı ve üretilen prototip motorun inner tube içine
yerleştirilmesi test edilir. Herhangi bir olumsuz bulgu gözlemlenmez ise ınner tube merkezleme halkaları ile beraber alt
gövdeye bulkhead-4`e dayanacak şekilde yerleştirilir.

2. Inner tube ve merkezleme halkaları yerleştirildikten sonra kanatçıklar roketin en sonunda bulunan 3 center ring arasına,
ınner tube ve üst gövdeye epoksi yardımıyla yerleştirilir. Kanatçıkların 3 taraftan birden yapıştırılması sağlamlığını önemli
ölçüde arttıracaktır. Eğer olumsuz bir durum gözlenirse yapılan testlerde kanatçıkların üst gövde ile birleştiği yerlere
kaynak atılacaktır. Kanatçıklarında yerleşmesinin ardından alt gövde entegrasyon tüpüne sıkı geçme yöntemiyle
montajlanır. Bu aşamadan sonra ise motor montajına geçilir.

Motor Montaj Stratejisi
• Montaj günü verilen motor inner tube içine yerleştirilecektir. Motor case`inin çıkıntısı motorun inner tube içine girmesini

engelleyecektir. Bunun yanında motor montaj aparatımız motor case`inin çıkıntısına uygun tasarlanmıştır. Bu sayede
motor, montaj aparatı yardımıyla sabitlenecektir. Motorun yerleştirilmesinin ardından motor montaj aparatı M4
cıvatalar yardımıyla roketin alt gövdesine yerleştirilecektir.



Herkese Açık | Public

Roket Bütünleştirme Stratejisi

8620 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK 

TASARIM RAPORU (KTR)

Barut Ekleme Stratejisi
1. Roketimizde barutlar 3 ayrı yerde bulunmaktadır. Bunlar roketin üst

gövdesinde bulunan bulkhead-1`in iki yüzeyinde (Hem burun konisinin
ayırıp sürüklenme paraşütünün çıkarılmasını hem entegrasyon tüpü ile üst
gövdeyi ayırıp faydalı yükün dışarı çıkarılmasında kullanılır.) ve alt gövdede
bulunan bulkhead-5 üzerinde (Entegrasyon tüpü ile alt gövdeyi ayırmakta
kullanılır bu ayrılma sayesinde ana parüşüt dışarıya çıkarılır.) bulunur.

2. Barutların bulunduğu yerler roketimizde sıkı geçmeyle montajlanan yerler
olduğu için bu kısımlar açılarak barutun, barut kundaklarına yerleştirilmesi
sorun teşkil etmeyecektir.

3. Yarışma alanında barutların verilmesinin ardından burun konisi, üst gövde,
entegrasyon tüpü ve alt gövde arasındaki sıkı geçme bağlantıları
açılacaktır.

4. Burun konisi üst gövdeden ayrılacak paraşütler burun konisinin içinde
kalacaktır. Daha sonra ise barut, bulkhead-1 üzerindeki barut kundaklarına
yerleştirilecektir ve barut kapaklarıyla sıkı bir şekilde bastırılacaktır.
Ardından tekrar burun konisi sıkı geçmeyle üst gövdeye montajlanacaktır.

Montaj videosu : 
https://youtu.be/USA7KoilIEY
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1. İkinci patlamayı yapacak olan barutlarımız ise entegrasyon tüpünün, faydalı yük
sisteminin ve faydalı yük paraşütünün üst gövdeden çıkarılmasıyla açığa çıkan
bulkhead-1 üzerindeki barut kundaklarına yerleştirilecektir ve barut kapaklarıyla
sıkı bir şekilde bastırılacaktır. Barutun yerine konmasıyla dikkatli bir şekilde
dışarıya çıkarılan bileşenler tekrar roketin içine yerleştirilecektir.

2. Üçüncü patlamayı sağlayacak olan barutlarımız ise ana paraşütünün alt gövdeden
çıkarılmasının ardından bulkhead-5 üzerindeki barut kundaklarına yerleştirilecek
ardından barut kapaklarıyla sıkı bir şekilde bastırılacaktır daha sonra ana paraşüt
yerine konulacaktır.

3. Barutların yerleştirilmesinin ardından dikkatli bir şekilde burun konisi üst gövdeye,
entegrasyon tüpü üst gövdeye ve alt gövdeye sıkı geçme yöntemiyle
montajlanacaktır.

Altimetrenin Rokete Takılması
1. Roketin alt gövdesinde bulunan altimetre kutusuna sıkı geçme bir şekilde

koyulacaktır. Ölçülerde herhangi bir problem olması durumda 3d baskıdan alınan
çeşitli ölçülerdeki parçalar yarışma alanına getirilerek altimetrenin içieriye
sabitlenmesini sağlayacaktır.

2. Altimetre, kutusuna koyulduktan sonra altimetre kutusunun kapağı 2 taraftan M3
cıvata ile sabitlenecektir. Roketin fırlatılmasından sonrada altimetre kapağı
açılarak altimetre çıkarılacaktır.

Not: Burun konisi , üst gövde,
entegrasyon gövdesi ve alt gövde
birbirine sıkı geçme ile
montajlanacaktır. Bulkheadlerin ve
motor montaj parçasının
sabitlenmesi ise cıvatalar
yardımıyla olacaktır. Bu cıvataların
analizi yapıldığında isi hasar
almadıkları gözlemlenmiştir.
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Analiz Adı Kanatçık Statik Analizi Burun Konisi Statik Analizi Burun Konisi Düşme Analizi

Komponent Kanatçık (1) Burun Konisi (2) Burun Konisi (3)

Model 
Detayları

Roketin CFD Analizinde elde edilen kanatçığa
etki eden basınç değeri (1Mpa) kanatçığın x
vektörü yönünde yüzeye dik bir şekilde etki
ettirilmiş kanatçığı roketinp içerisine sabitlenen
etek kısmından ise fixed support verilmiş static
structual analiz çözdürülmüştür.

Roketin CFD Analizinde elde edilen kanatçığa etki
eden basınç değeri (1Mpa) burun konisinin y
vektörü yönünde yüzeye dik bir şekilde etki
ettirilmiş burun konisinin alt yüzeyine fixed
support verilmiş static structual analiz
çözdürülmüştür.

Open rocket`ten elde edilen yere
çarpma hızana göre burun konisinin
düşme testi gerçekleştirilmiştir.

Mesh 
Detayları

Mesh elemanları minimum 0,74 , maximum 1 ve

ortalama 0,932 orthogonal kaliteye sahiptir.

Toplamda 37281 node ve 16224 elemandan

oluşmaktadır.

Patch Indepented metodu uygulanmıştır. Mesh

elemanları ortalama 0,27133 ; max 0,69605

skewness kalite değerine sahiptir. 2156961 node

ve 1521235 elemandan oluşmaktadır.

Düşme analizi, Solidworks programında

burun konisine en ince mesh elemanı

verilerek yapılmıştır.

Analizden 
Elde Edilen 
Veriler

Roketin basınç etkisi altındaki toplam
deformasyonu 0.003 mm ve von-mises stresi
1,1853 Mpa okunmuştur.

Burun konisinin basınç etkisi altındaki toplam

deformasyonu 0.003 mm ve von-mises stresi 8,52

Mpa okunmuştur.

Roketin düşmesi sonucu burun

konisinde oluşan toplam deformasyon

0.0056 mm, von-mises stresi 1,309

MPa ve 6,66 m/s hızla düştüğü tespit

edilmiştir.

Verilerin 
Yorumlanm
ası

Von mises gerilmesinin Alüminyumun akma
dayanamından altında olması sebebiyle kanatçık
üzerinde hiçbir deformasyon
gözlemlenmemiştir. Toplam deformasyon
grafiğide bunu kanıtlamaktadır. Sonuç olarak

Von mises gerilmesinin Alüminyumun 6063 T6`nın
akma dayanamından altında olması sebebiyle
burun konisi üzerinde hiçbir deformasyon
gözlemlenmemiştir. Toplam deformasyon grafiğide
bunu kanıtlamaktadır. Sonuç olarak burun konimiz

Von mises gerilmesinin Alüminyumun
6063 T6`nın akma dayanamından
altında olması sebebiyle burun konisi
üzerinde hiçbir deformasyon
gözlemlenmemiştir. Toplam
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Burun konisi düşme analizi(solidworks 2020) dışındaki
bütün analizler ansys 2020 ortamında yapılmıştır.
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Analiz Adı Motor Bloğunun Motor İtkisine Dayanım 
Analizi (4)

Barutların Patladığı Anda Ortaya Çıkan 
Basıncın Barut Kundakları 

ve Bulkhead Üzerideki Dişlere Etkisinin 
Analizi (5)

Bulkheadlerin Gövdeye Montajlanmasını 
Sağlayan Cıvataların Oluşan Patlamaların Ve Şok 

Kuvvetlerin Etkisiyle Deformasyon Analizi (6)

Komponent Center Ringler Bulkhead-4-Inner Tube -Motor-
Motor Montaj Aparatı-M6 Cıvata

Barut Kundakları Bulkhead-1-Barut Kundakları-M6 Cıvata-
Bulkhead

Model 
Detayları

Roket motorunun itki değerine 3 emniyet
katsayı ile çarpılarak motor itkisinin yönüne
ters olacak şekilde analize uygulanmış gövde
açık yüzeyinden sabitlenmiştir.

Sistemde kullanılan 1,25 gram barutun
ortaya çıkardığı 5 MPa basınç değeri barut
kundağının içinde her tarafa uygulanmış
barut kundağı alt yüzeyinde sabitlenmiştir.

Roketimizin ulaşacağı max ivme ile roketin
toplam kütlesini çarparak ulaştığımız kuvvet
değeri 7500N mapanın ucuna dik bir şekilde
uygulanırken cıvata yüzeyleride sistemde
sabitlenir.

Mesh 
Detayları

Motor gövdesine mesh patch confirming
çözüm yöntemi uygulanmıştır.

Mesh elemanları ortalama 0,23986 skewness
kalitesine sahiptir. Toplamda 288189 node
ve 189109 elemandan oluşmaktadır.

Mesh elemanları ortalama 0,24149 skewness
kalitesine sahiptir. Toplamda 408135 node,
284042 eleman kullanılmıştır.

Analizden 
Elde Edilen 
Veriler

Motor bloğundaki parçaların tümününde
toplam 0,016 mm deformasyon tespit
edilmiştir.

Toplam deformasyon değeri 0,0023543 mm
ve von-mises stres gerilimi 26,792 MPa
hesaplanmıştır.

Mapanın, civataların, bulkheadin uğrayacağı
toplam deformasyon ve von-mises stress
gerilimleri 122. Yansıda tablo olarak verilmiştir.

Verilerin 
Yorumlanm
ası

Von mises gerilmesinin Alüminyumun akma
dayanamının altında olması sebebiyle bulkhead
üzerinde hiçbir deformasyon
gözlemlenmemiştir. Toplam deformasyon
grafiğide kanıtlamaktadır. Sonuç olarak
bulkhead uçuşunu başarılı şekilde
tamamlayacaktır.

Hesaplanan toplam deformasyon değerinde
barut kundağında herhangi bir deformasyon
gözlemleyeceğinin patlamanın dişlere bir
zarar vermeyeceğinin kanıtlanması
yapılmıştır. Sonuç olarak patlamalar
gerçekleşirken kundaklarda bir sorun ortaya
çıkmayacaktır.

Analiz edilen verilere göre civatalarda kesme
meydana gelmemekle beraber mapada da
herhangi bir kopma bulkheadde ise herhangi bir
deformasyon görülmektedir. Emniyet
katsayısını 3 alarak işlem yaptığımız için
roketimizin uçuşunu güvenli bir şekilde
tamamlayacaktır.
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Analiz Adı Entegrasyon Tüpünde Meydana Gelen 
Gerilmelerinin Analizi (7)

Komponent Entegrasyon Tüpü- M8 Saplama – M8 
somun- M6 Döküm Mapa

Model 
Detayları

Roketimizin ulaşacağı max ivme ile roketin
toplam kütlesini çarparak ulaştığımız
kuvvet değeri 7500N İKİ mapanın ucuna
dik bir şekilde uygulanırken cıvata
yüzeyleride sistemde sabitlenir.

Mesh 
Detayları

Mesh elemanları ortalama 0,28847
skewness kalitesine sahiptir. Toplamda
313825 node, 180922 eleman
bulunmaktadır.

Analizden 
Elde Edilen 
Veriler

Civataların, bulkheadlerin ve mapaların
toplam deformasyon ve von-mises stress
gerilimi

Verilerin 
Yorumlanm
ası

Saplamalarda ve civatalarda uçuşumuzu
engeleyecek herhangi bir olumsuz
durumla karşılaşılmamıştır.

7

5

6

Analizlerle görseller 
numaralandırılarak 

eşleştirilmiştir.
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• Hazır alınan parçalar için (burun, bulkhead, alt gövde, üst gövde gibi parçalar)
parçaların mukavemet değerleri belirli olduğundan test yapılma ihtiyacı
duyulmamıştır. Ayrıca bu mukavemet değerlerinin yeterli olduğu KTR’nin analiz
kısımlarında kanıtlanmıştır.

• Karbon fiber kumaştan vakum yöntemiyle kendimiz üreteceğimiz innertube,
merkezleme halkaları için gerekli ölçülerde numunelerin üretimi gerçekleştirildikten
sonra Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde gerekli mukavemet/dayanım
testleri için bulunan darbe, sertlik ve çekme test düzeneklerinde numuneler test
edilecektir.

• Bu yapılacak testler sonucu ; uçuş sırasında oluşacak kuvvetlere karşı kendi ürettiğimiz
parçaların gerekli mukavemet özelliklerini sağlayıp sağlayamayacağı incelenecektir.

• Uçuş sırasında oluşabilecek ekstrem şartları da göz önünde bulundurarak ANSYS
programında yaptığımız analizler sonucunda elde edilen maksimum değerler ile
yapacağımız testler sonucu bulacağımız malzeme mukavemet değerleri
karşılaştırılacaktır.

• İstenilen değerlerin elde edilememesi durumda üretim sırasındaki karbon fiber kumaş
kat sayısı artırılarak dayanım arttırılıp test işlemi tekrarlanacaktır. Bu işlem için gerekli
olabilecek karbonfiber miktarı öngörülüp sponsorumuz Dowaksa tarafından üretimde
ihtiyaç duyulan miktara göre daha fazla kumaş temin edilmiştir. Yine istenilen değerler
elde edilemez ise parça sac bir iskelet ile desteklenerek gerekli dayanım sağlanacaktır.
Sac bir iskelet ile destek yapılması durumunda sacın temini gün içerisinde

Marmara Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi’nde Bulunan Test 

Düzenekleri Fotoğrafları
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Test Adı Uygulanacak Parça Testin Yapılacağı Yer Test Methodu Elde Edilecek Veriler Verilerin Yorumlanması
Centerin Ring Çekme 

Testi
Centering Ring 

Numunesi

Marmara Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi 

Malzeme Laboratuvarları

Çekme test düzeneği 
kullanılacaktır.

Numunenin kopma 
dayanımı ölçülecektir.

Elde edilen veriler yapılan 
analizlerle karşılaştırılarak 

istenilen mukavemet 
değerlerini karşıladığından 
emin olunacaktır. Gerekli 

görülmesi halinde numunelerin 
mukavemetini artırıcı önlemler 

alınacaktır.

Centerin Ring Darbe Testi
Centering Ring 

Numunesi
Darbe test düzeneği 

kullanılacaktır.

Numunenin ne kadar 
kuvvet altında deforme 

olacağı ölçülecektir.

Centerin Ring Sertlik Testi
Centering Ring 

Numunesi
Sertlik test düzeneği 

kullanılacaktır.

Numunenin hrc 
cinsinden sertliği 

ölçülecektir.

Entegrasyon Gövdesi 
Çekme Testi

Entegrasyon Parçası 
Numunesi

Çekme test düzeneği 
kullanılacaktır.

Numunenin kopma 
dayanımı ölçülecektir.

Entegrasyon Gövdesi 
Darbe Testi

Entegrasyon Parçası 
Numunesi

Darbe test düzeneği 
kullanılacaktır.

Numunenin ne kadar 
kuvvet altında deforme 

olacağı ölçülecektir.

Entegrasyon Gövdesi 
SertlikTesti

Entegrasyon Parçası 
Numunesi

Sertlik test düzeneği 
kullanılacaktır.

Numunenin kopma 
dayanımı ölçülecektir.
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Numunelere yapılacak darbe, sertlik, ve çekme testleri için gerekli makineler ve ekipmanlar üniversitemizde mevcuttur.
Erişim sıkıntısı bulunmamaktadır. Numune üretimi için gereken malzemeler:
• Vakum Makinesi: Karbonfiber kumaşların yapıştırılmasından sonra rijit bir yüzey elde edilmesi için gereklidir.
• Vakum torbası: Bakum uygulanacak malzemenin yerleştirilmesi için gereklidir. Teknofest bütçesinin üretim tarihine kadar
• yatırılmaması durumunda okulumuz Teknoloji Fakültesi Tekstil Bölümü laboratuvarından ödünç olarak alınacaktır.
• Vakum Macunu: Vakum işlemi sırasında torba içerinse yerleştirilen malzemenin herhangi bir bölgeden hava almaması

için hava
• alacak girişlerin kapatılması amacıyla gereklidir.
• İnfüzyon filesi: Karbonfiber kumaşın üretim esnasında istenmeyen yerlere yapışmaması için gereklidir.
• Karbon Fiber Kumaş : Üretilecek numunelerin ana malzemesidir. Hali hazırda üniversitede atölyemizde mevcuttur.

Gerekcek
• karbonfiber miktarı öngörülüp sponsorumuz Dowaksa tarafından üretimde ihtiyaç duyulan miktara göre daha fazla

kumaş temin
• edilmiştir.
• Epoksi : Karbonfiber Kumaşların birbirine yapıştırılıp katman elde edilmesi için gereklidir.
• Ventilli maske: Üretim esnasında olası sağlık sorunlarının engellenmesi İSG kurallarının uygulanması için

gereklidir. Yetmemesi durumunda nalburdan gün içinde tedarik edilebilir.
• Nitril eldiven: Üretim esnasında olası sağlık sorunlarının engellenmesi ve İSG kurallarının uygulanması için gereklidir.



Herkese Açık | Public

Optimizasyona Tabii Gereksinimler 

9520 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM 

RAPORU (ÖTR)

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

Kanatçık Malzemesi 
Seçimi

Karbon Fiber /Çelik

Dayanımla ilgili bir analiz 
yapmamakla birlikte geçen 

seneden elde ettiğimiz analiz 
sonuçlarına göre böyle bir 

yorumlama yapılmıştır.

Kütle ( 1825g-625g aralığında olması lazım )

Open Rocket programında yaptığımız simülasyona göre alüminyum
malzeme kullandığımız zaman irtifamız 3186m iken çelik malzeme
kullandığımızda 3019m irtifayı görmekteyiz bu yüzden gerektiğinde çelik
malzemede kullanılabilir.

Center Ring Malzemesi 
Seçimi

Karbon Fiber /Alüminyum

Dayanımla ilgili bir analiz 
yapmamakla birlikte geçen 

seneden elde ettiğimiz analiz 
sonuçlarına göre böyle bir 

yorumlama yapılmıştır.

Kütle ( 347.2g-528g aralığında olması lazım ) 
(Center Ringlerin Toplam Kütlesi )

Open Rocket programında yaptığımız simülasyona göre alüminyum
malzeme kullandığımız zaman irtifamız 3186m iken çelik malzeme
kullandığımızda 3162m irtifayı görmekteyiz bu yüzden gerektiğinde
alüminyum malzemede kullanılabilir.

Inner Tube Malzemesi 
Seçimi

Karbon Fiber /Alüminyum

Dayanımla ilgili bir analiz 
yapmamakla birlikte geçen 

seneden elde ettiğimiz analiz 
sonuçlarına göre böyle bir 

yorumlama yapılmıştır.

Kütle ( 1225g-1859g aralığında olması lazım )

Open Rocket programında yaptığımız simülasyona göre alüminyum
malzeme kullandığımız zaman irtifamız 3186m iken çelik malzeme
kullandığımızda 3099m irtifayı görmekteyiz bu yüzden gerektiğinde
alüminyum malzemede kullanılabilir.

Bulkhead 2 ve 3 
Malzemesi Seçimi

Alüminyum /Çelik

Dayanımla ilgili bir analiz 
yapmamakla birlikte geçen 

seneden elde ettiğimiz analiz 
sonuçlarına göre böyle bir 

yorumlama yapılmıştır.

Kütle (1574g-542g aralığında olması lazım ) (2 
bulkheadin toplam ağırlığı)

Open Rocket programında yaptığımız simülasyona göre alüminyum
malzeme kullandığımız zaman irtifamız 3186m iken çelik malzeme
kullandığımızda 3044m irtifayı görmekteyiz bu yüzden gerektiğinde
alüminyum malzemede kullanılabilir.

Optimizasyona tabii gereksinimler genel olarak yapısal-gövde/gövde içi yapısal destekler bölümünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
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RAPORU (ÖTR)

No Gereksinim
Madde No.

Gereksinim Karşılama
Durumu

ÖTR Slayt No KTR
Slayt No

Açıklama

1 3.1.10 Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur. 2 2

2 3.1.11 Takımlar en az dört (4) en fazla altı (6) kişiden
oluşmalıdır.

2 2 NOT: Danşman hocamıza 
ulaşamadığımız için sistem 
üzerinden Onur YILMAZ takımdan 
çıkarılamamıştır. Onun yerine Onur 
KAVADARLI takıma eklenecektir. 
Yarışma komitesinden ilgili 
değilikliğin yapılmasını talep 
etmekteyiz. iletişim@teknofest 
adresine durumla ilgili mail 
atılmıştır.

3 3.1.13 Her takımın yarışmaya bir (1) danışmanla katılması
zorunludur. Takım danışmanı ile ilgili özellikler 3.1.26
no’lu maddede yer almaktadır

2 2

4 3.1.21 Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi,
Görevli Personel Listesi (Takım Danışmanı dâhil olacak
şekilde) hazırlamalıdır.

2 2

5 3.1.23 Yarışma boyunca görev alacak takım üyeleri ve takım
danışmanı listelenmelidir.

2 2

6 3.2.4.1 Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde
yarışacak roketlerin ses altı hızlarda uçması
gerekmektedir.

4 3

7 3.2.4.9 ÖTR ve KTR tasarım raporları boyunca taahhüt edilen 6 4 Herhangi bir üretim
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N
o

Gereksini
m Madde
No.

Gereksinim Karşılama
Durumu

ÖTR Slayt No KTR Slayt
No

Açıklama

8 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.

9 89

11 3.2.1.15 Motor çeşitleri ve seçim süreci ile ilgili detaylara TEKNOFEST Roket
Yarışması resmî web sitesinden ulaşılabilir.

9 89

12 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.

10 7

3 Sertbestlik 
dereceli benzetim 

diyagramı ilgili 
raporda belirtilmiş 
ve .rar dosyasının 
içine koyulmuştur.

13 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.

10 7

14 3.2.1.21 Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe noktasına
kadar yapılacaktır.

10 7
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RAPORU (ÖTR)

No Gereksini
m Madde
No.

Gereksinim Karşılama
Durumu

ÖTR Slayt
No

KTR Slayt
No

Açıklama

16 3.2.1.16 Takımların Şekil 1’de verilen “Open Rocket Simulation” kılavuzuna uygun
olarak yörünge benzetimlerini gerçekleştirmesi zorunludur.

11 10

17 3.2.1.18 Takımlar faydalı yüklerini “Unspecified Mass” ismiyle giremezler. Faydalı
yük “PAYLOAD” ismi ile adlandırılıp, kütlesi en az 4000 gram olarak
girilecektir. Şekil 1 ile verilen “Fırlatma Simülasyonu-Launch Simulation”
ekranında yer alan değerler simülasyona girilmelidir. Bu değerler ile
benzetim yapmamış olan takımlar elenecektir.

11 8

18 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.

15 7

19 3.2.5.1 Roket içi basınç yönetimi sağlanarak roket içerisinde ortaya çıkabilecek
aşırı basınçlanma problemini önlemeye yönelik basınç sensörlerinden
sağlıklı veri alınması sağlanmalı ve burundan hemen önceki gövde bitim
alanında, aviyonik sistemlerin bulunduğu gövde parçasında ve motorun
hemen bitimindeki alanda 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip toplamda
asgari üç (3) deliğin bulunması gerekmektedir. Bu üç (3) delik haricinde
açılacak olan ilave delikler ve onların ilgili tasarımsal uygunluğu
tamamen yarışmacıların sorumluluğundadır.

30. - 33. -
ve 35. 

Slaytlarda 
gösterilmişt

ir.

60 .68. ve  
71. 

Slaytlarda 
gösterilmişt

ir.



Herkese Açık | Public

Kontrol Listesi 

9920 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM 

RAPORU (ÖTR)

No Gereksinim
Madde No.

Gereksinim Karşılama Durumu ÖTR Slayt No KTR Slayt No Açıklama

20 3.2.5.2 Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem de taşıma/rampaya
yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere dayanıklı olmalıdır.

- Yaplan  analizlerde herhangi bir 
soruna karşılaşılmamıştır.

21 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.

35

22 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.

- CFD analizler ötr aşamasından
sonra yapılacaktır

23 3.2.5.12 Şekil 4 ile verilen fırlatma rampası ile kaydırma ayağı arasındaki bağlantının kesiti Şekil
5Şekil 5. ile verilmiştir. Bu kesitte kırmızı parça kaydırma ayağı olup, gri sigma profil parça
fırlatma rampasıdır. Mavi renkli parça ise kaydırma ayağını roket gövdesine sabitleyen
vidadır (Görselde roket bulunmamaktadır). Şekil 4 ve Şekil 5’de görüleceği üzere 6
metrelik fırlatma rampası sigma profil ve destekleyici unsurların entegrasyonundan
üretilmiştir.

7
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26 4.2.8 Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin nerede, nasıl ve hangi
malzemeler ile üretileceğinin bilgisi detaylı olarak verilmelidir.

62-33-30

27 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.

57

28 3.2.3.1 Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır. 25

29 3.2.3.2 Entegrasyon alanında faydalı yük kütle ölçümü hakem heyeti tarafından
yapılacak olup, ölçümün rahat bir şekilde yapılabilmesi için faydalı yükün
roketten kolay bir şekilde ayrılması sağlanacak şekilde tasarım ve üretim
yapılmalıdır

26
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36 3.2.1.7 İki farklı çapta roket motoru seçimi yapılarak iki farklı tasarım ile başvuru
yapılmasına izin verilmeyecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi motor
kataloğunda ve ÖTR şablonunda yer almaktadır. (İzin verilen değişimler;
kütle ekleyip çıkarma, kanatçık boyut/geometri/sayısı değişimleri, burun
geometrisinde değişimler, roket içi sistem sıralama değişimleri, malzeme
değişimleridir).

49

37 3.2.2.1 Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. 51

38 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.

51

39 3.2.2.5 Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Birincil
paraşüt azamî irtifadan hemen sonra (eğik atışın tepe noktasında)
açılacaktır.

13
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40 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).

56

41 3.2.2.7 Birincil paraşütün bu hız aralığında çalışabileceğine dair gerekli
analizler, simülasyonlar ve testler önceden yapılmalıdır.

56

42 3.2.2.8 Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek bir paraşüt
sistemi ile kurtarılmalıdır.

52

43 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.

52

44 3.2.2.10 İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana
paraşüt en erken yere 600 m ve en geç 400 m kala açılmalıdır

56
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45 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.

55

46 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.

- Geçen yılda yarışmaya
katıldığımız için
envanterimizde kara
barut bulunmaktadır.
Fakat herhangi bir
sertifikamız
bulunmamaktadır.

47 3.2.2.18 Güvenlik sebebiyle takımlar sıcak gaz üreteçlerini hakemlerden
tüm etiketleri aldıktan sonra (en son aşamada) rokete
yerleştirilecektir. (Kurtarma sisteminde gerektiğinde her
paraşüt için emniyet piminin olması işlem sırası gelmeden
kurtarma sisteminin devre girmemesi için faydalı olacaktır).

68

48 3.2.2.19 Sistemin bağımsız olarak kurtarılacak bütün alt bileşenlerin
(faydalı yük dâhil) üzerinde konum belirleyen bir sistem (GPS,
radyo vericisi vb.) bulunacaktır.

60-61

49 3.2.2.20 Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve sürekli
konum verisi paylaşacaktır.

62
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50 3.2.2.21 Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde hızın
ölçülebilmesine yönelik bir sistem olacaktır.

60

51 3.2.2.22 Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı aktarılacaktır
(Roketin düşüş hızı bu sistem vasıtası ile tespit edilebilecektir).

60

52 3.2.2.23 Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle
uzaktan rahat görülebilmesi için) olacaktır.

50

53 3.2.2.24 Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraşütlerin
kesinlikle beyaz ve mavi renklerde veya bu renklerin farklı
tonlarında olmaması gerekmektedir.

50

54 3.2.6.1 Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak şekilde iki (2)
adet, birbirinden farklı uçuş bilgisayarı bulunmalıdır.

57

55 3.2.6.2 Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler) içermelidir. 57

56 3.2.6.3 İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak
eyleyiciye/eyleyicilere bağlı olmalıdır.

57

57 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.

60
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58 3.2.6.5 Ana ve yedek uçuş bilgisayarları özgün veya ticarî sistem olabilir. 57

60 3.2.6.7 Ayrılma sistemlerine bağlı eyleyiciler yedekli olmak zorunda değildir (yaylı bir
sistemde yay, DC motorlu bir sistemde DC motor ya da ateşleme teli).

59 Çift eyleyici
kullanılmaktadır

61 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.

-

62 3.2.6.9 Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma gelmemelidir 62

63 3.2.6.10 Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere düşeceği göz önüne alınmalı
ve alıcıverici antenlerin menzili roketlerin uçuş yörüngesi dikkate alınacak
şekilde seçilmelidir.

64

64 3.2.6.11 RF modülünün gücü değerlendirilerek link bütçesinin yapılması gerekmekte ve
ilgili tasarım raporlarında sunulmalıdır.

64

65 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.

61
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66 3.2.6.13 Roketin üzerinde bulunan uçuş bilgisayarları roket rampada iken açılarak
kontrol edilmelidir.

62

67 3.2.6.15 Uçuş bilgisayarı açıldığında rokete bağlı herhangi bir sistem aktif hale gelirse
sorumlu takım diskalifiye edilecektir.

62

69 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).

57

68 3.2.6.17 Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların “Li-Po Safe Bag” kullanmaları
gerekmektedir.

- Herhangi bir Li-Po pil
kullanılmamaktadır.

69 3.2.6.19 Kullanılan pillerin roketin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve yeterince
dolu olmalıdır.

64 İlgili slayatta power
budget hesabı yapılmıştır.
Atış alanınada pillerimiz
kontrol edilerek
gelinecektir
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70 3.2.6.22 Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veri(ler)
esas olmalıdır.

54

71 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 17 gerçekleştirilecek işlemler ilgili tasarım
raporlarında akış diyagramları şeklinde sunulmalıdır.

10

72 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.

63

73 3.2.6.25 Şartnamede bu madde bulunmamaktadır.

74 3.2.6.26 Şartnamede bu madde bulunmamaktadır.
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Malzeme Adı Adet Toplam 
Fiyatı

Talep Nedeni Tedarik bilgisi

STM32F103CBT6 LQFP-48 32-
Bit 72 MHz Mikrodenetleyici

3 ₺75.25 Aviyonik işlemcisi Tedarik Edildi

Neo-M8N GPS Modülü 3 ₺330.8 Roket parçalarının konum tespiti Tedarik Edildi

3ASD SATEL RADIO 1 Çift $1,595.00
Roket verilerinin yer istasyonuna 

gönderilmesi
Türkiye’den tedarik edilebilir. ÖTR sonuçlanması 

bekleniyor.
MPU-6050 - IC-6050 SENSOR 

MOTION QFN24
2 ₺45.2 Roketin pozisyonunun belirlenmesi Tedarik Edildi

BMP280 - SENSOR PRESSURE 
DIGITAL SMD8 BOSCH

2 ₺21,2 Roketin yüksekliğinin belirlenmesi Tedarik Edildi

3DR Power Module 2 ₺160.96 Roketin güç yönetimi sağlanması Tedarik Edildi
ATMEGA328P-AU SMD TQFP-

32 8-Bit 20 MHz 
Mikrodenetleyici

1 ₺13.97 Burun aviyoniği işlemcisi Tedarik Edildi

Mikro Sd Kart Yuvası 85-R SMD 
- TF-003-H1.85-R

2 ₺3.82 Verilerin kayıt edileceği sd kartın yuvası Tedarik Edildi

2GB Micro SD Card 2 ₺59.8 Verilerin kayıt edileceği sd kart Tedarik Edildi

CR2032 Pil 2 ₺15
İşlemcinin saati hafızasında tutabilmesi için 

gerekli gücü sağlayan pil
Tedarik Edildi

7.4V 1500mA Li-on Batarya 15C 3 ₺55.3 Aviyonik kartları güç kaynağı Tedarik Edildi

Kart Basımı 2 ₺600 Tasarlanan aviyonik kartlarının basımı
Aviyonik prototipleri mükemmelleştirildikten sonra 

Türkiye’de üretilecek
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Malzeme Adı Adet Toplam 
Fiyatı

Talep Nedeni Tedarik Bilgilendirmesi

Epoksi ve Reçine(15 Kg) 1 ₺1042
Roket montajında kullanılacak (örneğin center 

ringlerin ınner tube yapıştırılması)
Tedarik Edildi

Yanmaz Boya(5kg) 1 ₺200 Roketin sürtünme ve ısıya maruz kalacak 
kısımların korunması

Türkiye’den tedarik edilebilir. Teknofest bütçesi 
bekleniyor

Ripstop Kumaşı(13m^2) 8.5m ₺0 Paraşüt üretimi Envanterimizde bulunmaktadır.

120x400mm Alüminyum Blok 1 ₺600
Motor sabitleme parças ıve burun konisi 

üretilecek
Teknofest bütçesi bekleniyor

Mapa 6 ₺18,30 Shock Cord Bağlantı yerlerinde kullanılacak Envanterimizde bulunmaktadır.
Vakum Macunu 3 ₺189,15 Kompozit üretimi Tedarik Edildi

Vakum Torbası (5 Metre) 1 ₺360,39 Kompozit üretimi Tedarik Edildi

Zımpara 30 ₺90 Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için Tedarik Edildi

Alüminyum 120x500 mm 1 ₺882 Bulkhead üretiminde kullanılacak
Türkiye’den tedarik edilebilir. Teknofest bütçesi 

bekleniyor.
Ventilli maske (10’lu kutu) 1 ₺93.77 Kompozit üretiminde korunma amaçlı Envanterimizde bulunmaktadır.

Nitril eldiven(100’lü) 1 ₺76.34 Kompozit üretiminde korunma amaçlı Envanterimizde bulunmaktadır.

İnfüzyon filesi(120cm) 4 ₺175.6 Kompozit üretimi Okul kompozit laboratuvarından tedarik edildi
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Vida(M3,M6,M4),Somun(M3,M6
,M4),

Saplama(M8) (20’li)

1 ₺45 Roket montajında kullanılacak Envanterimizde bulunmaktadır.

Dış çap Ø120mm İç çap 
Ø133mm

Uzunluk 2010mm (Boru)

1 ₺2500 Roketin üst ve alt gövdesini oluşturacak Türkiye’den tedarik edilebilir. Teknofest bütçesi 
bekleniyor.

Fiber Glass Kumaş 1 ₺100 Entegrasyon tüpünün üretiminde kullanılacak Envanterimizde bulunmaktadır.

Karbon Fiber Kumaş 1 ₺0 Center Ringlerin ve Inner Tüpün üretiminde 
kullanılacak

Envanterimizde bulunmaktadır.

ABS Filament 1 ₺10 Altimetre kutusu, Altimetre kutusunun kapağı 
ve barut kundaklarında barutu sıkıştırmak için 

kullanacağımız parçaların üretiminde 
kullanılacak

ÖTR aşaması geçildikten sonra ekip üyelerimizde 
bulunan 3d yazıcı ile üretilecektir.

Barut Kundakları 6 ₺20 Barut kundaklarının üretiminde kullanılacak Türkiye’den tedarik edilebilir.ÖTR sonuçlanması 
bekleniyor.

Elektriksel komponentler 
(Direnç, kapasitör, vb.)

- ₺100 Aviyonik üzerindeki elektriksel komponentler Tedarik Edildi.

Yanmaz kumaş 168*1 metre 1 ₺165.46 Barut patlaması sırasında çevrede bulunan 
malzemelerin korunması için kullanılacaktır.

Türkiye’den tedarik edilebilir. ÖTR sonuçlanması 
bekleniyor.
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Malzeme Adı Adet Toplam 
Fiyatı

Talep Nedeni Tedarik Bilgilendirmesi

Alümiyum Gövde 2 ₺0 Üst ve alt gövdeye talaşlı imalat yapılması Aluminyum malzemeler alındıktan sonra işleme 
geçilecektir

Burun Konisi 1 ₺0 Burun koninin şekillendirilmesi Aluminyum malzemeler alındıktan sonra işleme 
geçilecektir

Entegrasyon Tüpü 1 ₺0 Entegrasyon gövdesinin üretilmesi Takvimize göre üretime geçilecektir.

Kanatçık 4 ₺0 Kanatçıkların şekillendirilmesi Aluminyum malzemeler alındıktan sonra işleme 
geçilecektir

Center Ring 4 ₺0 Center ringlerin su jetinde kesilerek 
şekillendirilmesi

Takvimize göre üretime geçilecektir.

Motor Montaj Parçası 1 ₺200 Aluminyum bloktan talaşlı imalat yoluyola 
motor montaj parçasının üretilmesi

Takvimize göre üretime geçilecektir.

Temsili Motor 1 ₺0 Motor montaj aşamalarının testi için 
üretilecektir

Takvimize göre okulumuzda cnc labaratuvarında 
üretime geçilecektir.

Bulkhead 4 ₺0 Aluminyum bloktan talaşlı imalat 
yoluyla bulkheadlerin üretilmesi

Takvimize göre üretime geçilecektir.

Faydalı Yük 1 ₺150 Çelik bloktan talaşlı imalat 
yoluyla bulkheadlerin üretilmesi

Takvimize göre üretime geçilecektir.
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Malzeme Adı Adet Toplam 
Fiyatı

Talep Nedeni Tedarik Bilgilendirmesi

Fiberglass Gövde 1 ₺0 Test Envanterimizde bulunmaktadır.

Alüminyum Bulkhead 3 ₺0 Test Envanterimizde bulunmaktadır.

Barut 5 gram ₺0 Test Envanterimizde bulunmaktadır.

Vakum Odası 1 ₺0 Test Okul atölyesinde bulunmaktadır.

Temsili Motor 1 ₺0 Test Okul atölyesinde üretilecektir

Sürüklenme ve Faydalı Yük 
Paraşütü

2 ₺0 Test ve Üretim Envanterimizde bulunmaktadır.

Ana Paraşüt 1 ₺0 Üretim 23.05 tarihinde üretilmesi planlanmaktadır

Aviyonik Parçalar - ₺0 Test Tedarik edilmiştir.

Yanmaz Kumaş 3 ₺0 Test Envanterimizde bulunmaktadır.

Test Bütçesi
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Burun Konisi Tipine Göre Drag Sayısı Grafiği > https://tr.wikipedia.org/wiki/Burun_konisi_tasar%C4%B1m%C4%B1


